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 یو یاب ړوددغ یکسانو د پاره د کورن یالند یئملتونو تر حما ګروملد 
ښودالرولوک یاځ

 ړيغ ۍخپل د کورن یچ یش یکوال څوک :۱
 ؟ړیته وغوا ګریهن

 یالند یئملتونو تر حما ګرود مل یچ څوکهغه 
  :یعنی .یو

 یاکډوال ینمهاجر 

 یالند یئحما یموقت/یفرع یچ څوک 
 یلرو زهاجا اقامت نلک هځپن یعنی ،یو

 (oltalmazott státusz)  

  ړی؟وغوا یش یمو کوال ړیکوم غ ید کورن :۲

 یپد ړی،راوغوا یش یکسان  کوال یدا الند
  :ئړمو ثبوت ک ړیکیا ۍد کورن یشرط چ

 په هغه  یوووا یدبا ) ښځه یااو یړه م
 ی،ولر ښځی څو ړیس یو یچ یحالت ک
 (یش ښتلیغو ښځه ړنیخپل لم یواځی

 قبول  یفرزند یا او ومانماش ړهوا ستاسو
 یعمر ئ یشرط چ یماشومان، پد یشو
  یو ږکلونو نه ل ۸۱د 

 قبول  یفرزند یاماشومان  ړهوا ستاسو
کلونو  ۸۱د  یعمر ئ یماشومان چ یشو
 یکو یسرپرست یاو تاسو ئ ی،و ږنه ل

  یلر ړها یاو تاسو پور

 یاماشومان  ړهوا ښځی/یړهستاسو د م 
 ئيان ماشوم ړهوا یقبول شو یفرزند

  یو ړهپه غا ید هغو یئ یسر پرست یچ

 ۸۱د  یعمر ئ یستاسوماشومان چ 
 یا یاو کوم جسمان ی،و یاتکلونوز

په طور دمثال ) یولر یاناروغت یروان
په  یااو  یلر یاناروغت جدي یروان

  (یو یشو یوبمع یبمبونوک

  یخپل قانون یامور او پالر، او 
 ړی،و غوا یش یکوال  یول یاسرپرست 

 ږکلونو نه ل ۸۱شرط  که تاسود یپد
 یهغو یکل ښتناو غو ی،عمرولر

سرپرست هغه  یستاسو قانون. ړیورک
د قانون په  یکوم چ ی،ش یدایک څوک

 یش ید تاسو وکالت  کوال ړاندیو
 څوکهرهغه  یادوستان او خپلوان او )
 ( یو یشو ټاکلد قانون لخوا  یچ

 یستاسو مور او پالر په هغه صورت چ 
 ینش یپه وطن ک څخر خپل دژوندون

مرستو  یاو د تاسو اقتصاد ینوالی،تام
کلونو  ۸۱او د تاسو عمر له  ی،و ړته ا

  ینه پورته و

 د  یخور، که هغو یاتاسو ورور او س
 ینش ځانمشکالتو په خاطر خپل  یصح
 یساتال

 د  یکه هغو ی،لمس یااو  یان یکه،ستاسو ن
 ینش ځانمشکالتو په خاطر خپل  یصح
 یساتال

 یش یتاسو هغه وخت کوال:  ټکیمهم  ړیلم. ۱
 یکه تاسو مخک ړیوغوا  یړهم یااو  ډهخپل ک یچ

 .یو ړینه ورسره واده ک ګد مجارستان د رات
د   یچ ړیثابت ک یچ ړیکه تاسو غوا 

عواملو په  یئیاد روغت ړۍکوم غ یتاسودکورن
د  یدنو با ی،کوال یمراقبت نش ځانخاطر د خپل 

  .ړۍراو قیتصد یکلینه ل ډاکتر یو

واقعا ستاسو  څوک یوچه  ۍش یثابتوال څنګه :۳
 ؟دئ ړیغ ید کورن

 ګریهنمو  ړیغ ۍخپل د کورن ید پاره چ ید د
نو  ی،ش یدلته پات یاو هغو ړۍته راوغو

په  ړیکیا یتاسو خپل د کورن یچ ید یضرور
 .یثبوت ورسو

په ثبوت  ډولونو یپه الند ړیکیا ۍد کورن 
  :یش یرسوال

 ڼهپا یقتصد لویږیدد ز. ۸
 نكاح خط ۲
 قبلولو سند ماشوم ید فرزند. ۳
 یستاسو د کورن یچ یقهر بل سند او تصد .۴
 .یش یلپه ثبوت رسو ړیکیا

. یښتآزما( یارث) ینتیکیج یان ا ید د. ۵
تر  ۴۴۴د  یبااو تقر ید ګران یښتزماآاما دا )

 (.یلر ګښتل یپور یورو ۱۴۴

قانون د  ۲کال د  ۲۴۴۲د  :ټکیمهم  هم هدو .۲
 یدوبرخیک یدا تباعو د دخول او پات یوادوه یمدر

د  ړیکیاد  یود کورن یواځی  ۳§ . ۸۱ :په اساس
د  یود کورن یچ یکوال ینش سندونو نه درلودل

