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پیژندنه

پیژندنه

ستاسو د استوګنځی  پټه او نښانی ) د استوګنی اجازه، د سکونت اجازه، دایمی استوګنی  د اروپایی ټولنه او  د اروپایی 

اتحادیی شین کارت( دستاسو د سفر اسنادو کی د نښانی  په ډول و متیول شو.

 د ۲۰۱۱ کال د سپتمرب د ۱ ورځی نه» د استوګنی برښنایی نښان یا کارت )eAT(«  د کریدت کارت په اندازه د سند او د 

تذکری په توګه چه برښنایی نور کارول هم لری ، توزیع  شو. دا هغه کسانو ته چه د دریم  هیواد او دولت تابعیت لری د هویت پاڼی په 

توګه ورکول کیږی.

همدا رنګه پدی توګه د  استوګنی حق تصدیق پاڼی) د استوګنی کارتونه، دایمی استوګنی کارتونه او د استوګنی اجازه 

د  سویس د هیوادوالو د پاره( د مستقل اسنادو  په توګه د کاغذ په اندازه د اروپایی اتحادیی تابعیت لرونکی او د سویس هیوادوالو  د 

فامیلونو او نژدی کسانو  ته صادر شوی دی.

د کارت په دننه کی eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت(د متاس نشونکی چپس د بیومرتی)حیاتی نښی ( نښانی 

)روښانه عکس او انځور،د شپږ کلنی تکمیل، دوه د ګوتی نښی( نورو معلوماتو او شخصی معلومات ثبت شوی دی. ددی نه رسبیره دا چپس  

د یو برښنایی او  برقی هویتی سند په توګه دا امکان هم لری چه د یو برښنایی السلیک په توګه ورنه ګټه واخیستل  شی.

د برښنایی د استوګنی نښی د یوه نظر په توګه

پیل کیدل د ۲۰۱۱ کال د سپتمرب په ۱ نیټه �

پرځای کیدل د تر اوس د متبولو اتیکت پرځای �

د ټول اروپا د یو رنګه  کیدل د هغه بهرنیانو د استوګنی  نښان او کارت، چه د اروپایی اتحادیی تابعیت نلری )هغه کسانو  �

چه د دریم  هیواد او دولت تابعیت لری(

د کریدت کارت په اندازه �

د متاس نشونکی چپس د کارت په دننه �

د دغلی او غلطی ګته اخیستنی د مقابلی د خوندی ساتلو په هدف د دجیتل ،روښانه عکس او انځور او د شپږ کالنی  �

وروسته د ګوتی نښی . او په  واضح او منظم ډول  د استوګنی برښنایی نښان او کارت، د سند خاوند ځان رسه ولری  

د برښنایی یا برقی شناختی کارت او سند کارول د  دمختلفو فعالیتونو په ارتباط د انرتنت او اتومات ماشینونه په هکله �

تیاری نیول د برښنایی او برقی السلیک د پاره د حقوقی السلیک د ددیجیتالو اسنادو په ارتباط �
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 د استوګنی برښنایی نښان یا کارت

 د استوګنی برښنایی
نښان یا کارت

ولی eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( نه ګټه اخیستل کارول کیږی ؟

  د eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( نه ګټه اخیستل د ټولو اروپایی اتحادیی د غړو له خوا ژمنه شوی دی.

  د دی بڼسټ د اروپایی اتحادیی اساس نامی  پدی شمیری ۲۰۰۲/۱۰۳۰ او۲۰۰۸/۳۸۰ دی. هدف دادی چه د اروپایی اتحادیی د استوګنی 

 برښنایی نښان یا کارت هغه کسانو ته چه د دریم  هیواد او دولت تابعیت لری  یو شان شی. او پدی توګه اړیکه د سند لرونکی تر منځ او 

د بیومرتی)حیاتی نښی ( نښانی ګټه اخیستنی کی یوه لوړه بڼه واخلی او پدی توګه د دغلی او غلطی ګټی اخیستنی مخ ونیول شی.

