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 قبل الوضع الحالي فیما یتعلق بلوقایة من االنتشار السریع لفیرۆس کورونا ، یتاثر الموظفون فی مکاتب الخدەمات المواطنین ایضا
 لالسف الشدید فی الوقت الحالي ، یجب تصمیم مواقف االتصال  الشخصیة  بطریقة ال تعرض الخطر علی صحة کال الجانیبین.
 .لسوء الحظ  ال تسمع الظروف المکانیة  المختلفة  فی المکاتب الفردیة بذلك علی الصعید الوطنی
 
 یتطلب کال الجانیبین خفضا مـٶقتآ او دائمیآ  فی فرص التحدث الشخصیة فی مکتب خدمات المواطنین یتم العفاض علی مجموعة
  من الخدمات ،و آن کانت مخفضة ، فی جمیع المکاتب
 یتم التعامل مع حاالت الطواري بعد ترتیب مسبق عن طریق الهاتف. یطلب من العمالء أطالع انفسهم علی الموقع و استخدام
 األرقام الهاتف المقدمە لتوضیح حالة الطوارێ بهذە المعنی هی حالە فردیة یجب توضیحها عبر الهاتف أو البرید االلکترۆنی فی
 .اتصال المباشر لتحدید موعد مطلوب فی المکتب الخدمات
 حتی ١٧ / أبریل/ ٢٠٢٠ ینطبق ما یلي . علی المکاتب الفردیە لمکتب الخدمە المدنیە
 
  ١. مکاتب المواطنین
 مغلقآ أمام المرور المواطنین العامە لألسف ، یجب ألغاء المواعید التی تم حجزها بلفعل، Helle- Mitte ال یزال المرکز المدنی
 سیتم الغاٶها اذا کان لدینا تفاصیل األتصال . هنا یمکنك تقدیم طلب للحصول علی وثائق شخصیە بعد استشارە هاتفیە مسبقە علی
 رقم   ٠٣٠/٩٠٢٩٣٢٢٥٥٠ او  ٠٣٠/٩٠٢٩٣٢٥٥٨  تتمکن العصول علی هذە االرقام  فی مکتب تسجیل مدنی
Marzahner Promenade  
 
 المدنی حالیا بسبب أجراءات التجدید الفني ، ویمکن استالم وثائق المطلوبە للموظفین هناك  Biesdorf-Center تم اغالق مرکز
 من ١٧/مارس /٢٠٢٠  بعد استشارة  هاتفیة سابقە علی  ٠٣٠/٩٠٢٩٣٢٥٥٠  او  ٠٣٠ /٩٠٢٩٣٢٥٥٨ فی مکتب سجل المدني
  Marzahne Promenade  فی
 مفتوحا . مع نسبت تقلیل فی اخذ المعامالت لضمان معالجة االمور العاجلە   Marzahne Promenade الیزال مکتب مواطني
 ،سیتم ظبت الموااعید التی تم آجراۆها بالفعل . اذا لم یکن ذالک ممکنا، فسیتم ابالغك بها بقدراألمکان ما لدینا من بیانات اتصال ،
 ،یمکن ایضا أرسال االستفسارات الی عینوان برید االلکترۆنی
buergeramt.marzahnerpromenade@ba-mh.berlin.de  
 
  من اجل الحد من حاالت االتصال الشخصی، ال یتم تقدیم العمالء األولیین بشکل تلقائی. لطلب لذا نطلب منکم استشارە هاتفیە مسبقە
 
Berlinpasses u Berlinpasses But  
  
 لن یتم اعادة االصدار فی البدایە حتی التأریخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٠ . و سوف تظل تصاریح ىەرلین التی تنتهی صالحیتها فی االسابیع
 و لذالك یجب   SBبعد، یمکنك شراء تذکرە برلین لل SB القلیلە القادمە صالحە وتخولك ایضا  ، اذا لم یکن لدیك تصریح برلین
 .علیك حمل خطاب المزایە  معك وادخال رقم المجتمع الخاص بك او رقم بدل السکن علی  تذکرة برلین
 
 ( یمکنك طلب الخدمات التالیە كتابیا بسهولة عن طریق (البرید ، الفاکس ، البرید االلکترونی

 1- شهادة التسجیل
  

  ٢- االنتقال للخارج
 ٣ - شطب الشقە

 ٤- مستخرج من السجل التجاری المرکزی
  ٥- معلومات تسجیل المعلومات
 ٦- طلب رقم التعریف الضریبی

  ٧- االخطار بفقدان الوثائق
 ٨- تقدیم شهادت السکن



 ٩- االعفاء عن تقدیم الهویە
 یجب ارفاق المستندات التالیە للطلبات المقدمە من فقرە  ١- الی ٧

 ١٠- یجب ان یکون الطلبات مکتملە و موقعە 
  ١١- ترفع معها نسخە من البطاقە الشخصیە او جواز السفر

 
 
 
 یمکن العثور علی مستندات الطلب المساعدە  و کافة العناوین وتلفونات وفاکس وعنوان برید االلکترونی فی االنترنیت ویمکنك
  beugeramt.hellemitte@ba-mh.berlin.de ایضا توجیه  االسئلە حولە مشاکلك عن طریق البرید الکترونی
 
 
  ٢- مکتب التسجیل
 باستثناء ساعات العمل فی سجل الوفاة ،سیتم الغاء جمییع المواعیدالعامە اعتبارا من یوم الثالثاء مصادف ١٧/٠٣/٢٠٢٠  فی
  standesamt@ba-mh.berlin.de المکاتب التسجیل. و یجوز الغاء المواعید التی متفق علیها سابقا  ، یمکن االستفسار الی
  و سیتم الحفاظ علی االوقات االستشارات الطارئە بعد تحدید موعد عبر الهاتف  رقم  ٠٣٠/٩٠٢٩٣٢١٧١
 وسیتم ارسال شهادات  المیالد لحدیثی الوالدە  فقط  عن طریق البرید اي استشارات ضروریە للمعالجە  علی سبیل المثال یتم  تقدیم
 المستندات الالزمە  فقط عن طریق الهاتف او البرید ، یرجی استخدام الخدمە البریدیە لمخاوف الضیاع  باالضافە الی ذالك ستکون 
 یتم  Helle-Mitte مکاتبنا من ساعە ٩ صباحا لحین الساعە ٣ بعد الظهر مستعدین القبال المستندات و الطلبات لمکتب التسجیل فی
 معالجة مکاتبکم  ، و قظایا الزواج یتم عقدها بشرط ان تخفض أعداد الحاضرین اثناء الزواج الی ثالثة افراد  الزوجة والزوج و
  ،المصور وسیتم ابالغ العروسە والعریس  بشکل منفصل عبر الهاتف. فی هیئة التجنیس
 ٣- أعتبارا من ١٧ / مارس/٢٠٢٠ سیتم الغاء جمیع اوقات االستشارە العامە  ما عدا استشارە فی حالت الطواری لهاذا من
 الضروری تحدید موعد مسبق عبر الهاتف علی ارقام التالیە ٠٣٠/٩٠٢٩٣٢١٨٩   او ٠٣٠/٩٠٢٩٣٢١٩١ ولکن ال یتم تحدید
 ،  المشاورە االولیە عبر الهاتف
  ٤- مکاتب االسکان
  یتم معالجة القظایا االسکان فی مکاتب االسکان . لکن فقط کتابیا او عبر الهاتف، ال توجد زیارات الی المکاتب 
 
 لذا نطلب منکم السماح مع الجزیل  
 الشکر 

 


