 .١د هغو کسانو حقوق او مکلفیتونه کوم دی چې نړیوال ساتنه ورته ورکول کیږی؟
د پناه غوښتونکو او خارجیانو حقوق او مکلفیتونه تر څارنې الندې د نړیوالې او موقتې ساتنې د قانون له لیارې تنظیمېږی
( " رسمی ګزیده "  ،د .) ١٧ / ١٢٧ ، ١٥ / ٧٠
یو تن پناه ورکوله او یو خارجی تر څارنې الندې مستحق دی چې:
• کار ( د استوګنې اجازه او د کار اجازه نه ورکول یا د کار د ثبت سند اړین دی )
• د استوګنې ځای
• روغتیا پالنه
• زده کړې
• د دین ازادی
•وړیا قانونی مرستې ( د عمل په رسمولو کې مرسته او د هغه استازیتوب کول د لومړی ځل اداری محکمې په وړاندې د
غوښتنلیک د ورکړی په صورت کې په هغه عمل کې چې د الس الندې ساتنې په رسمیت پېژندل او د نړیوالې ساتنې د ختمېدو یا
لغوه کولو په صورت کې )
• ټولنیزه سوکالۍ
• د شرکت سره د یوځای کیدو لپاره مرسته
• د کورنۍ بیا یو ځای کیدل
• د  ١۹۵١کال د تړون له مخې د ملکیت
• د کروشیا د تابعیت د قانون له مخې د کروشیا تابعیت ترالسه کول
یو پناه غوښتونکی او یو خارجی چې د مالتړ الندې وی  ،مکلف دی چې د کروشیا د جمهوریت د اساسی قانون  ،قوانینو او نورو
مقرراتو سره سمون ولری او د  ١۵ورځو په ترڅ کې خپل استوګنځی ثبت کړی  ،له هغوی سره د استوګنې اجازه ولری او د
تفتیش لپاره یې قانونی باصالحیته کسانو ته ورکړی او همدارنګه د کروشیا په ژبه  ،تاریخ او کلتور کې په کورس کې ګډون وکړ
ی.

 .٢د تصویب شوی نړیوال حفاظت څومره وخت اعتبار لری؟
نړیوال ساتنه چې ورکول کیږی د محدودیت موده نه لری ،مګر بندیږی یا د قانون له خوا د وړاندې شویو شرایطو سره سم بې
ارزښته کیږی .د نړیوال حفاظت د بندولو یا اِختاط لپاره الرې او شرایط په  ٤۹او  ٥٠مادو کې په پام کې نېول شوی دی  .د
ساتنې نړیوال او موقت قانون ( ' رسمی ګزیته '  ، ) 17 / 127 , 15 / 70 ,چې په لینک کې یې موندالی شو:
https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/zakon-o-medjunarodnoj-iprivremenoj-zastiti/653

 .۳د استوګنې اجازه څه ده او څنګه به یې ترالسه کړی؟
د استوګنې اجازه (پولی کاربونټ کارډ) د پیژندنې سند دی چې د هغه په واسطه هغه خلک چې په نړیواله توګه تایید شوې ساتنه
لری خپل هویت ثابتوی ،د حالت تصدیق کوی او په کروشیا کې استوګنه تنظیموی.

یو پناه غوښتونکی او یو خارجی تر څارنې الندې اړ دی چې د دوی په اړه د استوګنې اجازه ولری او دا په قانونی توګه
باصالحیته کسانو ته ورکړ ی.
د استوګنې د اجازه لیک غوښتنلیک د پولیسو په باصالحیته څانګه  /پولیس سټیشن کې د پناه غوښتونکی  /خارجی د استوګنې د
ځای سره سم د تحت الحفظ الندې وړاندې کیږ ی.
سانتی متره عکس د غوښتنې سره ضمیمه شوی دی  ،کوم چې په پوره ایمانی توګه  x 3. 5د اسوشیېټ فورمې نه عالوه  ،یو 3
یو شخص پرته د سر کار انځور وی ، ،د تایید شوی ساتنې سند (کله چې غوښتنلیک لومړی وړاندې شو) او د غوښتنلیک کارډ،
او دوه ګوتې او د شخص په الس لیکل شوی السلیک اخیستل کیږی .په استثنایی ډول ،یو عکس کیدای شی د یو شخص سره چې
د سر دنده ولری که چیرې پوښ د مذهبی یا طبی دالیلو له امله اغوستل شوی وی ،په دې شرط چې پوښ د ډول  ،چنې او مخنی
پوښ ونه پوښی.
د پناه غوښتونکی اول خارجی لپاره د پناه غوښتنلیک د لومړنۍ استوګنې د جواز د ترالسه کولو لګښتونه د دولتی بودجې څخه
 ،با  HRK 240.00برابر ېږی او ستاسو لپاره وړیا دی ،در حالی که به ازای هر یک از مبادی که در پی آن است ،به مقدار
و یک خارجی که به وسیله ی حفاظت از آن به سر می برد"( ،رسمی"  ،ش  ،16/98حکم یکه تعین قیمت اجازه ی یک پناهجو
 )16/102به ایراد می رباید.
د پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې اجازه د  ۵کلونو لپاره ورکول کېږی  ،په دې توګه د  ۳کلونو لپاره د هغو بهرنیانو لپاره د
استوګنې اجازه ورکول کېږی چې د تر الس الندې ساتنې الندې و ی.

