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 (ΑΔΕΤ) انفرادی قسم کے رہائشی اجازت ناموں کی تجدید کیسے کریں

اپنے رہائشی اجازت نامے کی تجدید کے لیے آپ کو بین االقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیےآزاد سیاسی پناہ  

 پہلے درخواست دینی ہوگی ( کیلنڈر کےدن سے 30کے یونٹ میں میعاد ختم ہونے سے تیس )

 

اگرآپ پناہ گزین یا ضمنی تحفظ کے حقدار نہیں رہتے ہیں تو آپ کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید نہیں کی  

 جاسکتی ہے۔ 

 

 :اقدامات شامل ہیں 4رہائشی اجازت نامے کی تجدید کے عمل میں 

پناہ کے یونٹ میں تجدید کے لئے  ای میل کے ذریعے بین االقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیےآزاد سیاسی  .1

 درخواست دیں

آپ کو ای میل کے ذریعہ بین االقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیےآزاد سیاسی پناہ کے یونٹ سے جواب   .2

 موصول ہوتا ہے 

 پاسپورٹ دفتر)یا غیر ملکیوں کے دفتر( میں اضافی دستاویزات جمع کروائیں  .3

 رہائشی اجازت ناما وصول کریںضلعی دفتر یا آزاد یونٹ سے اپنا نیا  .4
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ای میل کے ذریعہ بین االقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیےآزاد سیاسی پناہ کے یونٹ میں تجدید کیلئے   

 درخواست دیں 

آپ کو بین االقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیےآزاد سیاسی پناہ کے یونٹ کے درج ذیل ای میل پتے پر  ✓

  :درخواست بھیجنی ہوگی

GAS.residencepermits@migration.gov.gr 

 

 آن الئن درخواست حاصل کرسکتے ہیں۔ یونانی اور انگریزی میں دستیاب ہے۔  یہاںآپ  ✓

 منسلک کرنی ہوگی۔  (تک MB 2) آپ کو یونانی پاسپورٹ سائزکی ڈیجیٹل تصویر بھی ✓

کے ہر ایک فرد کی ایک علیحدہ ای میل بھیجنے کی ضرورت ہوگی جس میں ایک علیحدہ آپ کو اپنے خاندان  ✓

 درخواست اور ایک علیحدہ تصویر شامل ہوگی۔

ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ جو آپ کے پاس رہائشی   "Renewals" ای میل میں "مضمون" الزمی طور پر ✓

مثال کے طور  ( چاہئےاجازت نامے کا نمبر ہے وہ بھی اس مضمون میں ہونا 

 (۔"Renewals_P123456789"پر

 

تجدید کی درخواست جمع کروانے کے بارے میں تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ یہ ہدایات ان   یہاں

 زبانوں میں دستیاب ہیں: انگریزی ، عربی ، فارسی ، تگر ینیا اور فرانسیسی۔
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آپ کو ای میل کے ذریعہ بین االقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیےآزاد سیاسی پناہ کے یونٹ سے جواب  

 موصول ہوتا ہے 

 

آپ کو اپنی درخواست کے لئے صحیح ای میل کاپتہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ کو اگلے مراحل   ✓

 کو پورا کرنے کے لیے آن الئن ہدایات بھیجی جائیں گی۔ 

پناہ کے ادارے کی طرف سے ای میل کے ذریعے آپ کو جواب بھیجا جائے گا اور جواب اس زبان میں ہوگا   ✓

 آپ سمجھتے ہیں۔جسے 

اس جواب میں معلومات ہیں کہ رہائشی اجازت نامےکی تجدید کیلئے ایک مثبت فیصلہ کیا گیا ہے اور اگلے  ✓

 اقدامات کے لئے ہدایات موجود ہیں

یہ جواب آپ کو پولیس کے پاسپورٹ دفتر )یا غیر ملکیوں کے دفتر( میں اضافی معاونی دستاویزات جمع   ✓

  ہوگاکروانے کے لیے بھی 

میں   پاسپورٹ دفتر )یا غیر ملکیوں کے دفتر(جواب میں خاص طور پر یہ بھی ہوگا کہ آپ کو کس مخصوص  ✓

