
د ټولنیز ادغام .16

.هرکله چې شتون ولري( د مثال په توګه د یوناني ژبی زده کړې کورسونه)حق د ادغام پروګرامونو کې د ګډون حق 

د کورنۍ سره بیا یو ځای کېدنه.20

و د ځانګړ)سره ( مور یا پالر)لویانو والدینو / د کوچني 

ا د ژوند ملګری یعنې ښځه ی)د بالغ -( شرایطو برابرول

غ، بال-( زیر سندانو سره)د کم عمر ماشومان -سره ( خاوند

نا واده شوي ماشومان چې جدي روغتیایی ستونزې لري

ټولنیزه ښیګڼه . 19

و ورته حقونه او د ورته شرایطو الندې چې د یونان اتباع

ه، د د بیکارۍ ګټ: باندې پلي کیږي، د بیلګې په توګه

(.معاش)او د لوی کورنۍ سهمیه ( معاش)معلولیت سهمیه 

ټولنیزه ښیګڼه.15

یو شان حقوق او په ورته شرایطو کې چې د یونانی 

کارۍ ګټې د بی: اتباعو لپاره پلی کیږی، د بیلګې په توګه

(.معاش)او د معلولیت سهمیه 

طبی پاملرنه14.

، د طبی پاملرنې حق د ورته شرایطو الندی کوم چې د یونانی اتباعو لپاره تطبیقیږی

(ټریننګ)د لویانو لپاره ښوونه او روزنه .13

په ورته شرایطو کې چې د استوګنې اجازه لیک لرونکي مهاجرینو ته پلي کیږي

په وړیا توګه عامه زده کړې .12

.لپاره( د کوچنیانو)حق 

د کار اجازه،.11

کول، د ورته کار ته الس رسی، د خدماتو یا کار چمتو کولو، یا د یو خپلواک اقتصادي فعالیت ترسره کول یعنی خپل کتروبار

(.ماده68/ 4375/2016د قانون )شرایطو الندې څرنګه چه د یو یونان اتباعو لپاره 

د سفر اسناد .10

ه د غوښتنلیک د چې د هیلینیک پولیسو ړوند پاسپورټ دفتر ته د غوښتنلیک له الرې ورکول کېږي؛ د پاسپورټ د صادرولو لپار

.منلو وروسته، د فیس تادیه اړینه ده

قبولياجتماعيد(ADET)اقامه/نامهاجازتاستوګنېد:الف.9

.کیږيورکولوړیالپارهمودېکال(1)یودکیصورتپه

هپدرخواست/غوښتنلیکدیوازېاقامه/نامهاجازتاستوګنې
.کیږينويلپارهکلونو(2)دوودواسطه

قبوليسیاسيد((ADETاقامه/نامهاجازتاستوګنېد:ب.9

.کیږيورکولوړیالپارهمودېکالو(3)دکیصورتپه

پهدرخواست/غوښتنلیکدیوازېاقامه/نامهاجازتاستوګنې
نه.8.کیږينويلپارهکلونو(3)دریودواسطه

د اصلي .7

هیواد څخه د 

لپاسپورت سات

هو.6

ایا ګټه .5

ی اخیستونکی کوال

شی د خپل هیواد 

څخه پاسپورټ 
ترالسه کړی؟

ونهد نړیوال خوندیتوب څخه ګټه اخیستونکو حق.1

د نړیوال خوندیتوب په اړه د پریکړه لیک صادرول.2

م/خوندیتوب.3

حافظت ډول

د فرعي .4

اجتماعي /محافظت

ونکيقبولي ګټه اخیست

د مهاجرت د .17

حالت څخه ګټه 

اخیستنه

ΠΑΣΤΟ


