COMUNICAT DE PRESĂ

Faceți programări convenabil online la biroul de
imigrare
Fachbereich des
Oberbürgermeisters

14. Septembrie 2021 – Oricine dorește să facă o
programare la biroul de imigrare poate face acum acest
lucru online. Programările pentru discuții preliminare pot fi
rezervate

direct

la

https://terminvergabe.hagen.de

,

alternativ părțile interesate pot rezerva o programare pe siteul municipal www.hagen.de la „Politică & administrație“,
„Servicii Online“, „Servicii online“ și în cele din urmă, sub
punctul „Faceți programări online“.
Pe pagină, vizitatorii pot selecta autoritatea responsabilă și
apoi preocuparea respectivă. Ora dorită poate fi apoi
selectată din sugestiile de programare gratuită, înregistrarea
efectuată și rezervarea rezervării. Programarea rezervată
trebuie apoi confirmată printr-un e-mail care este trimis
persoanei respective după efectuarea rezervării.
Programările pot fi rezervate cu până la trei săptămâni în
avans, iar orașul eliberează noi întâlniri în fiecare luni. Dacă
nu sunt afișate întâlniri, acestea sunt deja luate. Oferta poate
fi utilizată și fără restricții de către dispozitive mobile precum
smartphone-uri și tablete; nu este nevoie să le alocați prin
telefon sau e-mail. Programările sunt disponibile în timpul
programului obișnuit de luni și joi de la 14:30 la 17:00 și
miercuri și vineri de la 08:30 la 12:00. O linie de asistență
telefonică poate fi accesată, de asemenea, în aceste ore,
apelând 02331/207-6000. Întrebări cu privire la chestiuni
legate de legea imigrației pot fi discutate aici.
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Cu această schimbare, administrația orașului Hagen
reacționează la comunicarea schimbată cu administrația din
cauza pandemiei corona și a numărului mare asociat de emailuri

primite

pentru

programările

necesare.

Departamentul pentru Siguranță și Ordine Publică, în
cooperare cu Departamentul pentru Tehnologia Informației,
a coordonat și a implementat cerințele tehnice și
organizaționale la viteză maximă. Alocarea online a
programărilor este o îmbogățire pentru cetățenii din Hagen
și ajută la ameliorarea angajaților din administrație.
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