که  یچ یمانا د یدا په د. یمانع ش یدوک یوځای
 یمهاجر په صفت قبول شو یک ګریهنتاسو په 

اما په  ۍ،رنکاح خط نل یا یږیدلوپاڼه،او د ز یاست،
 یخپل د کورن یچ ،یش یبل صورت تاسو کوال

 ځای یود  ۍد کورن) ی،په ثبوت ورسو ړیکیا
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حالت  ینو پد( یو ړیمو پوره ک یطنور شرا یدوک
اداره  یتد مهاجرت او تابع ګریهند  یک
(www.bmbah.hu )ستاسو  یچ ی،حق نلر

  .ړیرد ک یکل ښتنغو

 ېوالک ېوش ېچ ړیک ړاندیو یدبا کوم ثبوت :۴
 ؟ړۍته را و غوا ګریهن ړېغ ېخپل د کورن د

د  یچ یږیموده ک ډیرهنه  یاشتوم ږوکه د شپ
 یفرعتر یااو  یاست یقبول شو یثمهاجر په ح
  یانش ویيشذکر ېدا الند ،یاست یحمایئ الند

 :یپه ثبوت  ورسو یدبا
د  یچ ی،ولر یدبا(  ګهپان) یشتمن یکاف -الف

 ځانپه     څخر ړېغ ېکورن یشو ښتلخپل غو
 ومني

په ثبوت  ډولونو یپه الند( ګهپان) یشتمن یکاف
  :ۍش ۍرسول

 یوادد بل ه یااو  یسیپ یکاف ګرید هن :الف
قابل د  یپه بانکو ک یک ګریپه هن یچ یسیپ

 یتبادله و

بل سند د  یاد  بانک د سپما کتابچه او : ب
 یتاسو کوال یسند چ یبانک یو ګهسپما، همدارن

 ۍواخل ګټهنه  یسود هغو پ یش

د همدغو  یقکارت او تصد یتچک، کرد : ج
نه  یسود دغو پ یش یتاسو کوال یموسسو نه چ

 ړیاستفاده وک

 (دعوت نامه) یکبلنل یرسم :د

کور سندونه او د کور خاوند  ید کرائ :ه
 یند کور کرایه په مع یشهتاسو هم یچ یقتصد

 ۍوخت ورکو

 ځایکار ید قانون یک یوادپه ه ګرید هن :و
 یقتصد یدعا یاشتنیدم لخوا

 یدعا یاشتنیدم څخه ینه د باند ګرید هن :ز
 یقتصد

د دعوت  یچ یق،تصد یتد تاسو د رضا :ح
 ړهمصارف په خپل غا ړودغ یکورن یشو

 .یسئن

 الري ړو یناننور د اطم :ط
د  ګرید هن یوازی یچ ی،د ړو یادونید 

اندازه  یشو ړلله خوا ورک یادار د یاحصایئ
 یکړيپرد  ید ادار یتو تابعد مهاجرت ا یسیپ

اداره د تاسو د  ړینومو یالی، ګرځید ینش ټبنس

ه یکړپروروسته  نهڅیړلود  ړخیا ټولی یئقض
 .کوي

 ۍشو ښتلستاسو راغو یکور چ هغه – ب
 یپه کاف یدبا ړی،ژوند وک یپه کبه  ړوغ ۍکورن

 وي یاندازه لو
د تاسو د  یمانا ده چ یپه د یاندازه لو یپه کاف
متر مربع  ۶ ږتر ل ږد پاره ل ړیهر غد  ۍکورن
  .یموجود و ځای

 یاو در ډهکه تاسو  خپل ک ګهد مثال په تو
 یحالت ک ینو پد ی،و ښتیماشومان را غو

نو  یږی،ته رس تنو ځوپن تعداد ۍدتاسو د کورن
 .یولر ځایمربع متر دخوب  ۳۴ ږترل ږل یدبا

تاسو د کور  یچ ی،ضرور ند :ټکیمهم  یمدر ۳ 
تاسو د  یچ یکو یتهمدومره کفا ۍ،ساووخاوند 

 یمجان یااو  یئکرا)هلته واووسي  ډولپه  یقانون
 (یاستناست  یپه ک

ژوند  یقانون یکور ک یوتا سو هغه وخت په 
  :کوئ، که

  دکور) ۍقرارداد ولر ړعتبار واد 
 یکلیجال ل یواو ( ړېوند ته کرایه ورکخا

د کور خاوند  یوي، چ ۍذکر شو یک خط
موافقت لري  یدوپه اوس ۍورند تاسو د ک

 befogadó nyilatkozat)په ژبه  ګریهن)

  ړیاتاسو هلته و یچ ۍقرارداد ولر یا 
او د کور خاوند د تاسو د  ۍژوند کو

سره هم  ړوغ ۍکورن ۍشو ښتلراغو
 یږیواوسهلته  یموافقت کوي، چ

او مهاجرت اداري  یتد تابع ګرید هن یدتاسو با
د ژوند کولو  یورند تاسو د ک یچ ړۍ،ته ثابت ک

موضوع د ثابتولو د  ید د. یدپاره کور موجود د
 ګرید هن( ښیاستو  یدپاره تاسو د کور قواله با

