اکثر پوچھے گئے ایسے سواالت جو کووڈ ١٩کی وجہ
سے ہونے والی ہنگامی حالت میں اسپین کے ریذیڈنٹ
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ہانپ روا نطو ِنیکرات تامدخ تماظن
یئآ یب یٹ یج لیا روا ںاوسن ِقوقح ،فاصنا یملاع ،قوقح یجامس ہبعش
barcelona.cat/novaciutadania
SOAPI

اکثر پوچھے گئے ایسے سواالت جو کووڈ ١٩کی وجہ
سے ہونے والی ہنگامی حالت میں اسپین کے ریذیڈنٹ
کارڈ کے اجراء اور توثیق سے متعلق ہیں
وزارت صحت سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق 18 ،مئی  2020کے ایس این ڈی 421/2020 /
کا حکم کے تناظر میں۔
(یہاں مواصالت دیکھیں)

اس اقدام کا مقصد ہنگامی حالالت کی وجہ سے ہونے واال عدم قانونی تحفظ کو ختم ک رنا ہے جو اسپین
میں مقیم غیر ملکی کارکن اور سماجی و معاشی کارندوں کو الحق ہے.
تارکین وطن کے لئے اورمحاجرین کی خوش آمدیدی سروس ( )SOAPIنے اس صورتحال میں وزارت
صحت کی م واصالت کی نگ رانی میں ایک معلوماتی دستاویز تیار کی ہے۔

.1

.2

اگر میری عارضی ریزیڈنسی اور  /یا ورک پرمٹ ہنگامی حالالت کے دوران ختم ہوجائے یا االرم کی
حالت سے قبل  90دنوں میں ختم ہوجائے تو کیا ہوگا؟
اجازت (پرمیسو) خود بخود بڑھا دی گئی ہے۔ آپ کو کسی رسمی کروائی ک رنے کی ضرورت نہیں اور نہ
ہی آپ کو انف رادی طور پر مطلع کیا جائے گا۔ اجازت کی میعاد ختم ہونے کے اگلے دن سے یہ توسیع
شروع ہو جائے گی اور االرم کی حالت ختم ہونے کے بعد چھ ماہ تک جاری رہے گی۔
اگر االرم کی حالت کے دوران میرے سٹوڈنٹ کارڈ ،طلباء کی نقل و حرکت کی پرمیسو ،غیر مالزمت کی
تقرریوں یا رضاکارانہ خدمات دینے کی پرمیسو کی میعاد ختم ہوجاتی ہے یا االرم کی حالت سے قبل
 90کیلنڈر کے دنوں میں ختم ہوجاتی ہے تو کیا ہوگا؟
اجازت (پرمیسو) خود بخود بڑھا دی گئی ہے۔ آپ کو کسی رسمی کروائی ک رنے کی ضرورت نہیں اور نہ
ہی آپ کو انف رادی طور پر مطلع کیا جائے گا۔ اجازت کی میعاد ختم ہونے کے اگلے دن سے یہ توسیع
شروع ہو جائے گی اور االرم کی حالت ختم ہونے کے بعد چھ ماہ تک جاری رہے گی۔
دھیان دیجئے :یہ توسیع رائل فرمان  183/2008کے آرٹیکل  30کے ذریعہ ہیلتھ سائنسز کے شعبے
میں ٹریننگ اسٹیسٹ پر الگو نہیں ہوگی۔

.3

اگر میرا کمیونیتاریو فیملی کارڈ االرم کی حالت کے دوران ختم ہوجائے یا االرم کی حالت سے قبل 90
کیلنڈر دن میں ختم ہوجائے تو کیا ہوگا؟
کارڈ کی معیاد خود بخود بڑھا دی جائے گی۔ آپ کو کوئی رسمی تقاضا پورا ک رنے کی ضرورت نہیں ہے
اور نہ ہی آپ کو انف رادی طور پر مطلع کیا جائے گا۔ االرم کی حالت کے دوران اور االرم کی حالت ختم
ہونے کے چھ مہینے تک کارڈ جائز مانا جائے گا.

(*) 05/22/2020کویہ دستاویز تیار کی گئی ہے۔ اس دستاویز میں پیش کردہ معلومات وزارت کی جانب سے مستقبل میں ہونے والے مواصالت میں ردوبدل کی وجہ سے تبدیل ہوسکتی ہے
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.4

اگر میرا طویل مدتی (الرگا دیوریسیون) ریذیڈینس کارڈ االرم کی حالت کے دوران ختم ہوجاتا ہے یا
االرم کی حالت سے قبل  90کیلنڈر کے دنوں میں ختم ہوجاتا ہے تو کیا ہوگا؟
کارڈ کی معیاد خود بخود بڑھا دی جائے گی۔ آپ کو کوئی رسمی تقاضا پورا کرنے کی ضرورت نہیں
ہے اور نہ ہی آپ کو انف رادی طور پر مطلع کیا جائے گا۔ االرم کی حالت کے دوران اور االرم کی
حالت ختم ہونے کے چھ مہینے تک کارڈ جائز مانا جائے گا.