 .۴زه به څه وکړم که چیری زه خپل د استوګنی ادرس بدل کړم یا د استوګنی د اجازه لیک د اعتبار
موده پای ته ورسی؟

د استوګنې په ادرس کې د بدلون په حالت کې  ،پناه غوښتونکی او یو خارجی چې د ساتنې الندې وی  ،مکلف دی چې د استوګنې
پته د استوګنې د بدلون په  ١۵ورځو کې ثبت کړی او د استوګنې نوی اجازه ترالسه کړی (په نورو تفصیالتو کې پوښتنې ته
وګورئ)
له دې پرته  ،که چېرې یو پناه غوښتونکی  /خارجی د تر الس الندې د استوګنې اجازه ولری چې خپل هدف ته خدمت نه شی
کوالی ( د شخصی معلوماتو  /استوګنې د ادرس د بدلون له امله  ،د اعتبار د دورې د پای ته رسیدو  ،د استوګنې د اجازه لیک له
دی چې د خپل استوګنځای له مخې د پولیسو مرکز ته راپور ورکړی او د نوی استوګنې د السه ورکولو  ،زیان )  ،شخص مکلف
اجازه لیک غوښتنلیک وړاندې کړی .د پولیسو مرکز به هغه د استوګنې اجازه بیرته واخلی
همدارنګه  ،یو پناه غوښتونکی او یو خارجی چې د څارنې الندې وی  ،مکلف دی چې پرته له ځنډه د زیان  ،ورکیدو او یا د
استوګنې د اجازه لیک غال د پیښې د ځای یا پوهې سره سم د پولیسو ادارې  /پولیس مرکز ته راپور ورکړی

 .۵ایا زه د سفر سند مستحق یم او څنګه یې ترالسه کړم؟
پناه غوښتونکی د پناه غوښتونکی لپاره د سفر د سند مستحق دی ،په داسې حال کې چې یو خارجی تر خپلې څارنې الندې د دریم
هېواد هېواد لپاره د سفر د ځانګړی سند مستحق د ی.
د پناه غوښتونکی لپاره د سفر د سند غوښتنلیک یا د دریم هیواد د اتباعو لپاره د سفر ځانګړی سند د هغه د استوګنې د ځای سره
سم د پولیسو په اداره یا د پولیسو په مرکز کې وړاندې کیږ ی.
سانتی متره عکس د غوښتنې سره ضمیمه شوی دی ،کوم چې په پوره ایمانی ډول شخص  x ۴،۵د اړوند فورمې تر څنګ د ۳.۵
ته پرته له سرګر څخه ښیی او دوه ګوتې اخلی او د شخص په الس لیکل شوی السلیک .که یو څوک د مذهبی یا طبی دالیلو لپاره
د سر کار واغوندی ،نو عکس باید د مخ  ،چنې او د مخ نیونه ښکاره کړ ی.
د پناه غوښتونکی لپاره د سفر سند د  5کلونو لپاره جاری کیږی او د پناه غوښتونکی د غوښتنې په صورت کې به له هغه څخه
انکار کیږی:
• په جنایی عملیو کې د قضاوت د پلی کولو څخه ډډه کول

