جدیدترین اط5عات در رابطه و شرایط مربوط به ویروس کورونا
اط8عات کلی در مورد ویروس کورونا به زبانهای مختلف
h#ps://www.integra1onsbeau5ragte.de/ib-de/amt-und-person/amt-und-aufgaben/corona-virus-1730818
اط5عات جدید مربوط به اداره امور خارجیان شهر مونیخ
ساعت کار اداره امور خارجیان
اداره امور خارجیان واقع در
Ruppertstraße 19 und Seidlstraße 27
و اداره امور تغییر تابیعت واقع در
Bavariastraße 7a
از روز .۱۷.۰۳تعطیل میباشند
برای وقتهای از قبل گرفته شده چه اتفاقی میافتد؟
وقتهای از قبل گرفته شده همه کنسل شده اند
اگر که مدت اقامتم و یا اجازه کارم به زودی تمام میشود باید چه کار کنم؟ آیا وقت اضطراری میشود گرفت ،آیا
 ﬁk$onbescheinigugمیتوان کتبی یا از طریق فاکس درخواست کرد؟
اگر مدت اقامت ،ویزا ،کارت اقامت و یا به زودی تمام میشود اداره امور خارجیها برای شما با پست یک نامه میفرستد که
تائید میکند که مدرکی که شما برای اقامتتان در آ]ان دارید ف8ن اعتبار خواهد داشت تا وقتی که اداره امور خارجیها
دوباره باز شود .این شامل اجازه کار نیز میشود
چگونه میتو انم با اداره امور خارجیها تماس حاصل کنم؟
اداره امور خارجیها کماکان کار میکند و از طریق آدرس ایمیل زیر در دسترس
„auslaenderbehoerde.kvr@muenchen.deمیباشد
ما در سایت زیر به طور متناوب اط8عات جدید را در مورد روند کار اداره امور خرجین به اط8ع شما میرسانیم
h#ps://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Auslaenderwesen/
Aktuelle-Meldung.html#huﬁge-fragen_0
BAMF
;Widerrufsverfahren
 بر اساس گزارش رسانهها دا حل حاضر تا  ۲۹ماه مارچ تمامیاینترویوهای مجدد کنسل میباشند.
اینترویو درخواست رسمی پناهندگی و اینترویو بزرگ فقط در صورتی انجام میشود که جواب تست کورونا درخواست
دهنده منفی بود باشد و یا در خواست کنند بتواند ثابت کند که  ۱۴روز در قرنطینه بود است
دوبلین
تمامی دیپورتیهای دوبلین متوقف شده اند .اداره بمف به زودی برای شما نامه میفرستد .بعد از اتمام در قرنطینه حتما با مرکز
.مشاوره تماس حاصل کنید
دادگاه ادارات شهر مونیخ
تا روز سهشنبه  ۳۱ماه مارچ هیچ جلسه دادگاهی برگزار نمیشود
تمام شکایتی که تا کنون به دست دادگاه رسیده اند بررسی میشوند .تمام پروندههای که برای تصمیم گیری در بارهشان نیازی به
حضور شخصی و جلسه دادگاه نیست میتوانند به طور عادی در زمان مقرر
بررسی شوند.
باجهای که میتوانید شکایت خود را تقدیم دادگاه کنید دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت هشت صبح تا دوازده و یک بعد از
ظهر تا  ۴عصر و جمعهها از ساعت هشت صبح تا دوازده باز میباشد
باجههای امور حقوقی در کمپهای انکر زنترووم در حال حاضر بسته میباشند .به این دلیل باید در خواست شکایت خود
را به شکل کتبی تقدیم دادگاه کنید

توجه :بعضا پس از کنسل شدن وقت از دادگاه نامهای میاید که از شما میخهند از مصاحبه شفاهی نزد دادگاه چشم
پوشی کنید .حتما نامهها را به دقت بخوانید و کتبا به دادگاه اط8ع دهید که حتما خواهان مصاحبه شفاهی میباشید.
معمو~ تصمیماتی که دادگاه بدون مصاحبه شفاهی میگیرد به نفع شما نیست
درخواست شکایت و باجه تحویل درخواست شکایت
باجه تحویل درخواست شکایت در مونیخ به آدرس خیابان بایر پ8ک  ۳۰باز میباشد .اما بعضی از شعب دادگاه ادارات مث 8در
مانشینگ بسته است .در مکانهای که دادگاه یا شب دادگاه بسته میباشند در خواست خود را به شکل کتبی به دادگاه بفرستید.
آدرس دادگاه مربوط به شما در صفحه آخر جوابی که دریافت کردید درج شده است .در ضمیمه میتوانید یک نمونه شکایت را دریافت
کنید

