څرنګه کوالی شئ د خپل سفر سند نوې کړئ

د سفر اسنادو نوي کول  5مرحلې لري:

.1
 .2د رسممم

د برېښنالیک "ای میل" له الرې د پناه غوښتنې خدمت نه غوښتنه وکړئ
(جدی) اعالمیې فورمه د پوسممممتې له الرې د پناه غوښمممتنې
خدماتو ته واستوئ.

.3
.4
.5

پمه خپمل شمممم مممم برېښممممنمالیمک پتمه بمانمدې د  4او  5مرحلو پمه اړه د پنماه
غوښتنې خدمت ل وا ځواب او الرښوونې ترالسه کړئ.
اړین اسمناد د پولیسمو د پاسمپور
ریاست کې) ته وسپارئ.

دفتر ته (یا د بهرنیانو څانګه د بهرنیانو په

خپل نوې شممموې سمممفري سمممند د پناهندګۍ د سم می ه ایز دفتر (یا د پناه
غوښتنې دفتر څانګې) څ ه ترالسه کړئ.

پاملرنه :که تاسو په کورنۍ کې یوازینی مور یا پالر یاست ،یا دا چې بل یو د
مور یا پالر په یونان کې نه یاست یا که تاسو یو بې سرپرسته کوچنۍ یاست ،د خپل
سفر اسنادو نوي کولو لپاره تاسو باید د سیمه ایز پناه غوښتنې دفتر یا د پناه
غوښتنې څانګې ته عریضه وکړئ ،ستاسو د اوسیدو ځای پورې اړه لري .تاسو به د
سی ه ایز دفتر یا د پناه غوښتنې څانګې څ ه نور الرښوونې ترالسه کړئ.
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د بریښنالیک له الرې غوښتنه وکړئ.
✓ د خپل سفر سند نوي کولو لپاره ،تاسو باید یو غوښتنلیک د الندې بریښنالیک
پتې له الرې د پناه غوښتنې خدمت ته واستوئ:
GAS.traveldoc@migration.gov.gr
✓ تاسو کوالی شئ دلته د غوښتنلیک فورمه ومومئ .یونان
نس ې شتون لري.

او انګلیس

ژبو کې

✓ تاسو باید د خپلې کورنۍ هر غړي لپاره یو جال بریښنالیک واستوئ ،چې د
غوښتنلیک جال فورمه ولري.
✓ کله چې د بریښنالیک لیږئ ،تاسو باید د خپل غوښتنلیک فارم سره وروستی
"تازه" ډیجیټل پاسپورت عکس ض ی ه کړئ.
✓ د بریښنالیک "موضوع" کرښه باید د سفر اسنادو نوي کیدل وي د مثال په توګه
" "Travel Doc Renewalsاو تاسو باید خپل د استوګنې جواز"اقامه" ش یره هم
ولیکئ چې تاسو یې په خپل ملکیت کې لرئ ،او کوم چې باید اعتبار ولري (د
بیلګې په توګه د سفر اسناد نوي کول ".)"Travel Doc Renewals P123456789
✓ ستاسو د هستوګنې ځای او اړیکې معلومات د کوم بدلون په صورت کې ،دا
ستاسو وظیفه ده چې د نړیوال محافظت ګټه اخیستونکو لپاره د خپلواکه
پناه غوښتنې مرکز ته خبر ورکړئ.

د پوسټ له الرې رسمي (جدی) اعالمیې فورمې واستوئ.
✓ په ورته وخت کې
✓  ،تاسو باید د پوستې له الرې د رس
واستوئ:
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اعالمیې فورمې الندې پته ته

Asylum Service-Ministry of Immigration and Asylum
Autonomous Asylum Unit for Beneficiaries,
2, P. Kanellopoulou St., Zipcode 10177.
✓ په ځانګړي ډول رس

اعالمیې په الندې ډول دي:

▪

رسمممي اعالمیه ( ’Aیا ضمم ی ه  ، )’Αچې په هغې سممره تاسممو دا اعالن
کوئ چې تماسممممو هیڅکلمه د کوم جرم یما کوم بمل جمدي جنمایی جرم لپماره
محکوم شممموی نه یاسمممت .که تاسمممو کوم ماشمممومان لرئ چې ع ر یې له
پنځلسمو ( )15کلونو پورته وي ،نو تاسمو باید د خپل ماشموم (ماشمومانو) لپاره
ورتمه اعالمیمه فورممه السمممملیمک کړئ او دواړه والمدین (مور او پالر) بمایمد د
ا اعالمیې  'Aدلته موندلی
اعالمیې فورمه السممملیک کړي .تاسمممو رسمم
شممئ :پښ متو ،امارایک ،عرب  ،انګلیس م  ،فارسمم  ،فرانسمموي ،تیګرینیا او
اردو.