• د واده د اړیکو یا د مور او پالر او ماشوم د اړیکو څخه د زیات ملکیت د مکلفیت د پلی کولو څخه ځان لرې کوی  ،د مالیاتو
د مسؤلیت یا د نورو قانونی تاسیس شوی ملکیت د مسؤلیت چې د هغې لپاره د پلی کولو عنوان شتون لری
• دا کار د ملی امنیت او یا د عامه پالیسۍ د ساتنې له امله اړین دی
د پناه غوښتونکو لپاره د سفر د سند د ترالسه کولو بیه د هغې پریکړې له مخې تنظیمیږی چې د  ١۳۳٠کال د چنګاښ د میاشتې د
ته یې اندازه  ٢۸ HRK ٠٠ ، ۳٢٠مې د کډوالو د حالت د تړون له مخې ( " رسمی ګزیده "  ) ١۶ / ١٠٢ ، ١۶ / ۹۸ ،او د
ورکو ی.
د دریم هیواد ملی لپاره د سفر ځانګړی سند د  2کلونو لپاره خپور شوی دی .دا د بیبیانو د قانون له حكمونو سره سم ( " رسمی
ګزیته "  ،د  20 / 133كال ) له حكمونو سره سم  ،چې شرط یې دا دی چې كه چېرې شخص ونه توانیږی چې د خپل جرم پرته د
بهرنی سفر سند ترالسه كړ ی.
د دریم هیواد د ملی لپاره د سفر د سند غوښتنلیک به یو خارجی ته ودرول شی:
• د چا په مقابل کې چې جرمی یا بد اخالقه عملیې تر سره کیږی  ،مګر دا چې د عامه قانون د صالحیتونو رضایت نه وی چې
د قانونی تعقیب الندې نیول شوی وی
څوک چې په بند محکوم شوی وی او یا په بد کارۍ یا جنایې اجراتو کې جریمه شوی وی  ،تر هغه چې د خپلې سزا خدمت یې نه
وی کړی  ،یا تر هغې چې جریمه ورکړی
• کوم چې د خپل زیات مال ذمه والی نه دی تنظیم کړی کوم چې د هغې لپاره د اجرا کولو عنوان شتون لری
• که چېرې د عامه پالیسۍ  ،ملی امنیت او یا د عامې روغتیا د خوندی کولو لپاره د دالیلو له مخې اړتیا وی
د دریم هیواد ملی لپاره د سفر د ځانګړی سند بیه د بهرنیانو لپاره د سند د فورمو د بیو د رامنځته کولو د پریکړې له الرې
ته  HRK 320 . 00تنظیمیږی ( " رسمی ګزیټ "  ،نمبر  ) 13 / 94 :اود.
د دریمې هېواد ملی لپاره د پناه د پاسپورټ یا د پناه د پاسپورت د غال یا غال په حالت کې  ،شخص مکلف دی چې پرته له ځنډه د
تاوان  ،ورکیدو یا د استوګنې د اجازه لیک د غال د پېښې د ځای یا پوهې سره سم د پولیسو ادارې  /پولیس مرکز ته راپور ورکړ
ی.
د سفر سند په تدریح شوې کړنالره کې نه شی جاری کید ی.

 .۶څه وکړم کله چې زه د خپل استوګنې اجازه لیک یا د سفر سند له منځه الړ شم ؟

پناه غوښتونکی او یو خارجی چې د څارنې الندې وی  ،مکلف دی چې پرته له ځنډه د تاوان  ،ورکیدو او یا د استوګنې د اجازه
لیک د غال کولو راپور ورکړی  ،پناه غوښتونکی پاسپورټونه او د دریم هېواد لپاره ځانګړی سفر اسناد د پولیسو ریاست  /پولیس
سټیشن ته د پیښې د ځای یا پوهې سره سم.
په هغه حالت کې چې د استوګنې اجازه  /سفر سند نشی کوالی خپل هدف ته خدمت وکړی ( د شخصی معلوماتو  /استوګنې پته
کې د بدلون له امله  ،د ختمیدو نیټه  ،تاوان  ،تاوان) هغه شخص مکلف دی چې د خپل استوګنځای سره سم د پولیسو مرکز ته
راپور ورکړی او د استوګنې د نوی اجازه لیک  /سفر سند لپاره غوښتنلیک وړاندې کړی (د پوښتنې ځواب په نورو تفصیلونو ۳
او ۵کې وګورئ).

 .۷هغه څوک چې نړیوال حفاظت لری څنګه کولی شی چې د کورنۍ د بیا یو ځای کولو حق ادا
کړی؟

د پناه غوښتونکو او خارجیانو حق د کورنیو د بیا یو ځای کیدلو په برخه کې د تر الس الندې د پناه غوښتونکو او خارجیانو حق د
نړیوالې او موقتې ساتنې د قانون د احکامو له الرې تنظیم شوی دی ( " رسمی ګزیده "  ،نمبر  ) ١٧ / ١٢٧ ، ١۵ / ٧٠ :او د
بیجینه قانون احکام ( " رسمی ګزیده "  ،نمبر . ) ٢٠ / ١۳۳

