 .4لګښتونه څه دي؟
• د ویزه فیس یا د سمبالولو اجوره ،چې اوس مهال  180یورو ده
• د اسناد ترالسه کولو ،ژباړه او په قانوين توګه د اسنادو د تصدیق
کولو لګښتونه
• د سفر لګښتونه ،بلجیم سفارت ته تګ ،او د هوایي کرښي
ټکټونه ،او
• طبی اجوری (د ډاکټر تصدیق او کومه د  DNAټسټ چی
اړین دی)
یادونه :د پورته لیست شویو لګښتونو څخه پرته ،د پیژندل شوو کډوالو او د فرعي
محافظت ګټه اخیستونکو د کورنۍ د غړو لپاره د اضايف ادارې فیس څخه معافیت
شتون لري ) دا معافیت د یو بالغو د برشی ویزی لپاره غوښتنلیکونو کې نه پيل
کیږي)

 .5دا بهیر څومره وخت نیيس ؟
یوه پریکړه باید د بلجیم چارواکو لخوا د  9میاشتو په موده
کې د هغه نیټې څخه پیل يش چې غوښتنلیک وړاندې کیږي .د
ځانګړو رشایطو الندې ،دا موده کیدای يش دري میاشتې وروسته
دوه ځله وغزول يش .که ،د  9میاشتو مودې پای ته رسیدلو
وروسته (ممکن وغزول يش) ،هیڅ پریکړه نه وه شوې ،ستاسو د
کورنۍ غړي ته باید په بیلجیم کې د استوګنې اجازه لیک ورکړل
يش.

 .6کوم پرېکړه نیوالی يش؟
• د جالوطني چوپړ کولی يش الندې پریکړې وکړي
• یو مثبت تصمیم :ستاسو د کورنۍ غړی به «د کورنۍ بیا یوځای
کیدنې ویزه « ترالسه کوي د  Dویزه په توګه پیژندل کیږي
• د  DNAازموینې لپاره د غوښتنې رسه رد :که د  DNAازموینه
مثبت وي ،ویزا به صادر شيیو منفي پریکړه :ویزې رد شوی.
پدې حالت کې ،تاسو باید د وکیل یا یو ځانګړي سازمان څخه
قانوين مشوره وغواړئ .د ویزا نوی ویښت هم وړاندیز کیدی يش.

 .7چیرته نور معلومات ترالسه کولی شئ؟
د کورنۍ د بیا یوځای کولو کړنالرې او هغه سازمانونه چې د تاسو رسه
مرسته کولی يش د ال زیاتو معلوماتو لپاره په الندې کړۍ کې د نړیوالې
محافظت ګټي اخیستونکو رسه د کورنۍ بیا یوځای کیدو په اړه د
دیادونو وړه کتابچهرسه مشوره وکړيhttp://bit.ly/2OGPXC9 :
ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو د کړنالرې په اوږدو کې قانوين مرستې
ترالسه کوئ
د کورنۍ بیا یوځای کیدو کړنالرې په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره د
بلجیم جالوطنی دفرت د رسمي ویب پاڼې رسه اړیکه ونیسئ
http://bit.ly/2ScN2PV
په بهر کې د بلجیم سيايس پوستونو لیست رسه اړیکه ونیسئ
http://bit.ly/2PeV4Js
د آنالین ویزې د غوښتنلیک رسه اړیکې (که چیرې عميل وي):
http://bit.ly/2ScO5PR
د کورنۍ بیا یوځای کیدو په اړه د ویډیو رسه اړیکه
http://bit.ly/2yJIAQe

د  QR-codeسکین وکړئ او د نورو
معلوماتو لپاره ویډیو وګورئ.

د فرعي محافظت پر اساس د
کډوالو او ګټه اخیستونکو د
کورنۍ بیا یوځای کیدل
په بلجیم کې
PASHTO

 .1څوک کولی يش په بلجیم کې تاسو رسه یوځای
يش ،د کورنۍ د بیا یوځای کیدلو له الرې؟
ستاسو ښځه یا ثبت شوي ملګريستاسو ماشوم
د  18کالو څخه کم عمرهتاسو پوری تړلی
د معیوبیت رسه  18کلن یا زیات عمرلرونکۍ
ماشومستاسو مور او پالر که چیرې تاسو یو یوازې ماشوم
یاسترسبیره
د کورنۍ نور غړو ته ممکن
د برشي دلیلونو لپاره په بلجیم کې د اوسیدو اجازه لیک
ورکړل يش
ستاسو مور او پالر باید مخکې له دې چې تاسو  18کلن ته ورسیږئ خپل
غوښتنلیک وسپاري .که تاسو د پناه غوښتنې پروسې په جریان کې  18ته
ورسیږئ ،ستاسو مور او پالر ال تر اوسه هم کولی يش چې ستاسو د نړیوالې
ساتنې حالت ترالسه کولو د دریو میاشتو په دننه خپل غوښتنلیک وسپاري.
ستاسو وروڼه او خویندې ممکن د برشدوستانه ویزو پر اساس بلجیم کې
ستاسو رسه یوځای يش که چیرې دوی خپل غوښتنلیک په ورته وخت کې
لکه څنګه چې ستاسو مور او پالر تررسه کړی ،وسپاري.