 Tulajdoni lap)په ژبه
مربوطه ناحي د  ګنځیستواد کور سند د تاسو د 

 په ژبه ګرید هن( یامالکو د ثبتولو ادار
(Földhivatal یپه بدل ک ینتوفور ۲۴۴۴د  څخه 

    .ۍش یوالتر السه ک
په  یدبا ړيغ یشو ښتلرا غو ۍد کورن -ج
 .یولر یمهب یاېئکامل روغت یک ګریهن

ر: دلته دوه امکانات وجود لري  

 ړوغ یخپل د کورن یچ یش یتاسو کوال -اول
 یمهمکمل ب ینه مخک ګته د رات ګریدپاره هن

 یمیب یشخصله پاره د ړلوت یمید ب. ړیوت
 یو کوالتاس ځکهشرکتونو ته ضرورت نشته، 
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 OEP ای یمیب یدولت ګریدهن د یشي چ
(Országos Egészségügyi Pénztár)  یمیب دسره 

 د یکهکله تاسو د مند یپد. ړۍقرارداد وت
کمک او مشوره  یچ یش ینه کوال انجمن
  .ړيوغوا

نه د  ګد رات یمخک یچ یش یکوالتاسو  -همدو
اما که  ړی،تنه  و یمهته مکمل ب ړوغ ۍکورن

 یلتکم یطشرا یدا الند یدنو با ړینه تو  یمهب
  :ړيک
 اندازه  یپه کاف یدبا يړغ ۍستاسو د کورن

خپل ژوند  یاشتهر م یچ ی،ولر ګهپان
 و ا ړیک ینتام یورباند

 ولري او یمهد سفر ب يړغ ۍستاسو د کورن 
 د  یچ ،ړیضمانت ورک یریتاسو تحر

نه ورسته مکمل  ګد رات ړیود غ ۍکورن
  .ړئورته ت یمهب

اداره تاسو ته ممکن د  یتاو تابع د مهاجرت
 ۍد کورن یچ یعنی ړی،اجازه درک یالر یدوهم
 یپد یاما دو ړی،و نه ت یمهب یمخکنه  ګد رات

  .يکار مجبور نه د

د  ګهپان یکاف یدبا ړیوغ ۍکورن ۍرابلل شو -د
 .د پاره ولري ګت یرتهب

 یکه تاسو مهاجر قبول سو :ټکیمهم  څلورم ۴
خپل  یک ږومیاشتوشپ ړیولمپه  یاو د قبول یاست،
 ټکی څلورمد  یحالت ک ینو پد ړی،غوا ۍکورن

 څخر یاشتنید م ګهپان یکاف یعنی موادوالف، ب، ج 
ته  یميب یائیکور،او مکمل روغت یهلو ید پاره، کاف

 .ضرورت نشته دي
قبول  یثکه د مهاجر په ح یږی،ک یهتاسو ته توص

دعوت  ړۍچهغوا ۍاو خپل کورن یاست، یشو
 .  ړۍکار اقدام وک یپد یدنه ژر با څهنو هر  ړۍ،ک

د پاره  ګد رات ۍدتاسو کورن یبله مهمه خبره چ
ته  ټکۍدولسم )پاسپورت ولري  ړد اعتبار و یدبا

 (ړۍمراجعه وک

 یدلک یوځاید پالر او مور سره 

 ینه پورته و ۸۱عمر یئ له  یچ ینهغه مهاجر
 یپد ړی،خپل پالر او مور وغوا یچ یش یکوال

پالر او مور یئ د  یچ ړیثبوت ک یچشرط 
  .یلر ړتیاکمک ته ا یهغ

 : دي یشو یکلل یالند ید ثبوتولو الر
 د پالر او  یکول چ ړاندیسند و یو ید داس

 ړیوک یقتصد یکاریمور د ب

 یقتصد  یکول چ ړاندیسند و یو ید داس 
معاش نه  یپالر او مورمو تقاعد یچ ړیوک
 یاخل

 ځینوپه  یکول چ ړاندیمعلومات و یعموم 
لکه افغانستان پالر او مور  یک یوادونوه

 .ړدیته ا ۍخپل کورن
 کول  ړاندید با اعتباره او مو ثق معلوماتو و

 ید تقاعد یک یواده ۍد تاسو په پالرن یچ
 .نشته یستمس

 ستاسو پالر  یچ ړیثابت ک یهر نور سند چ
 ړدياو مور تاسو ته ا

 ښتلد ورور او خور را غو

خپل ورور  یچ یش یالهغه وخت کو ینمهاجر
 یکه هغو ی،وسات ېاو دلته ئ ړیخور وغوا یااو 

 یوازیاو  ی،ولر یناروغ یروح یا یجسم
د  .ړیوک یسرپرست ځاند خپل  یکوال یونش

  :دي یشو یکلل یالند یئ یثبوتولو الر
 د  یقتصد یشو یکلل یاد ناروغت ید هغو

 له خوا  ډاکترمعالج 
  یچ ړیثابت ک یچ یقتصد یاهر بل سند او 

 یالند یخور تر تداو یاتاسو ورور او  د
 .دي
او  یبد سره صل یچ ۍش یتاسو کوال ګههمدارن