د پناه غوښتونکی  /خارجی کورنۍ بیا یو ځای کول د تر الس الندې د ساتنې الندې په دې داللت کوی چې د هغه سره ملګری
شی:
• د ژوند ملګری یا د ژوند غیر رسمی ملګری،
•کوچنی ګډ ماشومان د خپلو ماشومانو او د کوهابیانو  ،د ژوند شریکان یا د ژوند غیر رسمی ملګری او یا د هغوی ګډ کوچنی
غوره شوی ماشومان چې واده نه لری
کوچنی ماشومان او کم عمره ماشومان د یوه ښځه  ،د ژوند د ملګری او یا د ژوند د غیر رسمی ملګری اوالد خپل کړی چې د
مور او پالر پالنه د هغه ماشوم لپاره کوی چې واده یې نه وی کړی
• هغه بالغ بې واده ماشومان چې د روغتیا له امله د خپلو اړتیاوو د څارنې توان نه لری
• د ماشوم د مور او پالر یا بل قانونی استازی
• .د لومړۍ درجی خپلوان په مستقیمه توګه د چا سره چې هغه په یو عام کور کې اوسېده او ورته یې پام کاوو
د کورنۍ د بیا یو ځای کولو کړنالره د پناه غوښتونکی  /شخص د کورنۍ د غړی له خوا د کروشیا جمهوریت په باصالحیته
ډیپلوماټیکه او قونسلی دفتر کې تر څارنې الندې پیل کیږی ،د موقتی استوګنی د ترالسه کولو لپاره غوښتنه . .که چیری د موقتی
استوګنی د منظورۍ غوښتنلیک ورکول کیږی ، ،د کورنۍ غړی د ویزې لپاره غوښتنلیک کوی ،،او د کروشیا جمهوریت ته د
پولیسو په باصالحیته اداره  /پولیس سټیشن کې د رسیدو سره سم  ،هغه د استوګنې د اجازه لیک لپاره چې هغه د سفر د معتبر سند
کاپی ضمیمه کوی چې مامور به د سفر د اصلی اسنادو او ثبوت د څیړلو وروسته چې د پاتې کیدو د هدف لپاره یې تصدیق کړی
وی ( په نورو تفصیالتو کې د پوښتنې ځواب وګورئ)  .د کورنۍ یو غړی  -کوچنی ماشوم چې د خپل ځان کورنۍ یې نه ده پیل
کړې  ،د هغه استازی قانونی دریځ تعقیبوی چې نړیوال ساتنه یې ترالسه کړې ده .د کورنۍ نور غړی په کروشیا کې د بهرنیانو د
قانون له حکمونو سره سم خپل پاتې کیدل تنظیموی ( " رسمی ګزیته "  ٢٠ / ١۳۳ ،مه  .د کړنالرې او شرایطو په اړه نور
تفصیالت په هغه پاڼه کې موندالی شئ چې په کروشیا کې د کورنۍ بیا یو ځای کیدل  -د هغو کسانو لپاره معلومات چې په نړیواله
توګه تصویب شوی ساتنه لری" د بهرنیو او اروپایی چارو وزارت  ،د کورنیو چارو وزارت  ،د کډوالو په چارو کې د ملګرو
ملتونو عالی کمېشنرد کروشیا د قانون مرکز.

 . ۸د مالټ د نور حالت تنظیمولو کړنالره څه ده .د هغو کسانو ماشومان چې په نړیواله توګه
تصویب شوی ساتنه لری څوک چې د کورنیو سره د یوځای کیدو د حق پر اساس کروشیا ته
رسیږی ،په دې توګه هغه ماشومان چې په کروشیا کې زیږیدلی دی؟

کله چې د یو تن کوچنی ماشوم چې نړیوال ساتنه یې کړې وی  ،کروشیا ته ورسیږی ،هغه دا چې کله دا ماشوم په کروشیا کې
وزیږید ،یو مور او پالر چې د ماشوم لپاره د نړیوالې ساتنې لپاره یې ساتنه منظوره کړې وی .غوښتنلیک په لیکل ډول د نړیوالو
ساتنې د غوښتنلیکونو لپاره په پناه ځایو کې وړاندې کیږی او باید د مور او پالر السلیک شوې غوښتنه ولری چې د خپل کوچنی
ماشوم لپاره د کروشیا په جمهوریت کې د نړیوال ساتنې د تصویب غوښتنه کوی  ، ،د ترالسه شوی حالت ثبوت ( هغه پریکړه
چې هغه ته پناه ورکول یا د هغې الندې ساتنه ) او د ماشوم یا بل سند د زېږون سند د هغه ماشوم سره چې غوښتنلیک د چا لپاره
جوړ شوی د خپلوۍ اړیکې ښیی او د هغه د شخصی نوم  ،د زېږېدو نېټه او د زېږېدو ځای او هېواد په ګډون بشپړ او دقیق
شخصی معلومات.
د پناه غوښتونکی کوچنی ماشوم او بهرنی تر څارنې الندې چې خپله کورنۍ یې نه ده پیل کړې  ،د قانونی استازی قانونی دریځ
تعقیبوی چې نړیوال ساتنه یې کړې ده ،کوم چې په عمل کې دا معنی لری چې هغه ته پناه ورکول کیږی یا د مور او پالر په
حیثیت پورې اړه لری.

