د مهاجر سفری اسنادو ( )Convention Travel Documentلپاره د درخواست
کولو لپاره معلوماتي پاڼه
الزمي شرایط:
•
•

هغه کسان چې په اطریش کې د پناه غوښتونکي له حقوقو څخه برخمن دي (مثبته پریکړه/د  2005کال د پناه
غوښتني قانون د  3پارګراف سره منل کیدل)
په ځینو مشخصو قض یو کې ،هغه کسان چې هغوی ته په بل هیواد کې د پناه غوښتني حقوق ورکړ شوي دي او په
اطریش کې اوسیږي.

کړنالر
ْ
• د هویت د تصدیق لپاره د درخواست کوونکي شخصا حاضریدل ،د ماشومانو په ګډون ،الزمي دی.
•
•
•

درخواست داسي کیږي چې د پاسپورټ لپاره درخواست په بشپړه توګه تکمیل شي او له عکسونو سره یو ځای د
پاسپورټ دفتر کې مامور ته وسپارل شي.
د حضوري لیدني په مهال باید ټول اصلي اسناد او یا هم تصدیق شوي کاپي ګاني وسپارل شي.
د درخواست فورمې او همدا رنګه معلوماتي پانې د پاسپورت دفتر دننه موجود دي.

غوښتل شوي اسناد
• د درخواست فورمه (کوالی شي د پاسپورت دفتر دننه هم تکمیل شي)
• د پاسپورت لپاره یو نوی عکس (پورټریټ بڼه ۴۵X۳۵ ،ملیمتر) چې رنګه وي (د اروپایي ټولنې عکس)؛ شرایط
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/reisepass/files/Passbild_Kriterien.pdf

• د هویت ثبوت:
 oعکس لرونکي رسمي هویت کارت (د بیلګې په توګه ،پخواني سفري اسناد ،د موټر چلولو الیسنس)...
او یا ستاسي له اصلي هیواد څخه د پیژندنې کارتونه.
 oیو داسي کس چې د هویت عکس لرونکي رسمي کارت ولري او کوالی شي د درخواست کوونکي د
هویت په اړه شاهدي ورکړي
 oکه چیرې د هویت ثبوت نشي وړاندې کوالی ،صالحیت لرونکي مامورین کوالی شي د درخواست
کوونکي هویت د پناه غوښتني د پریکړي له وړاندې کولو سره سم تثبیت کړي.
 oد زیږیدنې تصدیق ،د هغو ماشومانو لپاره چې په اطریش کې زیږیدلي دي
• د مدني وضعیت تصدیق نامه ،که موجود وي (د زیږیدنې تصدیق ،نکاحنامه ،د ګډ ژوند تصدیق نامه) په هغه
صورت کې چې نوم بدل کړی وی ،د دي اسنادو وړاندې کول حتمي دی.
• د پناه غوښتني مثبته پریکړه (د پناه غوښتني په توګه د حقوقو د پیژندنې پریکړه)
• د مهاجرت پخواني سفري اسناد ،که راجع کیږي (چې هغه به باطل کړی شي) او یا هم د ورکیدلو د راپور
تصدیق؛
• په علمي برخه کې شهادتنامه او یا هم د صالحیت لرونکي انجنیر تصدیق نامه ،که راجع کیږي.
په انفرادي قضیو کې ،د پاسپورټ دفتر چارواکي کیدای شي د نورو اسنادو غوښتنه هم وکړي ،اساساْ هغه وخت چې د
معلوماتو د سموالي په اړه شک پیدا شي (مث ْ
ال امال/انشاء).
اضافي اسناد د ماشومانو لپاره
• د درخواست کوونکي والدین یا قانوني استازي د هویت اسناد
• د ساتني ثبوت ،که چیرې د سوابقو سره له سم له خپل والدینو سره نه وي (د بیلګې په توګه ،د ماشوم د زیږیدنې
تصدیق او د والدینو نکاحنامه)

لګښت
• د هر درخواست کوونکي لپاره چې عمر یي  12کاله او یا پورته وي 75.90 ،یورو (د صدور فیس) چې باید
نغدي ورکړی شي
• د ماشومانو لپاره تر  12کلنۍ پرې  30.00یورو
• تر  2کلنۍ الندې ماشومانو لپاره لومړی پاسپورټ وړیا ورکول کیږي
پیسي باید نغدي او د پاسپورټ دفتر کې ورکړ شي .د  200او  500یورو نوټونه نه منل کیږي.
د تطبیق وړتیا او اعتبار
دا سفري اسناد د ټولو ملکونو لپاره اعتبار لري ،په استثنا د اصلي هیواد څخه ،او عموما ْ د دوو ( )2کلونو لپاره اعتبار
لري.
د پاسپورت دفتر د درخواستونو د منلو لپاره د خلکو پرمخ پرانیستي دي
له دوشنبې تر جمعې (د رخصتي ورځو بغیر) :د سهار له  8بجو د غرمي تر  12بجو
د خلکو پرمخ پرانیستي ساعتونو د پراخوالي په وجه ،دا ضروري نه ده چې د پیل له ساعتونو نه وړاندې دفتر ته
راشئ.