د تاسو  یچ ړیکوم بل سازمان نه کمک وغوا یا
 ډاکترد  هن حالت یاېئخور د روغت یاد ورور او 

. ړیاو تاسو ته احوال راو یسره  خبر واخل
دغه  یچ یوجود نلر ینتضم یڅر هګم

او هلته د تاسو ناروغ  ړیار وکسازمانونه دا ک
  .یږیول ډاکترخور ته  یاورور او 

 ځای یود  ۍد کورن یک ځایاو کوم  څوک :۵
 ؟ ړیکولو اقدام وک

د  په اساس د تاسو ینود قوان یوادد ه ګرید هن
په  کولو پروسه ځای یود  ید کورن ړیوغ یکورن

 یچ یرتهچ ړیشروع ک یدبا یوادکیهمهغه ه
سفارت  ګرید هن یچ یرتهاوچ ،ژوند کوي

مانا ده  یدا په د. یورکو یزهشعبه و یقونسول
 یک ګریدا پروسه په هن یکوال ۍتاسو نه س یچ

 ګرید هن یدبا ۍبلکه ستاسو کورن ړۍ،شروع ک
 یضهاو خپل عر یس ړسفارت ته شخصا ال

په   یاورکول په پوسته او  یضید عر) ړیورک
  (یامکان نلر  ډول یکیالکترون

 یاورور او  ۍکه د تاسو کوچن :کیټمهم  ځمپن ۵
 ړیغوا( عمر ولري ږکلونو نه ل ۸۱د ) خور 
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 یاپالر او  یت کحال ینو پد ی،ته راش ګریهن
 یضیدعر ید هغو یئ یلوک یقانون یامور، او 

 ړاندیو یاو سفارت ته ئ ړیاوامضا ک ډکفورمه 
  .ړیک

 
د اروپاد )اتباع  یوادوه یمد در :ټکیمهم  ږمشپ ۶

 یزید اقامت د و شخصا یدبا( یوادونهرته هپ یئاتحاد
 ر .ړيورک یضهد پاره عر یستلود اخ

د سفارتونو  ګرید هن یک یوادونوه یپه بعض
په دوهمه  ښودالر یآدرس او تلفون نمبر د د

 .ۍش یموندال یک یمهضم

 ؟یش ډک یدبا څنګه ښتلوفورمهغو یزید و :۶

د مهاجرت او  ګرید هن ښتلوفورمهغو یزید و
ژبو  څلورپه  یک تیپه وبسا ید ادار یتتابع

 یموندل( یوفرانسو یجرمن ګلیسی،ان ګری،هن)
ته  یمیضم ړیلم) ښتلوفورمهغو یزید و .ۍش

له  ړود غ ید تاسو د کورن یدبا( ړۍمراجعه وک
د ) یش ړاندیسفارت ته و ګریخوا شخصا هن

د  .(ړۍته مراجعه وک ټکی ځمپن ښودالر  ید
د  یچ ۍش یکوالد پاره تاسو  یاکار د آسانت

 یااو په پوسته، فاکس او ړۍ،ک ډکفورمه  یزیو
 یتاسو کوال .یږۍته ول ۍخپل کورن ۍئ یک یمیلا

د  ینګیلپاره دهلس ډکولود  ید فورم یچ ۍش
  یاد انجمن نه او  یکسازمان نه، دمند

 یو) یساریکم یحقوقو د عال ید بشر ینودمهاجر
 .ړۍوغوانه کمک ( آر یان اچ س
  ر:یفورمه ک یپه د یچ ړۍتوجه وک

 ړیغ ۍستاسو د کورن ښتونکۍغو اقامت 
 ۍد

  ښتونکۍغو ۍد کورن یا کوربهاو تاسو 
 .یاست

په  یاو د قبول یاست، یوشکه تاسو مهاجر قبول 
نو  ړی،غوا ۍخپل کورن یک ږومیاشتوشپ ړیولم
 ید الند یپه فورمه ک یزید و یحالت ک یپد

  :ته ضرورت نشته دي وډکول ټکو

 د )معلومات  یصارفو په باره کد ژوند د م
خپل  ګرم( )برخه ۶فورمه  ښتلود غو یزیو
 یزیاو د و ټاکۍو یک ګریآدرس په هن یندهآ

  (.یکۍول ېئ یفورمه ک ښتلوپهد غو
 یمید ب یپه وخت ک ګنیستواد  یک ګریپه هن

 یبرخ ۱فورمه د  ښتلود غو یزید و)معلومات 
 .(سوال ړیلم

سفارت نه  د ګرید هن یچ ۍش یکوال څنګه: ۷
 ؟ۍوخت واخل یکتن یدنید ل

 یستلود اخ یضيد عر ینوسفارتونه د مراجع ټول
. وي ۍد پاره پرانست ګړیو څود  ځد پاره هره ور

