يونان سے پناه گزينوں کے لئے سفری کاغذات
پناه گزينوں کے سفری کاغذات )جس کو جنيوا کے ١٩٥١
کے کنونشن کے تحت سفر نامہ يا جنيوا پاسپورٹ بهی کہا
جاتا ﮨے ( ايک سفر کا اجازت نامہ ﮨے جو اس مل ک ک ی
طرف سے جس ميں کہ پناه گزين مقيم ﮨيں  ،کسی بهی پناه
گزين کو جاری کيا جاتا ﮨے  -اس اجازت نامے کی ب دولت
پناه گزين اس ملک سے اندر اور بہار آ اور جا سکتے ﮨيں
 ع ام ط ور پ ر پن اه گزين وں ک و اپ نے اص لی مل ک س ےپاسپورٹ حاصل کرنے کی کوئی اميد نہی ﮨوتی لہٰ ذا ان کو
بيناﻻقوامی سفر کے لئے پاس پورٹ ي ا اج ازت نام ہ چ اﮨيے
ﮨوتا ﮨے  -وه  (145) ١٤٥ممالک جو  ١٩٥١کے کنونش ن
ص ہ ته ے  ،ي ہ ان ک ی ذ ّم داری ﮨ ے ک ہ وه ان پن اه
کاح ّ
گزينوں کے يہ اجازت نامہ جڑے ک ريں ج و ان ک ے مل ک
ميں پناه گزين کا قانونی درجہ رکهتے ﮨيں  -وه پن اه گ زين
جن کے پاسس يہ سفرنامہ يا پاس پورٹ ﮨ و وه کچ ه ممال ک
م يں بغي ر وي زا ک ا آم دورفت ک ر س کتے ﮨ يں ج و ک ے ع ام
ط ور پ ر ان  (145) ١٤٥ممال ک م يں ش امل ته ے ج و
صہ ﮨيں -
 ١٩٥١کے کنونشن کو مانتے ﮨيں اور اس کا ح ّ
وه افراد جن کو يونان ميں پناه گزين ﮨونے کا درجہ مل
چکا ﮨے وه ان سفری کاغذات  ،اجازت نامہ يا پاسپورٹ
کے لئے  ،اپنے پناه گزين دفتر ميں درخواست دے
سکتے ﮨيں  -درخواست داخل کرنے کی ساری معلومات
آپ کو پناه گزين کا درجہ حاصل کرنے کے بعد دی
جايئں گی  -ذيلی اداره تحفّظ کے تحت حفاظت کے
حقدار افراد بهی يہ اجازت نامہ حاصل کر سکتے ﮨيں
اگر وه اپنے اصلی ملک سے پاسپورٹ حاصل کرنے
ميں ناکام رﮨيں  -ان سفری کاغذات کی مدد سے آپ
يورپين ممالک ميں تين سے چه ماه تک قيام
کر سکتے ﮨيں -

ان کے عﻼوه يورپين ممالک کی طرف سے کچه اور شرائط بهی عائد کی جا سکتی ﮨيں  -درج ذيل انٹرنيٹ لنک
 2014کا ﮨے لہٰ ذا بہتر ﮨوگ ا کہ آپ سفر پی جانے سے پہلے اس ملک کی تمام شرائط معلوم کر ليں -
www.refucomm.com
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