Urdu - working in Greece

یونان میں کام کرنا
آپ اپنا مکمل رجسٹریشن کارڈ حاصل کرنے کے بعد یونان میں قانونی طور پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا رجسٹریشن
کارڈ ،وہ کارڈ ہے جو آپ کو اپنی فنگر پرنٹ دینے کے بعد موصول ہوتاہے۔
یونان میں کام کرنے کے لیےآپ کو ‘‘ورک پرمٹ’’ ( کام کے اجازت نامہ) کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رجسٹریشن
کارڈ مؤثر طور پر آپ کا کام کا اجازت نامہ ہے۔ تاہم ،آپ کو پہلے مختلف مراحل سے گزرنا ہوگا ،جو کہ بشمول
یونان کی شہریوں کے ,ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے ،جو یونان میں کام کرنا چاہتا ہو۔
اے ایف ایم نمبر – ایف ایم نمبر ایک ٹیکس نمبر ہے۔
اپنا اے ایف ایم حاصل کرنے کے لیے ،آپ کو ایک مقامی ٹیکس دفتر کے ‘‘کے ای پی’’ ( گاہک خدمت مرکز)
(‘‘ایفوریا’’ یا ڈی او وائی) جانا ہوگا۔ اتھینز کے کئی مضافتی عالقوں اور ملک کے دیگر مقامات میں دفاتر موجود
ہیں۔
http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex
/http://livingingreece.gr/2007/05/25/doy-eforia-tax-offices-greece
آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ دفاتر صبح  7:30بجے سے لے کر دوپہر  2:30بجے تک کھلے رہیں
گے۔
اپنا رجسٹریشن کارڈ اپنے ساتھ لیں۔ آپ کو اپنی باری کے لیے تقریبا ً ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ فی الوقت،
یونان اس کے لیے آن الئن خدمات فراہم نہیں کرتا۔
اے ایم کے اے نمبر  --اے ایم کے اے نمبر ایک سوشل سیکیوریٹی نمبر ہے۔
آپ کو کسی آئی کے اے دفتر جانا ہوگا:
 /http://livingingreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greeceیا کسی کے ای پی دفتر کا دورہ کرنا ہوگا۔
http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex۔
اکثر آئی کے اے دفاتر صبح  7:30بجے کھلتے ہیں اور دوپہر  3:00بجے بند ہوتے ہیں۔ آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کی
ضرورت نہیں۔ آپ کو اپنی باری کے لیے تقریبا ً ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنا اے ایف ایم نمبر اور
رجسٹریشن نمبر اپنے ساتھ لیں۔ فی الوقت ،یونان اس کے لیے آن الئن خدمات فراہم نہیں کرتا۔
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آئی کے اے نمبر --آپ کو مالزمت کی پیشکش کیے جانے کے بعد ،لیکن آپ کے کام کے پہلے دن سے قبل ،آپ کو اپنا آئی کے
اے نمبر حاصل کرنا ہوگا۔ اپنا آئی کے اے نمبر حاصل کرنے کے لیے ،آپ کو کسی آئی کے اے دفتر پر جانا ہوگا:
/http://livingingreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greece۔

آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ اپنا رجسٹریشن کارڈ اور اپنی مالزمت کی پیشکش اپنے ساتھ لے جائیں۔ فی
الوقت ،یونان اس کے لیے آن الئن خدمات فراہم نہیں کرتا۔
بینک اکاونٹ نمبر–

جب تک آپ کو مالزمت نہ ملے ،اس وقت تک آپ یونان میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے۔ آپ کو مالزمت
ملنے کے بعد ،آپ کے پاس آپ کے آجر کی طرف سے رقم جمع کرنے کے لیے آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ رکھنا
ہوگا۔ آپ کے ذریعہ مالزمت کی پیشکش قبول کیے جانے کے بعد ،اپنا رجسٹریشن کارڈ اور آجر کی بینک میں رقم
کی منتقلی کی معلومات اپنے منتخبہ بینک میں لے جائیں۔ آپ کا آجر آپ کو اس سلسلہ میں مشورہ دے سکتا ہے۔
آپ کی مالزمت کے تالش کے تعلق سے نیک خواہشات!