مصروف وي او  ډیرسره سره سفارتونه  ید د
 ټول یک ګړیو یستوپه پران یچ یکوال ینه ش

 یهلپاره تا سو ته توص ید د ی،ومن ینمراجع
د کتلو  یمخک نه ګسفارت ته د ورت یچ یږیک

ت وخت نه پرته امالق یاد کتلو .ړۍوخت وغوا
په همهغه  یکوال ۍتاسوونش یچ یامکان لر

او مجبور  ړۍک ړاندیو یضهخپل عر ځور
 .ۍش ړبل وار هم سفارت ته ال یاب یچ یاست

 یله خوا کوال یتنینترسفارتونو ته د ا یبعض
د او که  ړۍ،د مالقات وخت وغوا یچ ۍش
 ۍش ینو کوال ی،موفق نشوال یله الر ینترنیتا

د تلفون د ) ړۍد تلفون په واسطه وخت وغوا یچ
 ۲ ښودالر یکولو د پاره د د یداد پ ینمر
 . (ړۍته مراجعه وک یمیضم

 یکه تاسو نوي د مهاجر په صفت قبول شو
 ږوله شپ یمخک ۍاو د تاسو کورن یاست،

و سره تاس ړیغوا یقهپه آسانه طر یعنی یاشتو،م
او د مالقات وخت  ړیوک یړهنو ب ی،ش ځای یو

 یاشتد مالقات دپاره دوه دري م ځکه ړیوغوا
 یدا  د آسان یلاو د تاسو فام ی،پس وخت درکو

 ټکۍمهم  څلورم) نکړیچانس له السه ور یالر
  .(ړۍته مراجعه وک

د مالقات د وخت د  یب ۍکه د تاسو کورن
 ټینګار  او هلته یش ړنه سفارت ته ال یستلواخ
نو د  ی،ش یستلواخ یضهعر ید هغو یچ ړیوک

د  یچ ۍمجبور د هڅانګ یسفارت د قونسول
 .یواخل یضهعر یهغو

 ټولوتر  ګرید هن یشو چ یکوال څنګه :۸
 ؟شو ړته ال څانګی یقونسول ږدین

 یچ یک یوادپه هخه ه یچ یهم امکان لر یداس
 یقونسول ګرید هن یژوند کو ۍد تاسو کورن

افغانستان،  ګهد مثال په تو) ینه و موجود څانګه
که د تاسو (. و سری النکااسومالی، اتیوپی 

 یستلواخ یزيورکولو او و یضید عر ۍکورن
نو  ی،ش ړته ال یوادبل ه یچ یږیدپاره مجبور

 یتیکم یالملل یند ب یبد سره صل یحالت ک یپد
 یش یلوو یدبا ګرشي، م ښتالیغوکمک  څخه

 یرتههر چ یتهکم یالملل ینب  یبد سره صل یچ
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په ظرفیت  یاو دا د هغو ی،کوال یکمک نش
 .یلر اړه یپور

 ؟یښیږيپ څه یک ګریپه قونسول ګرید هن: ۹

ته د  ګریقونسول ګرید هن ۍد تاسو کورن
 یماسناد ورتسل یدا الند یدبا یپه وخت ک ګورت

 :ړيک
 هفورم یشو ډک ښتلوغو یزيد و  
 د کشرانو ) یمتق ید فورم ښتلوغو یزيد و

 ( یورو ۶۴مشرانو دپاره او
 (یقطع هدو)دپاسپورت عکس  
 ښودلپاسپورت  ړد اعتبار و 

 په اساس  ید هغ یچ ښودل، یزيو ید قانون
د  یچ یکوم ک ی،ته راغل یوادهغه ه یهغو

  .ۍموجود د ګریسفارت او قونسول ګریهن

  ګهتو یپه قانون یکه د تاسو کورن :ټکیاووم مهم  ۷
د  یچ یک ځایکوم  ،یکو یژوند یک یوادپه هغه ه

 یزيد و ۍ،موجود د ګریسفارت او قونسول ګریهن
د غو  ،وي ړۍک ډک ګهتو ښهپه  یئ یکل ښتنغو

 ګرینو د هن ، وي ړۍورک یئ یسیپ یکل ښتن
 یکل ښتنغو یهغود  یچ یمجبورد ګریقونسول

  .ړید ورکولو بهیرشروع ک یزياود و یومن

 د) یستلود اخ یسود پ یکل ښتند غو یدسفارت با
 ۍنه د تاسو کورن( یورو ۶۴لپاره  څوکهر 

سفارت  یچ یامکان لر. ړیورک یدته رس ړوغ
 یوځاید  ۍسره دکورن ړود غ ۍد تاسو د کورن

 یچ ګرا. ړیمصاحبه وک ډلن یوپه مورد   یدلوک
 یک ځاید سفارتونو طرزالعمل په هر  ګرید هن

ممکن د  یک ځای یوپه  ی،بل سره فرق لر یود 
او په بل  ړیه مصاحبه وکسر ۍتاسو د کورن

سره  ۍکه د تاسو د کورن. ړیونک یئ یک ځای
 یو ید مصاحب یدبا ینو هغو ی،مصاحبه وش

 ګریقونسول ګریاو د هن ړي،وغوا ځانته یکاپ
 .ړيورک یکاپ یو ید مصاحب یچ ۍ،مجبور د

ستاسو  ګریقونسول ګریمراحلو د هن یپس د د
د مهاجرت او  ګریسم دالسه د هن یکل ښتنغو
په  ځیور څو یودا فقط ) یږياداري ته ل یتبعتا