▪

رسمممي اعالمیه ( ’Βیا ض م ی ه  :)’Βتاسممو باید دا فورمه یوازې هغه وخت
ولیږئ که تاسمو غواړئ د خپلو کم ع ر ماشمومانو سمفري اسمناد نوي کړئ.
ډول اعالن وکړئ چې تاسمو د دوی د
پدې صمورت کې ،تاسمو باید په رسم
سممفر اسممنادو نوي کولو سممره رضممایت لرئ .دواړه والدین "مور او پالر" باید دا
اعالمیې ( ’Βیا ضمم ی ه  )’Βدلته موندل کیدی
فورمه وسممپاري .د رسمم
ش م  :پښ متو ،امارایک ،عرب  ،انګلیس م  ،فارسمم  ،فرانسمموي ،تیګرینیا او
اردو.

▪

اعال یې فورمې باید السملیک شم او السملیکونه باید د ښماریانو د
د رسم
خدماتو مرکز ( )CSCیا د پولیسو په مرکز کې تایید ش .

د الیکترونیکی غوښتنلیک او دوه پورته ذکر شوي فورمو په اړه ،نور
مهم معلومات شتون لري چې تاسو یې باید په تفصیلي الرښوونو کې ولولئ.
دا الرښوونې په پښتو ،اماريک ،عرب  ،انګلیس  ،فارس  ،فرانسوي ،تیګرینیا او
اردو کې شتون لري.
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د پناه غوښتنې خدمت لخوا ځواب او الرښوونې ترالسه کړئ.
✓ ډاډ ترالسمه کړئ یا مت ن اوسمۍ چې سمتاسمو د شم م بریښمنالیک پتې امال
س ه ده چې تاسو په لیږل شوي الیکترونیکی غوښتنلیک کې شامله وه.
✓ د لنډې مودې وروسته ،د پناهندګۍ خدمت ل وا به تاسو ته ځواب درکړل ش .
دا ځواب به په هغه ژبه لیکل شوی وي چې تاسو پرې پوهیږئ.
✓ دا ځواب به تاسمو ته خبر درکړي چې ایا سمتاسمو د سمفر سمند نوي شموی یا نه
(که چیرې د نوي کولو په اړه مثبت یا منف پریکړه صمممادره شممموې وي) او پدې
کې به اړونده الرښوونې شاملې وي.
✓ که سممتاسممو د سممفر اسممنادو نوي کولو پریکړه مثبت وي ،هغه بریښ منالیک چې
تاسممو یې ترالسممه کوئ تاسممو به د هیلینیک پولیسممو پاسممپورټ دفتر (یا د
بهرنیانو څانګې) ته راجع کړئ ترڅو نور اړین اسناد وړاندې کړئ.
کړي چې د کوم پاسممپور
✓ په ځانګړې "خاصممه" توګه ،ځواب به دقیقا مشمم
دفتر (یا د بهرنیانو څانګې) ته باید الړشممئ ،او کوم اسممناد چې تاسممو یې ځان
سره باید راوړئ.
✓ که چیرې د پناه غوښممتنې خدمت سممتاسممو د سممفر اسممنادو نوي کولو پریکړه
ونکړي ،نو تاسمو به د دې په مطابق خبر شمئ ،چې د کوم پناه غوښمتنې دفتر یا
د پناه غوښمتنې څانګې الړ شمئ چې د (غیر تجدید "نه نوی کیدو") لپاره اړونده
پریکړه ترالسه کړئ ،په هغه بریښنالیک کې چې تاسو یې ترالسه کوئ.