 .۹د کروشیا ژبه  ،تاریخ او کلتور زده

کړه -

د  ٧٤مادې په اساس  .قانون حفاظت بین المللی و موقت ( " رسمی ګزیده "  ،ش  ، ) 17 / 127 ، 15 / 70پناه غوښتونکی او
خارجیان چې د څارنې الندې دی  ،مکلف دی چې د کروشیا د ژبې په کورس کې ګډون وکړی  ،تاریخ او کلتور چې په کروشیا
ټولنه کې بوخت شی .د یو ډیفالټ په حالت کې  ،پناه غوښتونکی او یو خارجی چې د تر الس الندې د ساتنې الندې وی  ،د کورس
لګښتونه به هغه وزارت ته ورکوی چې د زده کړې مسول دی.

دغه کورس د ساینس او پوهنې د وزارت په غاړه دی او د کروشیا په ټولنه کې د شاملولو لپاره د کروشیا د ژبې  ،تاریخ او کلتور
د زده کړې د پروګرام له مخې د کروشیا په ټولنه کې د شاملولو لپاره د کروشیا د ژبې  ،تاریخ او کلتور د زده کړې د پروګرام له
مخې تر سره کیږی) .دا پروګرام  ٢۸٠ساعته دوام کوی او په دوه سطحه پلی کیږی ٧٠ :ساعته لومړۍ سطحه او  ٢١٠ساعته
رسمی ګزیته "  ( " ١۴ / ١۵۴ ،دوهمه سطحه.
دغه کورس په ښارونو کې د اوپن پوهنتون زګریب سره په همکارۍ ترسره کېږی  :وینکووچی  ،اوسیژک  ،سالوونسکی برود ،
پوژګا  ،کوټینا  ،بژلور  ،وراژالدین  ،کراپینا  ،زاپرشیچ  ،زاګریب  ،ولیکا ګوریکا  ،سیسک  ،کارلوواک  ،پوال  ،ریجکا ،
میتکوویچ او دوپرونیک .ګوسپیچ  ،زادار  ،شیبینیک  ،سپالیټ
:د کروشیا په ژبه  ،تاریخ او کلتور کورس کې د شاملیدو ټولې پوښتنې یا غوښتنې د بریښنالیک پته ته لیږلی شی
د ساینس او پوهنې وزارت د ریجسټری دفتر ته د دونی ساوټیک  ، ۳۸زګریب  ،هره کاری ورځ د amif@mzo.hr - ٠٠ : ۹
 ١۵بجو څخه تحویل شوه

 .١۰زه چیرته او څنګه کوالی شم چې یو سند/ډیپلوم وژباړم او دا په کروشیا کې څنګه پیژندل
کیدای شی؟
یو پناه غوښتونکی او بهرنی د مالتړ الندې د بهرنی تعلیمی صالحیتونو د پیژندلو حق لری په ورته شرایطو کې د کروشیا د تبعه
د بریلیک او ډیپلوم د ژباړې اړوند کړنالرې ( د کار په بازار کې د زده کړې د دوام یا د شمولیت لپاره) د ساینس او په توګه
پوهنې وزارت په غاړه دی.
:د بریلیک او دیپلومونو د ژباړې لپاره هر ډول پوښتنې یا غوښتنې کیدای شی د بریښنالیک پته ته وویل شی
د ساینس او پوهنې وزارت په ریجسټرکې وړاندې شوی ،دونی سیوټیک  ،38زګریب ،هره کاری ورځ د amif@mzo.hr
 15:00-9:00څخه ،چیرې چې د ملکی ادارو باصالحیته کارکوونکی او کارمندان به داسې اسناد ترالسه کړی چې د تصدیق
شوی محکمې ژباړونکی له خوا به کروشیا ته وژباړل شی.
په کروشیا  ،انګلیسی  ،عربی او ترکی  www.mzo.gov.hrنور تفصیلی معلومات د ساینس او پوهنې وزارت په ویب پاڼه کې
ژبو کې موجود د ی.
:په کروشیا کې د سندونو  /ډیپلومونو په اړه پېژندنې
د سند یا ډیپلوم د ژباړې په تعقیب چې غواړی د نورو زده کړو او یا د کار کولو د اهدافو لپاره د یو شخص لخوا وکارول شی ،د
بهرنی تعلیمی صالحیت د ارزښت رسمی تصدیق باید ترسره شی ،هغه دا چې  ،د زده کړې دوره  -د بهرنیو زده کړو د
صالحیتونو د پېژندنې.
د پېژندنې لپاره د اړتیا وړ د صالحیتونو د ډول په نظر کې  ،د لومړنیو او ثانوی صالحیتونو او د زده کړې د دورې او ب ) د
لوړو زده کړو د صالحیتونو او د مطالعې د دورې پېژندنې توپیر لر ی.
مسلکی سازمانونه  ،نور صالحیت لرونکی چارواکی یا سازمانونه چې د کړنالرې د ترسره کولو او د مسلکی صالحیتونو د
پیژندلو د شرایطو د ټاکلو لپاره د خاصو مقرراتو له مخې ترتیب شوی دی  ،د هغو وزارتو دنده په غاړه لری چې تنظیم شوی
:په لینک کی موندالی شئ مسلکونه یې مشخص وی .نور تفصیلی معلومات
https://www.uljppnm.vlada.hr/UserDocsImages//dokumenti//Vodic٪CC٪8C٪20kroz٪20kroz
20integraciju_HRVATSKI.pdf