 .(یسین یبر ک

 یاداره ک یتمهاجرت او تابع د ګرید هن :۱۱
 ؟یښیږيپ څه

اداره د  یتد مهاجرت او تابع یچ یپس له د
 ړ،تر السه ک یکل ښتنغو یزیسفارت نه د و

 .یکو یکړهخپل پر یک څتر په ځوور ۲۸د  یدو

 ليکمواکوم  یاسنادو ک یشو ړلکه په ورک
د پوره کولو  کمواليد  ینو دو ی،موجود و

  (hiánypótlás).کوي ښتنهغو

د کمبودواسنادو د پوره کولود پاره تاسو ته د 
که تاسو  ی،وخت درکو ټاکلی یومهاجرت اداره 

پوره  یشنه  کمواليخپل  یوخت ک ټاکلی یپد
د  یدود وخت د تمد یحالت ک ینو پد ی،کوال

 ړۍورک یکل ښتنپاره غو
 (határidő-hosszabbítás iránt kérelem). 

اداره د  یتد مهاجرت او تابع یچ یپس له د
 ړ،تر السه ک یکل ښتنغو یزیسفارت نه د و

 یوته  ړۍهر غ یدغه اداره د تاسو د کورن
( نمبر یسک)نمبر  یو یهدا دوس یچ یاچو یهدوس
ورته موظف ( سراف یسک)مامور  یواو  یاخل
 یلمهتاسو م یچ ړۍکه تاسو دلته ثابت ک. یږیک

نو د نورو  یاست، ړیغ یاو د کورن یاستپال 
د  یچ ۍ،ش یکولو سره کوال ړاندیاسنادو په و

. ړۍکمک ک یربه یدوک یوځاید  ۍکورن
د  یئد دوس یچ یش یتاسو کوال ګههمدارن
 یااو  یسۍتماس ون یمامور سره تلفون یاجرائ

 .یږۍورته خط ول
 ځکه ی،د ړو یتد پاره د اهم یدا موضوع د د

ته  ۍتاسو مهم اسناد وخپل کورن یضرور ند یچ
 ید مهاجرت اداري ته ی یمابلکه مستق یږۍ،ول

 .ورکوئ
 یچ یادره واک لر یتد مهاجرت او تابع

 . ړيردک یاقبول او  یکل ښتنغو
 ۍستاسو د کورن ادره یتکه د مهاجرت او تابع

 رت ۸به د  ۍنو ستاسو کورن ی،ومن یکل ښتنغو
ستاسو . یاقامت اجازه واخلکلونود پاره د  ۳

د  یزیو یپس د د. یاخل یزهو D  ۍکورن
 ږود شپ یدبا ۍستاسو کورن ورسته نه یستلواخ
ته سفر  ګریهن یکاله پور یونه تر  یاشتوم

، او (وي یشو یکلدا خبره ل یک یزهپه و) ړیوک
 په ځوور ۳۴وروسته د  نه ګته د رات ګریهن

 یورشاري ته مربوطه مهاجرت اد یدبا یک څتر
 . ړیمت اجازه تر السه کااو خپل د اق

 ښتنغو ۍکه د مهاجرت اداره ستاسو د کورن
د رد کولو علت  یدبا یهغو ړی،رد ک یکل

 یکړهپر ید هغو یچ ۍش یتاسو کوال. یکيول
. ړیوک ښتنهغور غود  ځلياود دوهم  ۍونه من

نو  یږی،ک ړدرک ځوابکه په دوهم وار هم رد 
 .ۍته ورش یمحکم ۍش یتاسو کوال یپس له هغ
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پوري  یکړيپرد مهاجرت د اداري تر : ۱۱ 
 ؟اوسيو منتظر یرتهچ ۍاسو کورنتس

او  ښارپه همهغه  یچ یش یکوال ۍستاسو کورن
 ګرید هن یچ یرتهاوسي چومنتظر  یک یواده

 یچ یش یکوال یالري، او  یتسفارت موقع
د  ۍکه ستاسو کورن. شي ړخپل وطن ته ال یرتهب
 ګریه کمک د هنپ یبسره صل ړیوالن

د  ګت یرتهدي، نو د ب ۍته راغل ګریقونسول
نه  یبسره صل ړیوالد  ن یشي چ یپاره هم کوال
 .ړیکمک وغوا

 یوادپه همهغه ه یشي چ یکوال ۍستاسو کورن
 ګريقونسول ګرید هن یچ یرتهچ ی،ک ښاراو 

 ینودد پاره  د مهاجهر یدوک ید پات ی،لر یتموقع
،   (آر یان اچ س یو) یساریکم یحقوقوعال یبشر

د  ینوسازمان ، او د مهاجر ړیوالن یبد سره صل
 ښتنهنه د کمک غو( او ام یآ)سازمان  ړیوالن

