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در�افت پاسپورت اتباع ب�گانە برای شهروندان افغا�ستان کە با جواز اقامت در فنلند 
 اقامت دارند، �سه�ل � شود 

 افغا�ستان، در�افت پاسپورت اتباع ب�گانە را �سه�ل � کن�م، در صورت�کە شما  فع�بە خاطر وضع�ت 

 شهروند افغا�ستان هست�د و از فنلند جواز اقامت گرفتەا�د  •

 �ا 

وط الزمە در�افت جواز اقامت هست�د، و� اعتبار   • درخواست جواز اقامت � کن�د و دارای �ش
  فع�لند پا�ان �افتە است و بە دل�ل وضع�ت  پاسپورت م� تان در طول مدت اقامت شما در فن

ط الزمە صدور پاسپورت اتباع  اعتبار پاسپورت م� خود را تمد�د نمای�د.  افغا�ستان ن� توان�د  �ش
ارا�ە  را بە مقامات دولیت   ب�گانە این است کە شما پاسپورت م� خودتان را داشتەا�د و قبال آن

 کردەا�د. 

کە بە جای پاسپورت م� دادە � شود و از طرف    شخص خار�ب � باشد   سفر جواز   ،پاسپورت اتباع ب�گانە
 ر�است امور مهاج��ن صادر � شود. 

 پاسپورتهای اتباع ب�گانە بر اساس �شخ�ص و بە خاطر وضع�ت فع� افغا�ستان صادر � شوند 

 در صورت�کە  پاسپورت اتباع ب�گانە را صادر کن�م برای مثال،    ،بر اساس قانون � توان�م بنا بر �شخ�ص

�د  •  ن� توان�د از مقامات وطن خودتان پاسپورت بگ�ی

ورت سفر   • �ا اینکە برای در�افت پاسپورت اتباع ب�گانە دل�ل و�ژە د�گری وجود دارد، برای مثال �ض
نتوا�ستەا�د پاسپورت م�  کردن بە وطن برای در�افت پاسپورت م� �ا اینکە با وجود تالش ها 

�د   بگ�ی

ای مدت سە سال صادر � کن�م. شما با�د در طول مدت اعتبار پاسپورت اتباع  پاسپورت اتباع ب�گانە را بر 
�د.   ب�گانە برر� کن�د کە آ�ا � توان�د پاسپورت افغا�ستان را بگ�ی

ض پاسپورت معت�ب �  ط الزمە صدور آن، داشنت در صورت�کە شما تازە درخواست جواز اقامت � کن�د کە �ش
 ، این تغی�ی شامل شما ن� شود. �د داشتەا باشد و شما پاسپورت م� ن

 در بع�ض موارد خاص هم�شە پاسپورت اتباع ب�گانە را در�افت خواه�د کرد  

 بر اساس قانون، شما هم�شە پاسپورت اتباع ب�گانە را در�افت � کن�د، در صورت�کە  

 شما بر اساس حفاظت ثانوی از فنلند جواز اقامت گرفتەا�د �ا   •

 سفر معت�ب ندار�د.    سند حفاظت موقیت دار�د و� شما   شما جواز اقامت بر اساس •

 در�افت کردەا�د، � توان�د  
گ

 سفر پناهندەگان را در�افت نمای�د.  سند ا�ر شما از فنلند جا�گاە پناهندە�

نیت ما:  سند در بارە پاسپورت اتباع ب�گانە و    Matkustusasiakirjat- سفر پناهندەگان در سا�ت ان�ت
Maahanmuuttovirasto (migri.fi)    .ب�ش�ت بخوان�د 

 

https://migri.fi/matkustusasiakirjat
https://migri.fi/matkustusasiakirjat
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وقت رزرو ر�است امور مهاج��ن از  قبلاز � کن�د،  خواستپاسپورت اتباع ب�گانە در  وقیت کە
  کن�د 

�د.   شما وقیت کە پاسپورت اتباع ب�گانە درخواست � کن�د، از دف�ت خدمات ر�است امور مهاج��ن ن��ت بگ�ی
�د.   Ajanvaraus (vihta.com) —Migri: � توان�د از ط��ق خدمات ن��ت د� ما در   ن��ت بگ�ی

ت، اسناد شناسایی و توض�حات مکتوب در بارە اینکە چرا پاسپورت اتباع ب�گانە را درخواست عکس پاسپور 
� کن�د، با خودتان ب�اور�د. کارمند ر�است امور مهاج��ن �ک فورمە را برای شما پ��نت � کند کە شما با�د 

 را امضاء کن�د.  آن

نیت ما    ح��لتر در بارە ت  طرزالعمل های دقیق در:  درخواست پاسپورت اتباع ب�گانە را در سا�ت ان�ت
Maahanmuuttovirasto (migri.fi) -Muukalaispassi   .بخوان�د 

https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://migri.fi/muukalaispassi
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