زوړ استوګنی نښان او کارت بیاهم اعتبار لری؟

تر اوسه داستوګنی نښان او کارت د سفر پاسپورتونو  او د پاسپورتونو په ځای اسنادو پر مخ تر ۳۰.۰۴.۲۰۲۱ پوری اعتبار لری.

تر څو پوری  eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت(اعتبار لری؟

 د eAT اعتبار د استوګنی نښان او کارت هامغسی د استوګنی حق تصدیق او د استوګنی د حق پر اساس 

 د بهرنیانو د پاره د اداری تصمیم ته اړه لری. د نا څرګنده وخت پوری د استوګنی نښان او کارت استفاده د کارتونو 

د مخ لس کاله ته منظور دی ،پس له لس کاله باید نوی کارت صادر شی.

 مهم:

همدا رنګه د استوګنی نښان او کارت همدسی eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( د استوګنی حق تر هغه پوری 

اعتبار لری چه ستاسو د سفر پاسپورت یا د پاسپورت په ځای ورکول شی سند اعتبار ولری. هیله کیږی دی باندی دیر 

توجه وکړی چه تاسو مخ کی د دی نه چه ستاسو د سفر پاسپورت او یا د پاسپورت په ځای ورکول شوی سند اعتبار 

خالص شُی، نوی غوښتنه وړاندی کړی.

د eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت(کارول د جزییاتو رسه: 

۱.  د eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت(په چپس کی ستاسو روښانه عکس او انځور او د ستاسو د ګوتی نښی وجود 

لری.دا کولی شی د بیومرتی)حیاتی نښی ( کارول رسه د  eATد غلطی ګټی اخیستنی مخه ونیسی او ستاسو د هویت ساتنه وکړی.

۱
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 د استوګنی برښنایی نښان یا کارت

 مهم:

 ستاسو دیجیتالی عکس ) انځور(او د ګوتو نښان یوازی د مستقلو نهادونو لکه د پولیسانو او 

 د بهرنیانو د ادارو  په واک کی دی. هغه ټکی چه د چپس په ساحه کی ثبت شوی 

په خاصه توګه خوندی دی.

۲. د  eAT کی هغه نور معلومات او عالمی او نور رشطونه د استوګنی نښان او کارت راغلی دی نور د زیاتی د اتیکت په شکل 

د پاسپورت په مخ متبول شوی ندی ، بلکه یوازی د eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت(کی ثبت او په یو بل پاڼی کی چاپ شوی دی چه 

تاسو د eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( تر څنګ الس ته راوړی شی.

 مهم:

په چپس کی د نورو معلوماتو څارل یوازی رسمی مستقلی نهادونونه لکه پولیس او ګمرک کولی شی چه وکړی.

۳. یو نوی امکان دادی چه تاسو» په خپله انالین)انرتنت (  پیژندنه « وکړی.چی انالین پیژندنی کارول نومیږی. تاسو کوالی شی 

خپله د انرتنت او یا د اتوماتو ماشینونو په وسیله خوندی او واضح خپل ځان وپیژنی او خپل هویت په ډاګه او مسجل  کړی.  د انالین پیژندنی د 

کارول د ګټی اخیستنی په صورت کی  تاسوته یقین حاصلیږی چه د ستاسو مقابل په انرتنت کی  واقعا هغه څوک دی چه ادعا لری. ددی کارول 

په صورت کی ستاسو څرګندونی به  ډير ښه خوندی وساتل شی.

 مهم:

تاسو خپله کوالی شی چه تصمیم ونیسی کوم شخصی معلومات نوروته انتقال شی.

۴.  نوی د السلیک کارول لکه د شخصا  د السلیک کولو مانا لری .ددی امکان رسه تاسو کولی شی چه آسانه او بی زحمته هغه 

قراردادونه او غوښتنلیکونه السلیک کړی چه د حقوقی په لحاظ رضوری دی. کاغذی اسناد او السی السلیک  او هغه د پوست د الری لیږل نور 

الزم ندی.