 .11ایا هغه کسان چې د نړیوالې ساتنې تصویب شوی وی د روغتیایی بیمې حق لری او څنګه یې
ترسره کوی؟
د کروشیا په جمهوریت کې د بهرنیانو د اجباری روغتیایی بیمې او روغتیایی پاملرنې قانون ( " رسمی ګزیته "  ،ش ،13/80
 18/15و  )21/26شرط می نماید که یک پناه غوښتونکی و خارجی که در بخش های تابعه حفاظت می شود ،بر اساس سند
معتبری که وزارت امور داخلی ،در موسسه های صحی و در کارمندان صحی عمل خصوصی در شبکه خدمات صحی عمومی،
بر اساس عمل عمومی موسسه ،از آن استفاده می نماید ،مستحق خدمات صحی می باشد.

د هغو کسانو د روغتیا ساتنې لګښتونه چې په نړیواله توګه تصویب شوی دی د کروشیا د جمهوریت د دولتی بودجې څخه د
روغتیایی چارو د وزارت له دریځ څخه تر السه کیږ ی.
د پولیسو باصالحیته اداره یا د پولیسو اداره مکلفه ده چې د یو شخص د نړیوالې ساتنې د حیثیت د ترالسه کولو په اړه د روغتیا
مسول وزارت ته خبر ورکړ ی.
که چېرې هغه څوک چې په نړیواله توګه تصویب شوې ساتنه ولری  ،په بله پلمه د روغتیایی بیمې یا روغتیایی پاملرنې سره
برابر شی (د بېلګې په توګه  ،که چېرې یو شخص په کار کې وی) نو د روغتیایی پاملرنې لپاره به له دولتی بودیجې څخه بودیجه
نه وی برابر ې.
د استوګنې اجازه لیک  ،چې د کورنیو چارو وزارت له خوا خپور شوی  ،د کروشیا په جمهوریت کې د هغه شخص د حیثیت د
ثابتولو لپاره  ،د هغه چا هویت هم ثابتوی چې د طبی مرستې یا د درملو د ترالسه کولو غوښتنه یې کړې و ه.

 .١۲د استوګنې حق څومره وخت دوام کوی او ایا خلک د استوګنې په لګښتونو کې برخه اخلی؟

د  ٦٧مادې له حكمونو سره سم  .د نړیوال او موقتی ساتنې قانون ( "رسمی ګزیټ" ،د  ،١٧/١٢٧ ،١۵/٧٠هغه کسان چې د
نړیوال ساتنې په برخه کې برخمن وی  ،د دوو کلونو لپاره د استوګنې حق لری چې د نړیوالې ساتنې د وركولو د پرېکړې د
وركولو په اړه د پرېکړې د وركولو له نېټې څخه د دوو كلونو لپاره د استوګنې حق ولری .د دوه کلنې دورې له پای ته رسیدلو
وروسته  ،هغه کسان چې په نړیواله توګه تصویب شوی ساتنه لری  ،د ټولنیزې سوکالۍ په ساحه کې د حکومت د مقرراتو سره
سم د استوګنې حق لر ی.
هغه کسانو ته چې نړیوال حفاظت ورکول کیږی د استوګنې حق لری که چیرې دوی پانګه یا ملکیت ونه لری کوم ته چې دوی
ساتنه چمتو کولی شی .که چیرې د ټولنیز ې ښیګنې وړ مرکز  ،کوم ته چې غوښتنلیک وړاندې کیږی  ،دا معلوموی چې هغه
څوک چې د نړیوال حفاظت وړ وی  ،هغه وسه یا شتمنی لری چې هغه کوالی شی د استوګنې د لګښتونو په ورکولو کې برخه
واخلی  ،نو د استوګنې د حق د پېژندنې پرېکړه به دا معلومه کړی چې هغه شخص د استوګنې د لګښتونو په ورکولو کې برخه
اخلی.

 .١۳څوک او چیرته مناسب استوګنځی مومی؟

د ټولنیزې ښیګنې د وړ مرکز د استوګنې د حق د پېژندنې په اړه د پرېکړې پر بنسټ ،د بیارغونې او استوګنې مرکزی دولتی
اداره هغو کسانو ته استوګنځی برابروی چې د استوګنې په واحدونو کې چې د کروشیا جمهوریت یا د استوګنې واحدونو لخوا
کارول کېږی د دریمو ګوندونو سره د اجاری تړون پر بنسټ د منل شوی نړیوال حفاظت لرونکی وی.
د استوګنې ځای د استوګنې د واحدونو په شته ظرفیتونو پورې اړه لری د استوګنې د استوګنې په وخت او د کسانو لپاره  ،پرته له
زګریب څخه ، ،په نورو ښارونو لکه سیزک  ،کارلوواک  ،سالوونسکی برود او نورو ښارونو کې د استوګنې ځای برابر شوی د
ی.