 .2چیرې باید غوښتنلیک وسپارل يش ؟
ستاسو د کورنۍ غړي اړتیا لري چی د بلجیم سفارت یا قونسلګرۍ
ته درخواست وړاندې کړي کوم چې د اوسني استوګنې د ځای لپاره
ټاکل شوی (یا د بلجیم بل سفارت یا قونسلګرۍ ته ،که دا ستونزمنه
ده چېري دا ستونزمنه ده چی اجازه ورکړل شوی/ټاکل شوي رسمي
سفارت یا قونسلګرۍ ته الړ يش) .سفارت غوښتنلیک د بلجیم
جالوطنی دفرت ته انتقالوي چې دا به د غوښتنلیک د پایلو په اړه
پریکړه وکړي.

 .3کوم اسناد باید وسپارل يش:
مهرباين وکړئ د پای نیټه یادداشت کړئ :که چیرې ستاسو د
کورنۍ غړي د کورنۍ بیا یوځای کیدلو غوښتنلیک د لومړي کال
په دننه کې ستاسو د کډوالو په حیث یا ستاسو د فرعي محافظت
ورکولو وروسته پیژندنه په لومړي کال کې وسپاري ،تاسو ته اړتیا
نشته چې د مناسب کور ،روغتیایی بیمه او په بیلجیم کې دقیق،
مستحکم او منظم عاید ثبوت چمتو کړئ.

د انفرادي حالت رسه سم:
 .1د هغه شخص رضایت چې د ماشوم ساتنه کوي
 .2د محکمه حکم چې په بلجیم کې مور او پالر د ماشوم ځانګړی
حق یا د ساتنه حق لري
 .3د بل (والد/والده) د مړینې سند
 .4د دوو والدینو (مور او پالر) ترمنځ د طالق ثبوت

که دا مسله وي ،یواځې الندې اسناد باید وسپارل يش:
د ویزې د غوښتنلیک فورمه د وروستي شناخت عکسونو
رسه؛
د قانوين سفر سند لکه ميل پاسپورټ ،د کډوالو لپاره د
سفر سند ( 1951تړون پر اساس) یا ممکن د بیلګې په
توګه د بیلجیم چارواکو لخوا صادر شوی وی پاس؛

• که د ميل قانون رسه سم ،ستاسو ماشوم د  18کلنۍ څخه کم
عمر ته رسیدلی چې په هغه کې دوی واده کولی يش :د واده
نکولو سند/د مجردی سند.

ستاسو د هریو ماشوم لپاره :د زیږون تصدیق پاڼه .که دا
د الرسسی وړ نه وي ،د بیلجیم مهاجرت دفرت ممکن د
 DNAازموینې غوښتنه وکړي.

• ستاسو د  18کاله یا زیات عمر لرونکي د معلولیت لرونکو
ماشومانو لپاره :د هغه ډاکټر لخوا چې د سفارت او یا د بلجیم
قونسلګرۍ لخوا پیژندل شوي طبي تصدیق ،دا وښیي چې ستاسو
ماشوم د معیوبیت له کبله نيش کولی په خپلواکه توګه ژوند
وکړي.

ستاسو د مدين ملګري لپاره :د قانوين رشاکت قرارداد یا
داسې شواهدو چې و ښیي دا اړیکې حقیقي وي او تر
اوسه پاتې دي

• په بلجیم کې ستاسو د استوګنې اجازه لیک کاپی ،د کډوال
پیژندين سندونه د پریکړې یوه کاپي چې تاسو ته د کډوالو
موقف ورکړی او ستاسو د کډوايل سند اویا ستاسو د فرعي
محافظت پریکړه.

ستاسو د ښځې/میرمنې لپاره :د واده سند

که ستاسو د کورنۍ غړی  18یا تر هغې زیات عمر ولري:
د جنایي ضبط نشتوالی ثبوت.
د بلجیم د سفارت یا د قونسلګرۍ لخوا د تصدیق شوي
ډاکټر لخوا طبي سند ،دا چې ثبوت ولري چې ستاسو د
کورنۍ غړي د ناروغۍ څخه رنځ نه وړي چې کولی يش
په بلجیم کې عامه روغتیا ته خطرناکه وي.
ستاسو د ماشوم لپاره د  18کلو څخه کم عمر یا ستاسو د
میړه یا ملګري ماشومان :

ټول اصيل بهرنۍ اسناد باید لومړی په قانوين ډول د هغو
چارواکو له خوا تصدیق يش چې د هغوی چمتو شوي او وروسته
یې د بیلجیم د وړ قونسلګرۍ پوسټ له خوا .رسبېره پر دې،
اصيل بهرنۍ اسناد ،که چیرې د آملان ،انګریزي ،فرانسوي یا هالنډ
په ژبو کې چمتو شوي وي ،باید د ژمن ژباړونکي لخوا ژباړل يش.