 کوم معلومات او څرګندونی   eATپه چپس کی ثبت شوی دی؟

په چپس کی د کارت د پوښ کی چاپ شوی معلومات )لکه نوم،فامیلی نوم او پټه( د دیجیتال په شکل اضافی ایښودل 

شوی دی. رس بیره پدی په چپس کی د بیومرتی)حیاتی نښی (معلومات )لکه د ګوتی نښی او روښانه عکس( او په عمومی توګه الزمی عمومی 

څرګندونی.



7

روښانه عکس او انځور او  د ګوتی نښان  

 روښانه عکس )انځور( 
او د ګوتو نښی

 روښانه عکس  د کارت په مخ باندی چاپ شوی او د برقی او برښنایی په بڼه د چپس کی ثبت شوی دی. د روښانه عکس

 په اړه الندنی رشطونه په نظر کی نیول شوی دی:

عکس باید نوی او د اوسنی وخت وی. �

څیره باید مخامخ او بدون د پوښ او پیژندلو وړ وی.)ټول مخ او نه یو خواته( �

یو د رس تکری یا څادر چه څیره پټه نکری د مذهبی د نظره اجازه ده . �

سرتګی باید واز او پټی نه وی او په واضح ډول ښکاره وسی . �

استثنایی حالت د مثال په توګه د روغتیایی له نظره امکان لری . �

 نور معلومات او څرګندونی  که رضور وی ، کولی شی ،چه د الندی آدرس نه پیدا کړی: 

www.bmi.bund.de

ټول هغه بهرنیان چه شپږ کلنی عمر نه پاس چه د اروپایی اتحادیی د غړی هیوادونه نوی ، ُباید د د استوګنی نښان او کارت 

په برښنایی چپس کی د ګوتو دوه نښی ثبتی شی. . او پدی توګه اریکه د سند لرونکی تر منځ او  خپله سند رسه یوه لوړه بڼه واخلی او پدی 

توګه د دغلی او غلطی ګټی اخیستنی مخه ونیول شی. 

2
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روښانه عکس او انځور او  د ګوتی نښان

 د ګوتی نښه رس بیره د eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( نه بیا هم ثبت  پاتی کیږی؟

ستاسو د ګوتی نښه یوازی تر هغه پوری د بهرنیانو په ادارو کی  ثبت پاتی کیږی، ترڅو تاسو خپل eAT واخلی . پس د 

هغی نه ټول معلومات د کامل په ډول د منځه ځی. همدا رنګه په فدرالی چاپخانه کی چی eAT یی جوړ او چاپ کړی دی. د معلوماتو 

ذخیره او ثبتول د فدرالی معلوماتی بانک کی د قانونی په اړه په نظر کی نیول شوی ندی.

 څوک اجازه لری چه eAT  )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( کی ثبت شوی روښانه عکس)انځور( 

او د ګوتی نښی ته دسرتسی ولری؟ 

د عکس)انځور( او دګوتی نښه د اصلیتوب د آزمایښت د پاره او د  eAT  د لرونکی د هویت د بیژندنی په اړه یوازی د مستقلو 

نهادونو لکه د پولیسانو او د بهرنیانو د ادارو  په واک کی دی. پدی منظور باید چی eAT د ذکر شوی ادارو په واک کی ورکړ شی. د انرتنت په وسیله 

لوستل امکان نلری.

ټول معلومات او لیږل او رالیږل د eAT د بین املللی په رسمیت پیژندل شوی رمز ایښودلو رسه خوندی شوی دی.دغی معلوماتو 

الس ته راوړنی یوازی د دولتی اجازی په اساس کیدای شی.ددی قاعدی په اساس یوازی هغه کسان چه دا اجازه ولری کولی شی چه eAT  معلومات 

ته الس پیدا کړی.

څنګه د ګوتو نښی اخیستل کیږی؟

د برښنایی ) برقی( د ګوتی نښه د بهرنیانو د اداری په غوښتنه ،د سکن په مرسته اخیستل کیږی.دا کار بدون د مهر رنګ رسه 

عملی کیږی. په عادی حالت کی هر یو د دواړو ګوتی دری ځلی نیول کیږی چی هغه ښه چاپ یی بیا ثبت یا ذخیره کیږی.

