விசேட அறிவித்தல்
ேர்வசதே பயணங் களுக் கு விதிக்கப் பட்ட கட்டுப் பாடுகள் காரணமாக ஜெர்மனியய
விட்டு ஜவளிசயற முடியாத இலங் யகயர்களின் வீோவின் கால எல் யல நீ டிப் பு
ேர்வசதே பயணக் கட்டுப் பாடுகள் மற் றும் அதனுடன் ஜதாடர்புயடய சிரமங் கள் காரணமாக
ஜெர்மனியய விட்டு ஜவளிசயற முடியாத ஜவளிநாட்டவரின் வதிவிட வீோ (Residence Permit/ D-Visa)
மற் றும் ஜெங் கன் வீோவின் (Schengen Visa/C-Visa) கால எல் யல முடிவதற் கு முன் அவற் யற நீ டிப் பதற் கு
தளர்வான அணுகுமுயறயய ஜபடரல் குடிவரவு அதிகாரிகள் (Immigration Authorities) பின்பற் றுவார்கள்
என்று ஜெர்மனியின் ஜவளியுறவு அயமே்ேகம் ஜதரிவித்துள் ளது.
(அ)

தற் சபாயதய வதிவிட வீோ (D-Visa) அல் லது ஜெங் கன்
வீோ (C-Visa) நீ டிப் புக் கான
விண்ணப் பத்யத, தற் சபாயதய வீோ காலாவதியாகும் முன், அயத நீ ங் கள் வசிக் கும்
இடத்திற் கு ஜபாறுப் பான குடிவரவு அலுவலகத்தில் (Immigration office) ேமர்ப்பிக் க சவண்டும் .

(ஆ) நிலவும் சூழ் நியல காரணமாக, இந் த விண்ணப் பங் கயள மின்னஞ் ேல் வழியாக அனுப் பலாம் .
ஜெங் கன் வீோயவ நீ டிப் பதற் கு தனிப் பட்ட சநர்காணல் (Personal Interview) அவசியமில் யல.
(இ)

திருமணத்திற் கு முந் யதய ஜபயர், குடும் பப் ஜபயர், முதல் ஜபயர், ஜெர்மன் ேட்டத்தின் பிரகாரம்
ஜபயரின் எழுத்துகள் , பிறந் த திகதி, இடம் மற் றும் மாவட்டம் , பாலினம் , சதசியஇனம் (Nationality),
கடவுே் சீட்டின் இலக் கம் சபான்ற முழுயமயான தனிப் பட்ட தகவல் களும் வழங் கப் பட சவண்டும் .
வதிவிட அனுமதிப் பத்திரத்யத நீ டிக் க, உங் கள் குடியிருப் பு அனுமதி வயக (Residence Permit Type)
மற் றும் குடிவரவு அலுவலகத்தின் சகாப் பு எண்யண (file number) ேமர்ப்பிக் க சவண்டும் .

(ஈ)

காலாவதியான வீோ மற் றும் பாஸ்சபார்ட் /
அயடயாள அட்யடக் கு சமலதிகமாக, வீோ
நீ டிப் புக் கான விண்ணப் பத்யத பிரதி ஜேய் து அல் லது சவசறார் விதமாக யவத்திருப் பது
நல் லது. குடிவரவு அலுவலகத்தின் முடிவு கியடக் கும் வயர முன்யனய வீோ (Residence Permit)
விண்ணப் பத்துடன் ஜேல் லுபடியாகும் .

(உ)

ஜெங் கன்
வீோ (C-Visa) நீ டிப் புக் கு விண்ணப் பித்தவர்களின்
ஜவளிசயறும் காலத்யத
நீ டிக் குமாறும் , அயத விண்ணப் பதாரருக் கு எழுத்துப் பூர்வமாக அறிவிக் குமாறும் குடிவரவு
அலுவலகங் களுக் கு அறிவுறுத்தப் பட்டுள் ளது. நாட்யட விட்டு ஜவளிசயறும் சபாது இத்தயகய
அறிவிப் பு கடிதத்யத கடவுே் சீட்சடாடு உங் கள் வேம் யவத்திருக் க சவண்டும் .

(ஊ) எதிர்பார்த்த பயணத் திட்டங் கள் முழுயம ஜபறாது சபானாலும் , தற் காலிகமாக ஜெர்மனியில்
தங் கியுள் ள ஜவளிநாட்டினர், தங் கள் ஜோந் த நாட்டுக் குத் திரும் புவதற் கான அயனத் து
நடவடிக் யககயளயும் எடுக் குமாறு ஜெர்மனியின் ஜவளியுறவு அயமே்ேகம் கூறியுள் ளது.
சமலதிக தகவல் கயளப் ஜபற:
இலங் யக தூதரகம் - சபர்லின்
திங் கள் முதல் வெள் ளி ெரை
(காரல 8.30 மணி முதல் மாரல 4.30 மணி ெரை)

⦁ +49 30 809 097 49 / +49 30 809 097 61
⦁ +49 16097337858 / +49 15171274166

அலுெலக நேைங் களுக்குப் பின் னை் மற் றும் ொை
இறுதி ோட்களில்

⦁ +49 1 723 111944 / +49 1 517 127 4166

துயணத் தூதரகம் - பிராங் சபர்ட் (திங் கள் முதல் வெள் ளி ெரை மற் றும் ொை இறுதி ோட்களில் )

⦁ +49 6 966 053 980 / +49 1 515 723 1741 / +49 1 776 929 472 / +49 1 521432 2779
இலங் யக தூதரகம் - சபர்லின், ஜெர்மனி
மார்ே ் 28, 2020

