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تمديد تصريح اإلقامة بدون المراجعة للتعريف بالهوية ال ُم َوثّق
ّ
ً
ّ
يتوجب عليك عادة مراجعة مكتب خدمات مديرية الهجرة للتعريف بهويتك الشخصية بشكل ُم َوثق ،عندما تقدم طلبا للحصول
ُ
وتعط
عىل ترصي ح اإلقامة .تقوم بمراجعة مكتب الخدمات من أجل إثبات شخصيتك ،وترفق مع الطلب الوثائق الشخصية األصلية
ي
بصمات أصابعك.
َ
َ ُّ
ّ
تقدم طلبا لتمديد اإلقامة عب ر
انب فنلند .بعد توثيق
يمكنك بالطبع تجنب المراجعة إىل مكتب الخدمات بقدر اإلمكان ،عندما
ر
ر َ
َ
ُ
ُ
ر
خبك انب فنلند ،إن
شخصيتك عند الدخول النب فنلند وتقوم فيما بعد بإمالء استمارة تمديد اإلقامة ،عندما ترسل طلبك ،سوف ي ر
َ
عليك الذهاب لمراجعة مكتب الخدمات من أجل توثيق شخصيتك أم ال.
كان بتوجب

افعل ما يلي:
ر
انب ف َنلند عب ر
 . 1قم بتسجيل الدخول إىل خدمة ر
ون ،أو تعريف
االنبنت باستخدام التعريف
ر
المرصف الفنلندي االلكت ي
ي
المواطني أو تعريف الهاتف المحمول .بمجرد تسجيل الدخول إىل الخدمة باستخدام أحد هذه الخيارات الثالثة  ،يتم
ّ
التعريف بهويتك الشخصية بشكل ُم َوثق .
ر
ون الخاص بك .يمكنك الحصول عىل صورة جواز السفر
 . 2ارفق ر مع طلبك رقم تعريف صورة جواز السفر اإللكت ي
اإللكبونية والتعريف الخاصة بها من استوديو التصوير .امأل رقم تعريف صورة جواز السفر الخاص بك يف الصفحة
األوىل من الطلب تحت "صورة جواز السفر  ".إذا لم تقم بتضمي رقم التعريف  ،سوف تحتاج إىل مراجعة مركز
الخدمة من أجل التعريف بالهوية.
 . 3امأل جميع الفقرات يف الطلب الخاص بك.
َ
 . 4ادفع رسم الطلب ف ر
انت فنلند .يتم دفع رسم الطلب يف الصفحة الخامسة من التطبيق .يمكن الدفع مقابل الطلب
ي
ر
ر
عب اإلنبنت للبنوك الفنلندية  .إذا لم تدفع رسم الطلب
باستخدام َ البطاقات المرصفية األكب شيوعا أو يف الخدمات ر
ف ر
انب فنلند سوف يتوجب عليك مراجعة مكتب الخدمة للتعريف بهويتك.
ي
ر َ
ُ
 . 5عندما ترسل طلبك ،سوف يعلمك انب فنلند هل يتوجب عليك مراجعة مكتب الخدمة للتعريف بهويتك أم ال.
ّ
قدم الطلب للحصول عىل ترصي ح اإلقامة قبل انتهاء مدة ترصي ح اإلقامة السابق.
ُ ّ
ُ ّ
الم َوثق بعد
الم َوثق قبل التقدم للحصول عىل تمديد ترصي ح اإلقامة .إذا قمت بالتعريف بالهوية
قم بإجراء التعريف بالهوية
.
إرسالك لطلب الحصول عىل تمديد ترصي ح اإلقامة ،فلن تتمكن من تجنب مراجعة مكتب الخدمة إذا كان لديك بالفعل حساب
ّ
ر
انب فنلند ،فاقرأ هذه التعليمات يف الصفحة الثالثة ،يك تتعلم كيف يمكنك تحويل حسابك إىل حساب م َوثق التعريف.
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ُ ّ
سوف يبلغك ا رنت فنلند هل يتوجب عليك مراجعة مكتب الخدمة أم ال
ف حال لم يكن هناك حاجة لمراجعة مكتب الخدمة ،سوف يظهر لك ف خدمة ر
التاىل:
االنت فنلند االعالن
ي
ي
ي
" أنت ال تحتاج الذهاب لمراجعة مكتب الخدمة
َ
تهانينا لك ،لقد وصل طلبك اآلن للجهة الرسمية ،ال حاجة بك للذهاب للمراجعة يف مكتب خدمات مديرية الهجرة ،ألنه أصبح
الت نحتاج إليها .ف حال احتجنا لمعلومات إضافية منك خالل ر
ر
فبة دراسة طلبك ،سوف نتواصل
ي
لدينا اآلن جميع المعلومات ي
َ
ر
معك .يف األسفل تم اإلشارة إىل مكتب الخدمات الذي اخبته .إذا كنت قد حجزت موعدا للمراجعة لدى مكتب الخدمات لمديرية
الهجرة ،قم بالغاء الموعد من خدمة حجز المواعيد .التعليمات حول إلغاء المواعيد تجدها ف صفحة ر
االنبنت لمديرية الهجرة
ي
migri.fi/ajanvaraus

(مكتب الخدمات الذي تم اختياره) "
ر َ
ر
انب فنلند.
الت استعملتها يف خدمة
سوف تحصل عىل رسالة باللغة الفنلندية ،أو االنجلبية أو السويدية ،وذلك حسب اللغة ي