د پاسپورټ دفتر ته د اړتیا وړ اسناد وسپارئ (یا د بهرنیانو
څانګې ته)
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✓ کله چې تاسمو د پاسپورت دفتر ته ځئ (یا د بهرنیانو څانګې ته) ،تاسو باید ځان
سره الندې اړین اسناد راوړئ:
•

د بریښنالیک یو چاپ کاپی چې تاسو د پناه غوښتنې خدماتو څ ه ځواب
په توګه ترالسه کړی.

•

د الرښوونې فایل چې پدې بریښنالیک سره ض ی ه و.

•

ستاسو وروست

•

ستاسو د اوسیدو جواز ( ،)ADETکوم چې باید داعتبار وړ وي.

سفری سند.

•

دوه ( )2د پاسممپور
مناسب دي.

•

د سفر سند جاري کولو لپاره د اداري فیس رسید.

عکسممونه ،چه د یونان

وروسممت

پاسممپورت لپاره.

د پاسپور دفتر (یا د بهرنیانو څانګې) کې ،تاسو ته به د اړین
اسنادو سپارلو لپاره د رسید سند ثبوت درکړل ش  .تاسو باید د دې رسید ثبوت د
السه ور نه کړئ ،ځکه چې تاسو به ورته اړتیا ولرئ د سفر سند ترالسه کولو لپاره.

خپل د سفر نوي سند د سیمه ایز پناه غوښتنې دفتر یا د
خپلواکه پناه غوښتنې خدمتي څانګې څخه ترالسه کړئ.

✓ تاسمو به د خپل نوي سمفر اسمناد د سمی ه ایز پناه غوښمتنې دفتر یا د خپلواکه پناه
غوښتنې څانګې څ ه ترالسه کړئ چې ستاسو د استوګنې ځای سره اړوند وي.
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✓ هغه ځواب چې تاسو د بریښنالیک له الرې د پناهندګۍ خدمت ل وا ترالسه کړی
کوي چې کوم سی ه ایز دفتر (یا خپلواکه پناه غوښتنې څانګې)
دقیقا دا مش
ته باید الړشئ ،ترڅو د خپل نوي سفر سند ترالسه کړئ.
✓ د سیمه ایز پناه غوښتنې دفترونو او د خپلواکه پناه غوښتونې څانګو د
اړیکو او پوست پتې وګورئ.
✓ د خپل نوي شوي سفري سند ترالسه کولو لپاره ،تاسو باید د پناه غوښتنې
خدماتو ویب پا ڼه کې د سفر اسنادو نوي کولو برخې کې د هرډول نوي
اعالناتو لپاره وګورئ.
✓ هر ځل چې د سفر سند نوی کیږي ،اړوند اعالن یې ځړول کیږي .د دې لپاره چې
وګورئ چې ایا ستاسو سند نوی شوی دی ،تاسو باید د "سفر اسنادو نوي
کولو" برخې کې د وروست اعالنونو لپاره وګورئ او د خپل وروست سفر سند
ش یرې مطابق وپلټئ.
✓ اعالن چې ستاسو د وروست سفر سند ش یره پکې شامل ده نیټه او وخت
ټاک چې کله تاسو باید د خپل نوي سفر سند ترالسه کولو لپاره حاضر شئ.
✓ تاسو باید د خپلې تازه نوي سند ترالسه کولو لپاره په اعالن کې د ټاکل شوي
دقیقې نیټې او وخت باندې راشئ.
توګه راشئ .تاسو نشئ کوالی چې بل کوم یو کس
✓ تاسو باید پ پله په ش
د دې د ترالسه کولو لپاره ولیږئ.
✓ ه دارنګه ،تاسو باید د پناه غوښتنې خدماتو دفتر کې د ترالسه کولو پرمهال
ماسک واغوندئ.

د سیمه ایز پناه غوښتنې دفتر څخه د نوي شوي
سفر اسناد ترالسه کولو لپاره ،تاسو باید الندې اړین سندونه له ځان
سره ولرئ:
•
•

ستاسو وروست سفري سند
ستاسو د اوسیدو جواز ( ،)ADETکوم چې باید اعتبار وړ وي
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•

د رسید ثبوت (بارکوډ) چې تاسو د پاسپورت دفتر  /بهرنیانو
دڅانګې څ ه ترالسه کړی
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