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جاز سفری دستاویزات کے اجراء کے لیے درخواست کی منظوری کے بعد یونانی پولیس کے م.10

خریداری پاسپورٹ دفتر میں درخواست جمع کرانے پر سفری دستاویزات کے لیے خصوصی فیس کی

کی ضرورت ہوتی ہے۔

.9.9a رہائشی اجازت نامہ(ADET ) مفت جاری کیا

سال تک رہتا ہے اس کی ( 1)جاتا ہے اور یہ ایک 

ی تجدید کے لیے ایک درخواست درکار ہے اور اس ک

سال ہے۔( 2)مدت دو 

.9.9b رہائشی اجازت نامہ(ADET ) مفت جاری کیا

سال تک رہتا ہے اور اس ( 3)جاتا ہے اور یہ تین 

س کی تجدید کے لیے ایک درخواست درکار ہے اور ا

سال ہے۔( 3)کی مدت دوبارہ تین 
نہیں.8

آبائی .7

ملک کا 

پاسپورٹ 

ابرقرار رکھن

ہاں.6

کیا وہ .5

اپنےملک کا 

پاسپورٹ 

حاصل کر 

سکتا ہے؟

بین االقوامی تحفظ کے حقداروں کے حقوق.1

بین االقوامی تحفظ فراہم کرنے کے لیےفیصلے کا اجراء.2

تحفظ کی قسم.3

ضمنی تحفظ.4

کے حقدار

ن پناہ گزی.17

ا کی حیثیت ک

حقدار
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