 .١۴څه که زه د کروشیا جمهوریت

پریږدم؟

د نړیوالې او موقتې ساتنې د قانون له حكمونو سره سم ( " رسمی جرېټ "  ،د  ، 17 / 127 ، 15 / 70هغه څوك چې د كروشیا
له جمهوریت څخه د نه ګډون په صورت كې د څه د پاسه  6میاشتو لپاره د نړیوال حفاظت منظور شوی وی  ،باید د كورنیو
چارو وزارت ته د كروشیا د پریښودو د حقیقت په اړه معلومات وركړ ی.
همدارنګه  ،د اوسنیو قانونی حكمونو سره سم  ،په كروشیا كې د پناه غوښتونكی او بهرنی تر څارنې الندې د پناه غوښتونكی او
بهرنی د پاتې كېدا حق به لغوه شی كه چېرې پناه غوښتونكی یا بهرنی تر څارنې الندې د كروشیا له جمهوریت څخه بهر الړ شی
او یا د كورنیو چارو وزارت ته د لومړی ځل له خبرولو پرته په پرله پسې توګه په بهر كې پاتې شوی و ی.

که چېرې یو پناه غوښتونکی یا بهرنی د مالتړ الندې د کروشیا د جمهوریت څخه د استوګنې د وخت او د نورو حقونو ( د بېلګې
په توګه د پولی ګټو ) د ترسره کولو لپاره الړ شی  ،نو هغه مجبوره دی چې د کروشیا د جمهوریت څخه د راوتلو د حقیقت په اړه
چارواکو ته خبر ورکړی چې هلته خپل حقونه ( د بېلګې په توګه د ټولنیزې ښیګڼې مرکز ) تر سره کو ی.
د دوه کلونو د استوګنې حق  ،او همدارنګه د کروشیا په ټولنه کې د شاملېدو په برخه کې درې کاله مرسته  ،د نړیوال ساتنې د
حالت د ترالسه کولو د پرېکړې د وړاندې کولو له نېټې څخه په منډه پیل کوی او د کروشیا جمهوریت څخه د نه شتون له امله نه
دی پراخ شو ی.
پناه غوښتونکی /بیګا یی د تر الس الندې د ساتنې الندې څوک چې غواړی د اروپا د اقتصادی سیمې په بل غړی دولت کې ژوند
وکړی  ،مکلف دی چې د هغه غړی دولت د نافذه قانونی حکمونو سره سم په بهر کې خپل پاتې کیدل تنظیم کړ ی.
که چېرې یو څوک چې په کروشیا کې د پناه غوښتنې  /بهرنی حالت لری د بل غړی هېواد په بل غړی هېواد کې د نړیوالې ساتنې
( پناه غوښتنې  /د هغه د مالتړ ) د غوښتنې له الرې په هغه هېواد کې د پناه غوښتنې له الرې خپل دریځ تنظیم کړی  ،د بېرته
راستنولو د الرښود سره سم  ،د بهرنیانو قانون او د بیا شاملېدو تړونونه  ،د متقابلې همکارۍ له الرې دولت کوالی شی د کروشیا
جمهوریت ته واستو ی.

 .15زه د کروشیا څخه بهر ژوند کوم او زما د اوسېدو اجازه او/یا د سفر سند پای ته رسی .زه دوی
څنګه او چیرته جوړولی شم؟

د استوګنې د اجازه لیک لپاره غوښتنلیک  ،او همدارنګه د پناه غوښتونکی لپاره د سفر سند یا د دریم هیواد د ملی لپاره د سفر
ځانګړی سند  ،د پولیسو په اداره یا د پولیسو په مرکز کې د هغه د استوګنې د ځای سره سم وړاندې کیږ ی.
استوګنه  ،د استوګنې د قانون له مخې ( " رسمی ګزیته "  ،شمېره  ) 13 / 158 ، 12 / 144د كروشیا په جمهوریت كې هغه
ځای او ادرس دی چې شخص د تل لپاره د ژوند د ګټو لكه د كورنۍ په شان د ژوند د ګټو په اړه د خپلو حقوقو او مکلفیتونو د پلی
کولو لپاره ځای پر ځای شوی دی ،مسلکی  ،اقتصادی  ،ټولنیز  ،کلتوری او نورې ګټې.
هغه څوک چې په نړیواله توګه تصویب شوی وی نشی کوالی د استوګنې د اجازه لیک او  /یا د سفر سند په بهر کې د کروشیا د
جمهوریت په ډیپلوماټیکه او قونسلی دفتر کې غوښتنلیک وړاندې کړ ی.
همدارنګه د نړیوالې او موقتې ساتنې د قانون له حكمونو سره سم ( " رسمی جرېټ "  ،د  ، ) ١٧ / ١٢٧ ، ١۵ / ٧٠هغه څوك
چې نړیوال حفاظت یې وركړی  ،د كروشیا د جمهوریت څخه د نه ګډون په صورت كې د څه د پاسه  ۶میاشتو لپاره  ،باید د
كورنیو چارو وزارت ته د كروشیا د پریښودو د حقیقت په اړه معلومات وركړ ی.