دغه  یولرو چ یپه خاطر ک ګربایدم .ړيوک
 .سازمانونه ممکن د کمک کولو قدرت ونلري

 څتر په ځوور ۲۸اداره د  یتد مهاجرت او تابع
 یشو ړلکه په ورک .یکو یکړهخپل پر یک

د  ینو دو ی،موجود و کمواليکوم  یدو کاسنا
کوي او دا کار د  ښتنهد پوره کولو غو کموالي

تاسو سلحاظ د  ینو په همد. ځنډوي هیکړپر یدو
 یبآتقر یولري، چ یګته اما ده  ید یدکورنئ با

کوم  یږي،ک یپات یک ځی هغهپه  یاشتیدوه م
 .لري یتسفارت موقع ګرید هن یچ یک ځای

 اسناد ته د سفر ګریهن: ۱۲

د  یدبا ړیوغ ۍته د سفرد پاره د کورن ګریهن
 یدسره با ینیپه خواش. پاسپورت ولري ړاعتبار و

 یوادد ه ید سومال یک یوورست یپد یچ یوووا
نو  ۍ،نه د ړد اعتبار و یک ګریپاسپورت په هن

د  ښودالر ید د یدونکواوس یوادد ه ید سومال
 .ړیپه اساس چلند وک ځوابA2 ټکی ۸۵

 یستلکت اخټد  یوتکالد : ۱۳

. ړۍورک یسيپ ټکتد  ۍد خپل کورن یدتاسو با
 یبشر ینودد مهاجهر یچ یش یتاسو کوال

نه د ( آر یان اچ س یو) یساریکم یحقوقوعال
 یود  ۍد کورن یالکن هغو ړۍ،وک ښتنهکمک غو

او . ینلر یسیدپاره پ ټکتد  یالوتکد  یدوک ځای
 اشتییم څونو دا کار به  ړیورک یسیهم پ یاکه ب

 .ځنډويبه و ګرات ۍد تاسو د کورن

د  یچ ۍش یکوال ۍستاسو کورن ګهل په تواد مث
 ګټه یک یستلوپه اخ ټکتنه د  تیوبسا یالند

 http://www.skyscanner.net:  واخلي

او  ګد ت یشرکتونو ک یپلورونک ټکت وځینپه 
ه ارزانه ت ټکتونو هیوطرفنسبت  ټکتونه ګرات
دا امکانات  یپه وخت ک یستلواخ ټکتنو د  ی،و

 یخبره ده، چ څرګندهدا . یسۍون یهم په نظر ک
 .ۍاستفاده نکو څخه ټکت ګت یرتهتاسو د ب

 ګاونډیواروپایئد  ۍستاسو کورن ګههمدارن
 یاناو ګهد مثال په تو) ښارونو ځینو یوادونوه

 ونهټکټممکن دغه  ګوری،و ټکتته هم ( ښار
 .نه ارزانه وي ټکټ یمنسبت د بوداپست مستق

نه  ګته د رات ګریهن ړيغ ۍد کورن: ۱۴
 ؟ړیوک یدبا څهوروسته 

نه وروسته   ګته د رات ګریهن ړيغ ۍد کورن
جرت اداري اد مه یک څتر په ځوور ۳۴د  یدبا

تر السه  یکاو خپل د اقامت اجازه ل یورشته 
 .ړيخپل آدرس هم هلته ثبت ک ګههمدارن. ړيک

نو  یاست، یکه تاسو د مهاجر په صفت قبول شو
د مهاجرت  یش یهم کوال ړیوغ ۍد تاسو د کورن

او ممکن د مهاجرت اداره   ړی،ورک یکل ښتنغو
 :ړيکسان هم د مهاجر په صفت قبول ک یدا الند

 یااو ښځهستاسو )  یکد تاسو د ژوند شر 
 (یړهم
 په  یانکوچن( ږکلونو نه ل ۸۱د )ستاسوکشر

 یانکوچن یقبول شو یتاسو فرزندشمول د 
 تاسود  یشرط چ یپد) ستاسوپالر او مور

 (ږعمرولرۍکلونو نه ل ۸۱
حما یئ په استفاده دلته  یکه تاسو د فرع

د مهاجرت  ړيغ ۍاو دتاسو د کورن یږۍ،اوس
اداره د  ینونو د مهاجر ړی،ورک یکل ښتنغو

ته دغه موقف نه  یستاسو کورن ګهاتومات په تو
 څهد  یچ یپه اثبات ورسو یدبا یهغو. یورکو

 .کوي ښتنهشي په خاطر د مهاجرت غو
او تاسو  یږیته ورس ګریهن ۍکه د تاسو کورن

نو  یاست، یپه کمپ ک  (Bicske)یچکیال د ب
تاسو سره د  یچ یکوال ینش ۍستاسو کورن

کمپ د  یچکید  ب. ړیپه کمپ ژوند وک یچکیب
خلکو ته  یالند  ېحمائ یاو فرع ینومهاجر
 ۍکه د تاسو کورن. ید یشو لړاص ورکاختص

