Превод на пащу:

دوزیرانو دشورا د مهاجرینو د دولتی دفتر سیاست دخارجیانو دهویت د تعینو لو په باره کښی
کوم چه په بلغاریا کښی د بین المللی حمایی غوستونکی دی:

 حقوقی اساس دهویت دتعینولو دپاده
دوزیران دشورا دمهاجرین دولتی دفتری په الندی دول تعینوی:

 داروپا دشورا او داروپا دپارلمان  2016/679فیصله په اساس دشپری ماده داول بند /ب /او /ف /دبند په اساسدعادی اشخاصو دحمایی په باره کښی دهفوی دهویت دتعینو لو پاره او دهفوی دآزاد گشت او گزار دپاره د
اروپا د اتحادیی د  2016/679فیصله:
دمهاجرینو دمدنی حالت فیصله مورخ  1951.28.07په ژینواکی دمهاجرینو دمدنی حالت پروتوکول
 1967.01.31داروپا اتحادیی ته د مهجرینو دبین لمللی حمایی او دمحاجر کیدلو حق ورکوی.
 او دهویت دڅښتن دموافقی په اساس شپژمه ماده بند  1ب ا داروپا داتحادیی د  2016/679فیصله په اساسیاو دبین المللی سازمانونو او دوزیرانو دشورا دمهاجرینو ددولتی دفتر په محلی واحدونو کښی غژ ثبتول
دویدو ثبتول عکاسی کول په کلتوری او میدیایی نمایشانو کښی دماشومانو اشتراک او ونده اخستل د هغوی
دوالیدینو په اجازه اویا د هفوی دنماینده په اجازه کیدای شی.
 د هویت د تعلینولو اهداف
دخارجی دهویت دتعینول دبین المللی حمایی دورکولو دپاره دی دهویت دتعینولو دلونه کوم چه دوزیرانو
دشورا دمهاجرینو ددفتر له خوا چمتو کیړی:
 نومونه؛ دخارجی شخصی شماره؛ جنسیت؛ تانعلیت؛ثابت آدرس؛
 مدنی حالت؛ خپلوی ارتباط؛ -خاص نیښی نشانی؛

 دوزیرانو دشورا دمهاجرینو دفتر هویتو نه په خاص دول تعینوی دمهاجرینو دقانون سره سدر دپناهنده گی
سره سدر دهفوی هویتونه تعینوی کوم چه دبین المللی حمایی دپاره یی درخواستی ور کړی وی .دهفوی
نه کوی.
دزیژید نو وطن ثابتوی اود هفوی دهویت ثابتول اودهفوی دژوند دحاالنو او درخواستی څیړ 
 دشخصی هویت دساتنی مدت:
 دبین المللی حمایی دسند د رازساتنه تر  20کالوپوری؛ دوید ثبت شوی حاالت په ساحوی مرکز کښی تر  30ورڅو وروسته له ثبتولونه؛ شخصی هویت کوم چه دموافقی په اساس الس ته راغلی تر  6میاشتو؛ دخارجیانو شخصی هویت کوم چه بین المللی حمایه لتوی اویایی ترالسه کړی وی وهغه سازمان ته دکوم له
خواچه تر تعقیب الندی وی نه ورکول کیژی؛
 دوزیرانو دشورا دمهاجرینو دفتر شخصی هویتونه دریم کسی ته په الندی حاال تو کښی و ړاندی کوی:
 کله چه قانونی مجبوریت دبل سازمان یا مملکت ته وجود ولری؛ شخصی هویتونه ،وهغه مملکتونه ورکول کیژی کوم چه دبین المللی حمایی صالحیت ولری؛ شخصی هویت دبین المللی همکاری په خاطر  1951کال کنونسیون غړی مملکتونه دمهاجرینو دموقف دتعینولو دپاره ورکول کیړی؛
 دشخصی هویت څنبتنان دالندنیو معلوماتو هق لری:
 دشخص هویت دولونه اوهوغه اهداف دکوم دپاده چه دوزیرانو دشورا دمهاجرینو دفتریی چمتوکوی؛ دشخصی هویت نیونکی که چیرته داسی نیونکی و لری؛ مدت کوم چه ستاسو شخص هویت ورکی ساتل کیړی؛ تاسو حق لری دقانون په رنا کښی خیل شخصی هویت اصالح اوبا باطل کړی؛ دخپل شخصی هویت دچمتوکولو محدودیت اویا د دا دول چمتو والی ته غړگون ښکاره کړی؛ دشخصی هویت دکمیسیون ته دشکایت هق داروپا داتحادیی  2016/679دفیصله د 23مادی په اساس
محدودیتونه:
تاسو او یا ستاسو نماینده کوالی شی چه راتول شوی معلوماتو ته در سیدلو درخاستی ورکړی نو دا په دی
شرط چه دهمدی معلوماتو ورکول و ملی امنیت کوم تاوان ونه رسوی .دسازمانونو امنیت او داشخاصو
امنیت کوم چه معلومات ورکوی او یا دشخص دبین المللی حمایی مزا همت وکړی وا یا بین المللی
مناسباتوته تاوان ورسوی .نظر په ماده  29/الف /دقانون دمهاجرین دپناه ندگی تاوان ورسوی.

 کله چه تاسو د خپل شخصی هویت په باره کښی دمعلومات غوښتاو او یا دهغو اصالح دباره او یا دهغو
دباطل کولو دپاره درخواستی ورکړی وی دوزیرانو دشورا دمهاجرینو دپناهندگی دفتر تاسوته ستاسو
دشخص هویت په باره کی معلومات درکوی کوم چه دتعینولوپه حالت کی دی او تصمیمونه چه ستا د
غوښتنو په باره کښی نیول شویدی ژرترژره معلومات درکول کیژی او حداکثر تریوه میاشت پوری
څندیژی .نظر په دیروالی ددرخواستیو همه غه مدت کوالی شی تر دوی میاشتی نوری هم وعزیزی .په
دی صورت کښی تریوه میاشتی دڅند ولوعلتونه تاسوته ابالغیژی.
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