َ
ر
التاىل:
يف حال كان يتوجب عليك الذهاب للمراجعة لدى مكتب الخدمة ،سوف يظهر لك يف خدمة انت فنلند اإلعالن ي
"اذهب للمراجعة يف المكان المخصص
يتوجب عليك الذهاب إىل مكتب خدمات مديرية الهجرة يف غضون ثالثة أشهر من أجل إثبات هويتك الشخصية .يف نفس
الرسم الوثائق األصلية المرفقة مع طلبك .التعليمات الدقيقة حول ،ما يجب إحضاره معك عند
المراجعة عليك إبراز للموظف
ي
المراجعة ،تجدها يف صفحة المراجعة يف مكتب الخدمة.
احجز موعدا من خدمة حجز المواعيد .يمكنك حجز الموعد يف أي مكتب من مكاتب خدمات مديرية الهجرة .التعليمات لحجز
المواعيد تجدها يف الصفحة "هكذا تحجز موعدا لدى مكتب خدمات مديرية الهجرة" ( Näin varaat ajan
) Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen
بسبب الوضع الطاريء الناجم عن فبوس الكورونا فقد تم تمديد ر
فبة التعريف بالهوية الشخصية إىل ثالثة أشهر بشكل مؤقت.
سوف نخبكم ،عندما ينته العمل ر
بالفبة المؤقتة هذه .تابع بيانات مديرية الهجرة يف الصفحة migri.fi/koronasvirus
ر
ي
ر
مكتب الخدمة الذي اخبته يف طلبك هو:
."x
ر َ
ر
انب فنلند.
الت استعملتها يف خدمة
سوف تحصل عىل رسالة باللغة الفنلندية ،أو االنجلبية أو السويدية ،وذلك حسب اللغة ي
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ُ
استعملت التعريف بالهوية الشخصية ال ُم َو ّثق ،لكن ر
انت ف َنلند بلغن ،أنه يتوجب َّ
عىل مع ذلك الذهاب للمراجعة
ي
ي
لدى مكتب الخدمات .لماذا؟
ه األسباب العامة ،لماذا تكون مضطرا للمراجعة لدى مكتب الخدمات لمديرية الهجرة للتعريف بهويتك الشخصية ،رغم أنك
هذه ي
ُ ّ
الم َوثق:
أجريت التعريف بالهوية الشخصية
ُ
ر
• لم ترفق مع طلبك رقم تعريف صورة جواز السفر الكبونيا .
ر َ
انب فنلند قبل إرساله.
عب
• لم تدفع رسم الطلب الخاص بك ر
َ
أنت قارصا.
•
• قد مضت خمس سنوات عىل بصمات األصابع ال ر يت أعطيتها يف السابق.
• ليس لديك ترصي ح إقامة ساري المفعول .
ُ ّ
قدم جواز سفر بلدك الخاص بك لمديرية الهجرة وال ر
للشطة.
• لم ت

ً ّ ً
تغيت التعريف بالهوية الشخصية الضعيف إىل تعريفا ُم َوثقا
ر َ
ر
ر
ون
المقصود بالتعريف بالهوية الشخصية الضعيف هو ،أنك دخلت إىل انب فنلند -الخدمة االلكبونية باستخدام بيانات ر
البيد االلكب ي
وكلمة ّ
الش.
ر َ
ر
ون ،ال حاجة بك إلنشاء
إذا كان لديك حسابا مسبقا يف انب فنلند ،حيث قمت بتسجيل الدخول إليه باستخدام ّعنوان ر
البيد االلكب ي
حسابا جديدا لك .يمكنك تحديث حسابك وتفعيله إىل حساب التعريف بالهوية ُ
الموثق.
الم َو ّثق قبل تقديم الطلب للحصول عىل تمديد ترصي ح اإلقامة .إذا ّ
ّ
غب حسابك إىل حساب التعريف بالهوية ُ
غبت حسابك إىل
ُ َّ
َ
َ
عندئذ ال يمكنك تجنب الذهاب لمراجعة مكتب
حساب التعريف بالهوية الموثق الحقا بعد إرسالك لطلب تمديد ترصي ح اإلقامة،
ٍ
الخدمات.
ر
اخب من قائمة البحث فقرة – "البيانات الخاصة" )(Omat tiedot
.1

ر َ
انب فنلند يمكن استخدام أيضا اللغة االنجلبية والسويدية.
قائمة البحث باللغة الفنلندية.

َ
َ
يوجهك إىل تسجيل الدخول إىل صفحة ر
االنبنت  ، suomi.fiحيث يمكنك تسجيل
 . 2زر " -غ ّب اآلن" )(Vaihda nyt
ُ َّ
المرصف الفنلندي.
الدخول للخدمة بالشكل الموثق ،باستعمال عىل سبيل المثال التعريف
ي
ُ ّ
ُ ّ
ّ
الم َوثق .يف المستقبل ،سوف تحتاج
الم َوثق ،حسابك سوف يكون حسابا ُمحد ّثا بالشكل
بمجرد تسجيل الدخول للخدمة بالشكل
ر َ
ُ
َ
الم َو ّثق عندما ُتسجل دخول إىل ر
انب فنلند .قم بالتعريف بالهوية ُ
للتعريف بالهوية ُ
الم َوثق ،عندما تسجل دخول إىل انب فنلند
ر
ون ،أو تعريف المواطني أو تعريف الهاتف المحمول.
باستخدام التعريف
المرصف الفنلندي االلكب ي
ي

