PRESSEINFORMATION

Организирайте

онлайн

удобно

час

с

имиграционната служба
Fachbereich des
Oberbürgermeisters

От 14-ти септември 2021година - всеки който желае да
запише онлайн час за среща с имиграционната служба,
може да се запише час онлайн.
страница: https://terminvergabe.hagen.de
могат да се записват, алтернативно заинтересованите
могат да си запиша час на общинската интернет
страница www.hagen.de unter „Politik &amp;
Verwaltung“, „Online-Services“, „Online-Dienste“ и
schließlich unter dem Punkt „Terminvergabe online“.

страницата

посетителите

могат

да

изберат

съответния служител.
От свободните часове може да се избере желаният час
за среща.
За запазения час за среща накрая всяко едно лице
получава имейл за потвърждаване на резервацията.
Час за среща може да се записва три седмици
предварително, всеки понеделник Общината предлага
нови свободни часове за срещи.
Ако няма свободни часове означава,че часовете за за
срещи са заети.
Това предложение също така може да се използва от
мобилни устройства например смарт телефони и
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таблети безпроблемно. Запазване на час за среща по
телефона или по имейл не може да бъде осъществена.
Час за среща за разговори всеки понеделник и
четвъртък от 14:30ч. до 17:00ч., също така сряда и петък

Fachbereich des
Oberbürgermeisters
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit &
Bürgerkommunikation

от 8:30ч. до 12:00ч.

Rathausstraße 13
58095 Hagen

По това време също има гореща линия за връзка на
телефонен номер 02331/207- 6000. Тук може въпроси
свързани с имиграционното законодателство да бъдат
обсъждани.
Градската администрация на град Хаген реагира по този
начин с тази промяна поради създалата се пандемия от
коронавирус,

комуникацията

с

администрацията

придружава обработката на голям брой имейли за
назначение часове за срещи. Отделът обществена
безопасност и ред трябва да работят заедно с отдела по
информационни технологии,координирано под високо
напрежение,съгласувано и изпълнително. Чрез онлайн
записване на час за среща, гражданите на община
Хаген, допринасят за облекчението в работата на
служителите в администрацията.
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