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   19.5.2022 – arabia 

Asiakastiedote: Maahanmuuttoviraston 

Lappeenrannan toimipiste muuttaa 

keskustan virastotaloon kesäkuussa 

    

 

 ينرانتا إلى دار الحكومة في حزيران/يونيوݒفرع إدارة الهجرة الفنلندية في السوف ينتقل 

ينرانتا ݒ، ال1كاتو  ورميستيرينݒشارع : إلى مكاتب جديدة في مركز المدينة، العنوانسوف ينتقل فرع إدارة الهجرة الفنلندية 

(Pormestarinkatu 1, Lappeenranta) شمل كثيًرا من الفروع يي ذدار الحكومة المبنى . يقع الفرع الجديد في

 حكومية األخرى.ال

ثم ومن لدى فرع إدارة الهجرة الفنلندية مؤقتًا بسبب االنتقال، ومقابالت طلب اللجوء خدمة الزبائن مكتب خدمات توقف تس

 . إلى المكاتب الجديدةتنتقل هذه الخدمات س

 17/06/2022إلى  09/06مكتب مغلقًا بسبب االنتقال من اليكون 

 – 8.00أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والجمعة الساعة  20/06ينرانتا اعتباًرا من ݒمكتب في اللدى التبدأ خدمة الزبائن 

المعامالت حسب رقم الدور بت العمل ذات الصلة قاويُرجى االطالع على أم الخميس. أيا امكتب مغلقً ال، لكن يكون 16.15

 .Palvelupisteetمن الصفحة 

ينرانتا ݒالخدمة مكتب اسم  ajanvarauspalvelustammeينرانتا الجديد، اختر من ݒعندما تحجز وقتًا في مكتب ال •

(Lappeenrannan palvelupiste علًما أن اسم المكتب الحالي لخدمة حجز األوقات والذي سيصبح قديًما هو ،)

(Lappeenrannan palvelupiste, Valtakatu ). 

 مكتب عمل ما يلي:اليمكنك في 

 األوروبي والجنسية أو وثيقة السفرترك طلب تصريح اإلقامة أو تسجيل االتحاد  •

 الدخول للتسجيل •

 – 09/06ينرانتا وانتهت صالحية تصريحك أو وثيقة سفرك خالل ݒإذا كنت تسكن في منطقة ال

19/06/2022، 

  فيتم النظر بطلبك

 أو Enter Finlandعن طريق تقديمه في صفحة خدمتنا الشبكية  •

تحصل في الجواب  ، وسوفhakemukset(a)migri.fiاإللكتروني إلى العنوان عن طريق إرساله بالبريد  •

 على التعليمات األدق.

 26/06/2022 – 13/06 خاللستتوقف مقابالت طلب اللجوء وإشعارات قرارات اللجوء 

اعتباًرا من ( Pormestarinkatuورميستيرين كاتو )ݒ يبدأ تنظيم مقابالت طلب اللجوء واإلشعارات في مكتب شارع

27/06/2022. 

 الدعوة لمقابلة طلب اللجوء ومناسبة اإلشعار. فييظهر مكان االجتماع 

 ينرانتاݒيوجد طرق نقل عام جيدة إلى ال

مواقف سيارات على حافة هولة بالقطار أو الحافلة. ويوجد للقادمين بسياراتهم الخاصة ينرانتا بسݒيمكن الوصول إلى ال

ر لطًفا موقع الفرع من ظمدخل الفرع. أن مباشرة أمام( Pormestarinkatuورميستيرين كاتو )ݒالطريق في شارع 

 .الخريطة

 www.migri.fiشعار: 

 

https://migri.fi/palvelupisteet
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://migri.fi/documents/5202425/16768455/Lappeenrannan+toimipiste.pdf/09e437e8-67df-467b-ca10-f308ba5c376d/Lappeenrannan+toimipiste.pdf?t=1653994337500