 .جانا ہوگا اور آپ کو اپنے ساتھ کیا لے کر جانا ہے

 

 آپ کو اضافی معاونی دستاویزات پاسپورٹ دفتر )یا غیر ملکیوں کے دفتر(میں جمع کروانے ہوں گے 

 

 

 :ذیل معاونی دستاویزات کے ساتھ پاسپورٹ دفتر میں جانا ہوگاآپ کو مندرجہ  ✓

 ای میل کا متن پرنٹ شدہ  ▪

 ای میل میں منسلک فائل جو ہدایات کے ساتھ آپ کو بھیجی گئی تھی  ▪

رہائشی اجازت نامہ جو آپ کے پاس ہے یا آپ کے رہائشی اجازت نامے کے چوری ہونے یا   ▪

 گم ہونے کی صورت میں پولیس رپورٹ 

 ( یونانی پاسپورٹ سائز کی حالیہ تصاویر2)دو  ▪
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پاسپورٹ دفترآپ کو معاونی دستاویزات کے جمع ہونے پر ایک رسید دے گا آپ کو یہ رسید گمانی نہیں ہے  

 کیونکہ اپنے رہائشی اجازت نامے کی وصولی کے وقت اس کی ضرورت ہوگی 

 

 کریں ضلعی دفاتر یا آزاد یونٹ سے اپنا نیا اجازت نامہ وصول 

 

 

بین االقوامی تحفظ کے حقداروں کے لیےآزاد سیاسی پناہ کے یونٹ کی طرف سےای میل کے جواب میں خاص   ✓

طور پر یہ بھی ہوگا کہ رہائشی جگہ کی بنیاد پر آپ کو کس مخصوص ضلعی دفتر )یا آزاد سیاسی پناہ کے  

 یونٹ (میں جا کر اپنا رہائشی اجازت نامہ وصول کرنا ہے 

 

اجازت نامہ تجدید ہوگیا ہے اور اسے وصول کرنے کے لیے  آپ کو  رہائشی یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کا  ✓

پہلے رہائشی اجازت نامے  کے اعالنات کو دیکھنا ہوگاآپ اپنے   موںتجدید شدہ رہائشی اجازت ناسیاسی پناہ کے 

 کے ذریعے سے تجدید شدہ رہائشی اجازت نامے کو تالش کریں گے  کے نمبر

 

  رہائشی کو آپ کب کہ  گی  جائے کی نشاندہی کی وقت اور دن میں اعالن مشتمل پر  نامے  اجازت رہائشی کے آپ ✓

 ہے۔  آنا لیے  کے کرنے وصول نامہ اجازت

آپ کو الزمی طور پر مخصوص دن اور وقت پر پہنچنا ہوگا جیسا کہ رہائشی اجازت نامے کو وصول کرنے   ✓

 کے اعالن میں کہا گیا ہے۔

نہیں  لیے کے  کرنے وصولی اور کو اپنا رہائشی اجازت نامہ لینے کے لیے آپ کو خود آنا ہوگا اور آپ کس ✓

 بھیج سکتے۔ 

 الزمی ہے  ماسک پہننااپنا رہائشی اجازت نامہ لینے کے لیے ضلعی دفترمیں  ✓

 

 :جب آپ اپنا نیا رہائشی اجازت نامہ لینے جاتے ہیں تو مندرجہ ذیل کا ساتھ ہونا ضروری ہے

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/lista-ananeomenon-adeion-diamonis/
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  آپ کا پرانا رہائشی اجازت نامہ جو آپ جمع کروا دیں گے 

 

  آپ گما چکے ہیں یا آپ کا رہائشی اجازت نامہ چوری ہوگیا ہے تو آپ کے پاس پولیس کی اگر

 کوئی متعلقہ رپورٹ ہونا ضروری ہے

  کاغذی ثبوت جو پاسپورٹ دفتر نےمعاونی دستاویزات جمع کروانے پر دیا ہے(barcode). 

 

 

 