.5

اگر میں نے اپنے ریذیڈینس پرمٹ کی تجدید ،توسیع یا ترمیم کے لئے درخواست جمع کرا رکھی ہے
جو شاہی فرمان ( 20مئی  )2020 ،کے نفاذ سے قبل دائر کی تھی جس کا ابھی تک نتیجہ نہیں آیا
تو کیا ہو گا؟
درخواست جمع کروانے سے پہلے جو اختیار آپ کے پاس تھا وہ اس وقت تک خود بخود بڑھا دیا ہے
جب تک کہ درخواست پر فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اجازت کی میعاد ختم ہونے کے اگلے دن سے یہ توسیع
شروع ہوجاتی ہے اور االرم کی حالت ختم ہونے کے بعد چھ ماہ تک جاری رہے گی۔ اگر اس توسیع
کے دوران درخواست پر فیصلہ ہو جائے اور توسیع سازگار ہو تو اس (اضافی وقت) کا کوئی اثر نہیں
ہوگا۔

.6

اس توسیع کے ساتھ ،میرے ریزیڈنس پرمٹ یا عارضی قیام کی تجدید یا ترمیم کی درخوست دائر
کرنے کی نئی آخری تاریخیں کیا ہیں؟
آپ توسیع کی میعاد کے دوران کسی بھی وقت تجدید یا ترمیم کی درخواست جمع کرسکتے ہیں اور
اس کی میعاد کے اختتام کے بعد  90دن تک۔

.7

اگر میں اسپین  90دن کے قیام والے ویزا کے ساتھ میں داخل ہوا تھا اور االرم کی حالت میں اس کی
میعاد ختم ہوگئی تو کیا ہوگا؟
اگر وی زا کی معیاد حالت االرم کے دوران ختم ہوگئی ہے تو آپ کے قیام کا وی زا خود بخود  3ماہ کی
مدت کے لئے بڑھا دیا جائے گا .اس کا اطالق صرف ہسپانوی عالقے میں قیام کرنے والوں پر ہوگا.

.8

اس صورت میں کیا ہوگا اگر میرا لمبے عرصے کا ویزہ{نوجوان کی تقل وحرکت کا ویزہ ،یا  180دن
کا پڑھائی کا ویزہ} االرم کی حالت کے دوران اس کی میعاد ختم ہو گی ہو؟
االرم کی حالت کے بعد اس ویزہ کی معیاد میں تین ماہ کی توسیع کر دی جائے گی ،لیکن اس کے
لیئے ضروری ہے کہ آپ سپین میں ہی موجود ہوں اور اپنے ملک واپس نہ لوٹ گئے ہوں۔

.9

میں سپین سے باہر ہوں اور کرونا وائرس کی وجہ سے سپن واپس نہیں آپا رہا ،کیا میری سپین میں
عدم موجودگی کی وجہ سے ریذیڈینس پرمٹ کی تجدید کروانے کے وقت کوئی مسلہ ہوگا؟
نہیں ،کرونا وائرس کی وجہ سے جتنا وقت بھی آپ سپین سے باہر رہے ہیں وہ وقت آ پ کی
ریذیڈینس پرمٹ کی تجدید میں منفی اثر نہیں ڈالے گا۔

.10

اگر میں سپین سے باہر ہوں اور مندرجہ زیل دستاویز کی معدت ختم ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟
•عارضی ریذیڈینس پرمٹ
کمیونیتاریو فیملی کارڈ
•	
مستقل ریذیڈینس پرمٹ
•	
سرمایہ کاروں یا کاروباری اف راد کے لئے طویل المیعاد وی زا
•	
آپ مندرجہ زیل دستاویز کے زریعے سپین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ درست سفری دستاویز ،میعاد
ختم ہوئے ریزیڈنسی کارڈ یا میعاد ختم ہوئے ویزہ سے۔

(*) 05/22/2020کویہ دستاویز تیار کی گئی ہے۔ اس دستاویز میں پیش کردہ معلومات وزارت کی جانب سے مستقبل میں ہونے والے مواصالت میں ردوبدل کی وجہ سے تبدیل ہوسکتی ہے
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مزید معلومات کے لیئے ہم سے رابطہ کریں:

مہاجرین کی خوش آمدیدی سروس SOAPI -مزید
معلومات کےلیئے
یہاں کلک کریں

Sants-Montjuïc
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Eixample
663 074 852
acollida2@bcn.cat

Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Gràcia
625 177 748
acollida6@bcn.cat

Sarrià-Sant Gervasi
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Les Corts
663 074 852
acollida2@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258
acollida8@bcn.cat

Nou Barris
676 105 222
acollida7@bcn.cat

Horta-Guinardó
663 137 738
acollida4@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

Sant Martí
648 191 666
acollida5@bcn.cat

 SOAPIبارسلونا کی اجونتامنت کی ایک ایسی سروس ہے جو مہاجریں کی ابتدائی معلومات اور
مدد کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ یہ سروس معلومات  ،ابتدائی مدد ،عالقے کے بارے میں معلومات،
امپادرومنت ،میڈیکل کارڈ ،زبان کے کورس ،مہاجرین کے قوانین کے متعلق معلومات ،حقوق و
فرائض ،اسوسی ایشن سازی ،تفریح اور دیگر معامالت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔
اجونتامنت بارسلونا کی دیگر سروسز:
•مہاجرین اور پناہ گزینوں کی سروس(.)SAIER
مزید معلومات کے لیے یہاں کلک کریں
•فیملی بالنے کی مدد ،بارسلونا میں نئی اآنے والی فیملیز
مزید معلومات کے لیے یہاں کلک کریں
•آرائیگو کے متعلق معلومات کا ادارہ(.)PIA
مزید معلومات کے لیے یہاں کلک کریں
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