
 اب، آپ کی �ام تر کارروائیاں
آن الئن طریق پر ہوتی ہیں

idCATموبائل            پر رجسٹر کریں

محفوظ، آسان اور تیز طریقہ ہے۔

LGTBI بعض خدمات اور مدد پر رسائی کے لیے کونسل بارسیلونا کی س�جی حقوق، عاملی انصاف، حقوق نسواں اور 

idCAT  کے شعبہ جات میں انٹرنیٹ کے ذریعہ کارروائی کے لیے موبائل            ہونا رضوری ہے۔

idCAT موبائل            شناخت اور دستخط کرنے اور انتظامیہ کے ساتھ انٹرنیٹ پر کارروائیاں انجام دینے کے لیے ایک



آپ کی عمر کم از کم      سال ہو۔ 

صحت کارڈ                کا حامل ہونا یا              کا حامل یا اس سے مستفید ہونا۔

موبائل ٹیلیفون اور ای میل پتہ کا حامل ہونا۔ 
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idCATموبائل            پر رجسٹر کریں
 براؤزر میں داخل ہوں،                         پر رسائی کریں اور جہاں                                          لکھا

ہو اس پر کلک کریں۔
“Obtener mi idCAT Móvil” idcatmobil.cat

آپ اپنے         یا غیر ملکی کارڈ         کے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کہ: 

 اس کے بعد، آپ کو مطالبہ کردہ بنیادی معلومات درج کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کی

 رضورت ہو گی۔

 اپنے موبائل ¸رب کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کوڈ واال ایک          موصول کریں گے جسے آپ نے 

 رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے داخل کرنا ہو گا۔

آخر پر، آپ کو موبائل           میں رجسٹریشن کی تصدیق کے لیے ای میل موصول ہو گی۔ 

 اگر آپ کے پاس صحت کارڈ نہ ہی              ہے، تو آپ ایک سیلفی کے ساتھ                        ویب پر ہی

موجود ویڈیو شناخت نظام کے ذریعہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔

موبائل           پر رجسٹریشن کے لیے اگر آپ کو مدد درکار ہو تو               پر کال کریں۔
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                             اگر رجسٹریشن کے عمل کے دوران آپ کو مشکالت درپیش ہوں، تو

پر آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

اس کے عالوہ، مزید معلومات اور روبرو مدد کے مقامات کے لیے مالحظہ کریں ویب

  بارسیلونا کی س�جی خدمات، آپ کے ساتھ ہیں
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