نو  ړی،وک ښتنهد مهاجرت غو یحا لت ک یپه د
  د دبرسن  یدهغو با یستلواخ ځوابتر 

(Debrecen)د پاره  ید د .یش ړکمپ ته ال

http://www.skyscanner.net/
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نو تاسو  ،یدوام کو یاشتیم څو یردا به یچ
 ښتنغو یوته  یادرا ینود مهاجر یچ یش یکوال

سره په  ۍتاسو د خپل کورن یچ ،ړیورک یکل
ادراه ممکن  ینود مهاجر. ړۍژوند وک یدبرسن ک

 .ړیبرابر ک یطتاسو ته دغه شرا

او ستاسو  ۍژوند کو یک یچکیکه تاسو ال په ب
په دبرسن  یثپه ح ښتونکۍد مهاجر غو ۍکورن

ژوند کوي، د مهاجرت ادراه تاسو ته اجازه  یک
سره په  ۍدخپل کورن ګهتو ړیاپه و یورکوي چ
د  یچکیکه تاسود ب اام. ړۍژوند وک یدبرسن ک

نو  ۍ،او هلته ژوند نه کو یاست یکمپ نه وتل
 ګهتو ړیاپه و یپه دبرسن ک یکوال یشتاسو نه 
 ینتفور ۸۲۴۴ ید شپ یدتاسو با: ړۍژوند وک

 .ړۍورک یسیپ

نه  ښتنهد مهاجرت غو ړيغ ۍکه د تاسو د کورن
د اقامت د  یوازی یهغو یحالت ک ینو پد ی،کو
او نورو  ی،ش یستالیاخ ګټه نه یاودمزا یزيو

 یاشتنۍم) یستالیاخ ینش ګټه یازاتونهامت
 کورسونه او نور یکمکونه، د ژب یاقتصاد

 .(یانش

د کولو  یاځ یود  یته د کورن یمینمبر ضم ۳
 .یمراجعه وش یجدول ته دیربه

 ځوابونهسوالونه او : ۱۵

 یخبر یندهنمازما سره  ید مهاجرت د ادار یاآ: س۱
 ؟یش یکوال

د تاسو  ډول یکلیپه ل یدبا یندهالکن دا نما. وه: ځ۱
وي، او د مهاجرت ادره هغه  یشو یلخوا معرف

 .وي ړیک یدتائ

 
 ږدین ټولوتر  ۍغړيکورن سوکه د تا: س۲

 ؟یشیږیپ څه،ی تلال یته نش ګریقونسول
سازمان نه  ید جهان یبد سره صل یدبا یهغو: ځ۲

 .ړیکمک وغوا

 
سره قطع  یپل کورنکه د تاسو ارتباط دخ: س۳

 ؟یامکانات موجود د څهنور  ی،و یشو
 یبد سره صل ګرید هن یچ ۍش یتاسو کوال: ځ ۳

کمک  څخه څانګیکولو د  یداد دوستانو د پ
 یک ټولوپه ل ۍد تاسو د کورن یهغو ړۍ،وغوا

.یدرسره مرسته کو  
:  پته  

 1051, Budapest, Arany János u. 31  

نوتلف :374-13-05 (06-1)  

 

 

د کوم  ،ۍونلر یسیپ ټکټد  یالوتککه د : س۴ 
 ؟ړۍکمک وغوا یچ یش ۍسازمانونو نه کوال

 یبشر ینودد مهاجهر یچ یش یتاسو کوال: ځ ۴
نه د کمک ( آر یان اچ س یو) یساریکم یحقوقوعال

 یساحه ک یبودجه پد یالکن د هغو ړۍ،وک ښتنهغو
د خپلو خپلوانو نه  یوخت ک یخلک پد. ید ډیرلږ

 ر. ړیو شناخته خلکو نه د پور کمک غوااو نور

 
 

د ( یسپول ډګرد هوایئ ) یسوپول یکه  سرحد:  س ۵
قبول نه  یزهو یا ړوپاسپورتد غ ۍتاسو د کورن

 ؟ړۍکوم مقاماتو نه کمک وغوا یادنو تاسو ب ړی،ک

د  ګرید هن ړوغ ۍد تاسو د کورن: ځ ۵
د  یزید و یقتصد یو یش ینه کوال ګرۍقونسول

 یش یاو تاسو کوال ړی،وغوا یباره ک توب پهیاصل
 یو) یساریکم یحقوقوعال یبشر ینودد مهاجهر یچ

د  ۍد تاسو د کورن یچ ړۍ،نه  وغوا( آر یان اچ س
اشتباه  یاود هغو یش ړته ال ډګر یسره هوائ ړوغ

 ر.ړیرفع ک

دهغو اشخا صو د معلوماتو او تجربو  ښوددا الر
 تر اوسه د یچ څوک ،ۍد یشو ړپه اساس جو

که . ید ړید پاره اقدام ک یدوک ځای یود  ۍکورن
نور ا  یکولو په مورد ک ځای یود  ۍتاسود کورن

 ړۍ،وک یمعلو مات لرئ، نو مهربان ډولبل  یاو 
 .یکيته یئ ول ږمون یآدرس ک ېملیلا یپه الند

 PUSKAS@unhcr.org    مننه 

  

 