 . ١۶په بهر کې له پاتې کیدو وروسته ،زه غواړم چې د کروشیا جمهوریت ته ستون شم .زما
مجبوریتونه څه دی؟
هغه څوک چې تصویب شوې پناه یا د کروشیا ته د راستنیدو په وخت کې د مالتړ وړ وی  ،هغوی مکلف دی چې د استوګنې ځای
ومومی  ،د استوګنې غوښتنه وکړی او د استوګنې اجازه ورکړی (د معلوماتو د بدلولو په صورت کې  ،د ختمیدو نېټه  ،زیان یا د
السه ورکول  /ورکه  /د کارت غال).
که چېرې شخص په خپلواکه توګه د استوګنې ځای نه شی برابروالی او یا د استوګنې د حق دوه کلنې دورې نه دی تېر شوی  ،نو
شخص کوالی شی د استوګنې د ځای له مخې د ټولنیزې سوکالۍ وړ مرکز ته راپور ورکړی  ،چې د قانونی شرایطو سره سم  ،د
استوګنې په اړه پرېکړه کوی .د استوګنې د دوه کلنې دورې په صورت کې یا د استوګنې د پرېکړې تر عملی کولو پورې ،
شخص په خپلواکه توګه د استوګنې لګښتونه مومی او پوره کو ی.
د دوه کلونو د استوګنې حق  ،او همدارنګه د کروشیا په ټولنه کې د شاملېدو په برخه کې درې کاله مرسته  ،د نړیوال ساتنې د
حالت د ترالسه کولو د پرېکړې د وړاندې کولو له نېټې څخه په منډه پیل کوی او د کروشیا جمهوریت څخه د نه شتون له امله نه
دی پراخ شو ی.
یو پناه غوښتونکی او یو بهرنی چې د څارنې الندې وی  ،په زګریب او کوټینا کې د نړیوال ساتنې په پناه ځایونو کې د هغوی له
نه شتون وروسته کروشیا ته د راستنیدو له الرې د استوګنې ځای نه شی برابرېدا ی.

 .١۷د کورنیو چارو وزارت د هغو کسانو په ادغام کې څه رول لری چې تصویب شوی نړیوال
حفاظت ولری؟

د نړیوال او موقتی ساتنې د قانون د حكمونو سره سم ( " رسمی ګزیته "  ،د  ، 17 / 127 ، 15 / 70یو پناه غوښتونكی او یو
بهرنی چې د څارنې الندې دی  ،د وضعې د پریكړې د خدمت څخه د دریو كلونو لپاره د ټولنې سره د یوځای كولو په برخه كې د
مرستې مستحق د ی.
د یو ځای کیدلو د مرستې فعالیتونه د کورنیو چارو وزارت لخوا په مستقیم ډول او یا د یو ټاکل شوی شریک سازمان له الرې
ترسره کیږی چې ورسره د ادغام د فعالیتونو د پلی کولو لپاره تړونونه  /تړونونه پای ته رسې .په ټولنه کې د شاملیدو په برخه
کې مرسته شامله د ه.
• د یو شخص د انفرادی اړتیاوو  ،پوهې  ،وړتیاوو او مهارتونو په اړه د ادغام پالن جوړول
• د رسم شوی پالن د ترالسه کولو لپاره د مرستې چمتو کول
• د پالن د اجرا نظارت
د کروشیا په ټولنه کې د شاملېدو په برخه کې د دریو کلونو مرستې حق د نړیوال ساتنې د حالت د ترالسه کولو د پرېکړې د
وړاندې کولو له نېټې څخه پیلېږی او د کروشیا جمهوریت څخه د نه ګډون له امله نه دی پراخ شوید یو ځای کیدو پروسه یوه
پیچلې ،د وخت د مصرفولو او دوه الرې پروسه ده .عالوه بر فعالیت های وزارت ( و سازمان های دولتی و دولتی دیګر )  ،این
کار هم به مدد آن هایی که می خواند با هم درهم بګایند  ،اما بازګشته ی این سازمان را هم می خواد و به آن هایی که با حفاظت
بین المللی تایید می ګردید  ،به هر حقوق تضمین می نماید .
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