විශ ේෂ දැනුම්දීමයි
ජාත්ය න්තත්ය සංචාා සංහාාසනවාාසති සීමාාසිරීම් සේාුවේාන්තසජ්මාියේනන්තසිටවීමාවසේව ාකිරාසිටිනවස
ශ්රීයසලාචිරකයින්තේේසීමංාසබලනත්ර්ාලසකාලනසීර්ම සිරීමා
ශම් වන විට පනවා ඇති ජාත්යයන්තත්ය ංචාා
ීමමාකිරීම් ශහේතුශවන්ත ජර්මනිශෙන්ත පිටවීමට ශනොහැකිව
රැඳීසිටින විශදං් ජාති යින්තශේ වීංා බලපත්රස වල (පදචචි බලපත්රස (Residence Permit/ D-Visa) හා ශෂන්තගන්ත
වීංා බලපත්රස වල (Schengen Visa/C-Visa)) වලචගු ාලෙ ඉකුත්විමට ශප , ඒවාශෙහි ාලෙ දීර්ඝකිරීම
පිළිබඳව ලිහිල් ක්රදමශදදේ  නනුගමනෙ
න ශලං ශඩර ල් විශශ
ටුතතු නමාත්යයාච ෙ විසින්ත ශඩර ල්
ාජයෙන්තහි ගගමන බලාාරීන්ත (Immigration Authorities) ශවත්ය දැනුම් දී ඇත්ය.
න)

පදචචි බලපත්රස (D-Visa) ශහෝ ශෂන්තගන්ත වීංා (C-Visa) දීර්ඝ
ගැනීමට නදාල නෙදුම්පත්ය් , ත්යමා
ංතුව දැනට පවතින වීංා බලපත්රසශෙහි ාලෙ ඉකුත්වීමට ශප , පදචචි ං්ථානෙට නදාල ගගමන
ාර්ොලෙ (Immigration office) ශවත්ය භා දෙ ුතතුෙ.

ග)

පවතින ත්යත්වෙ ශහේතුශවන්ත ශමම නෙදුම්පත්රස විදයත් ත්යැප ල (e-mail) මගින්ත ශෙොමුකිරීශම් නවං්ථාව
ංලංා දී ඇත්ය. ශෂන්තගන්ත වීංා බලපත්රස දීර්ඝ කිරීශම්දී ශමශත්ය්  නත්යයාව යව පැවති ශපෞශගලි ංම්මුඛ
පරී් ෂණෙ (Personal Interview) ශමහිදී නදාල ශනොවනු ඇත්ය.

ඇ)

වාංගම, විවාහෙට ශප නම, පළමු නම, ජර්මන්ත නීතිෙට නනුව නශමහි නකුරු, උපන්ත දනෙ, ං්ථානෙ
ංහ දං්ත්රිග්  ෙ, ං්ත්රීm රුරුෂභාවෙ, ජාතිෙ, ගමන්ත බලපත් නච ෙ ෙන පූර්ණ ශපෞශගලි ශත්යො තුරු
ශමහිදී ලබාදෙ ුතතුෙ. පදචචි බලපත්රසෙ (Residence Permit) දීර්ඝ කිරීම ංඳහා බලපත්රස වර්ගෙ ංහ
ගගමන ාර්ොලෙට (Immigration Office) නදාල ශගොනු නච ෙ (file number) ඉදරිපත් ල ුතතුෙ.

ඈ)

ල් ඉකුත් වූ වීංා බලපත්රසෙ ංහ ගමන්ත බලපත්රසෙට/හැඳුනුම්පත්යට නමත්ය ව, වීංා දීර්ඝ
ගැනීම ංඳහා
ශෙොමු න ලද නෙදුම්පත්රසෙ මු්රOණෙ
ශහෝ ශවනත් ග ා ෙකින්ත ලඟ ත්යබාගැනීම ශෙෝගය ශද.

ඉ)

ශෂන්තගන්ත වීංා බලපත්රස (C-Visa) දීර්ඝ
ගැනීමට නෙදුම් න ලද නෙදුම් රුවන්තශේ පිටවීශම්
ාලෙ දීර්ඝ
න ශලංටත් එෙ නෙදුම් රුට ලිඛිත්යව දැනුම් ශදන ශලංටත් ගගමන ාර්ොල වලට
උපශදං් ලබාදී ඇත්ය. එශලං ලබාශදන ලිඛිත්ය දැනුම්දීම, ගුවන්ත ගමන්ත බලපත්රසෙද ංමග ශටන්ත
පිටවීශම්දී ලඟ ත්යබාගත්ය ුතතුෙ.

ඊ)

ත්යමාශේ නශේ් ෂිත්ය ගමන්ත ංැලසුමට නනුකූල ශනොවුවද, ත්යාව ාලි ව ජර්මනිෙට පැමිණ එහි රැඳී
සිටින විශදං් ජාති යින්ත ත්යමා පදචචි ට ශවත්ය ශප ළා ොමට හැකි ං ම පිෙව ් ම ගත්යුතතු බවද
ශඩර ල් විශශ
ටුතතු නමාත්යයාච ෙ දැනුම්දී ඇත්ය.

වැඩිදු ශත්යො තුරු පහත්ය දු

ථන නච

ඇමතීශමන්ත ලබාගත්ය හැකි බව දන්තවා සිටිමු.

බර්ලින්තහි ශ්රීට ලච ා ත්යානාපති ාර්ොලෙ
ංඳුදා සිට සිකු ාදා දන ද් වා (ශප.ව 0..8 සිට ප.ව 4..8)
 +49 30 809 097 49 / +49 30 809 097 61
 +49 16097337858 / +49 15171274166

ංඳුදා සිට සිකු ාදා දන ද් වා ාර්ොල ශදලාශවන්ත පසුව ංහ ංති නන්තත්ය දනවලදී
 +49 1 723 111944 / +49 1 517 127 4166
ෆ්රැන්ත් ඩර් ක ශ ොන්තසිුතලර් ශජන ාල් ාර්ොලෙ
ංඳුදා සිට සිකු ාදා දන ද් වා ංහ ංති නන්තත්ය දනවලදී
 +49 6 966 053 980 +49 1 515 723 1741
 +49 1 776 929 472/ +49 1 521432 2779
ත්යානාපති ාර්ොලෙ
බර්ලින්ත, ජර්මනිෙ
2828 මාර්තු 28 වන දන