د کوم ګوتی نښه اخیستل کیږی؟

اساسا دواړه د شهادت ګوتو نښی د eAT کی ضزورت دی. اما که الزم وی کیدای شی د استثایی په حالت کی وړوکی ګوته 

هم استفاده شی.
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نور څرګندونی

 ترڅنګه څرګندونی او معلومات 3
)رشطونه(

نور معلومات او څرګندونی )رشطونه( چب ورکول کیږی پدی چپس کی ثبت او ذخیره او په یو اضافی پاڼی باندی چاپیږی.د 

کارت په مخ دا اشاره» اضافی پاڼه وګوری« چاپ شوی دی. نور څرګندونی او معلومات که تغییر ومومی نو اضافی پاڼه نوی کیږی اما د یو نوی 

eAT ته اړتیا نه لیدل کیږی.

مهم:

په چپس کی د نورو څرګندونی او معلومات څارل یوازی رسمی مستقلی نهادونونه لکه پولیس او ګمرک کولی شی چه وکړی. 

.ددی د پاره باید چی eAT ته مراجعه وشی.  د انرتنت په وسیله لوستل امکان نلری.
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د انالین یا انرتنتی تذکری کار

 د انالین یا د انرتنت 
له الری د پیژندنی کارول

د انالین پیژندنی کارول څه شی دی؟

د ۶ تکی پټی شمیری او د نوی کارول رسه دا ممکنه ده چه د انرتنت له الری خپل ځان خرب کړو. په انرتنت او اتومات 

ماشینونو کی داسی خدمتونه وړاندی شوی دی. انالین یا انرتنتی هټی، بیمی،بانکونه، برښنالیک خدمتونه یا تولنیز شبکی او همداسی دفرتونه او 

اداری، په راتلونکی کی به نور زیاتره دسی خدمتونه وجود ولری.

 تاسو کولی شی چه د مثال په توګه د موتړ بیمه تعیینه کړی ،او د موتړ راجسرت ، بی زحمته او آسانه د eAT په مرسته د 

انرتنت له الری اجرا کړی. پس ددی  نه به د فورمی ډکولو زحمت ، وړل یی دفرتونو ته او شخصا حارضیدل  ته به اړه نوی.

څوک کولی شی چه د انالین له الری کارول نه ګټه پورته کړی؟

د انالین یا د انرتنت له الری د پیژندنی کارول یوازی د ۱۶ کلنی نه پس کیدای شی.استفاده کول د خپل په خوښی دی. تاسو 

خپله تصمیم نیوالی شی، چه تاسو ددی کارول او استفاده کول غواړی یانه غواړی. ستا سو په خوښه هر وخت کولی شی چه ددی الری نه 

استفاده وکړی یا ونکړی.

څنګه زه کولی شم د انالین له الری پیژندنی کارول نه استفاده وکړم؟

که تاسو غواړی چه د eAT په وسیله د انرتنت نه استفاده وکړی نو باید د پیژندنی کارول په کار اچول شوی وی. 

د کارت لوستلو دستګاه او د نرم افزار درایور:

د خپل کمپیوتر او لپ تاب څخه ګټه اخیستنه دی ته اړ دی چه یو د کارت لوستلو دستګاه)مناسبه د لوستلو دستګاه په   �

مغازو کی پیدا کیږی.(او

یو د نرم افزارو درایور په اصطالح » شناختی کارت اپ پ« چه اریکه د eAT  )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( او کمپیوتر  �

تر منځ ممکنه کړی. دا نرم افزار په انرتنت کی کوالی شی  چی ددی آدرس الندی: www.ausweisapp.bund.de داونلود شی.

د پین لیک :

 پس ددی نه چه تاسو خپل eAT فرمایش ورکړ،تاسو به د پوست له الری په 

)PIN اصطالح پین – لیک الس ته راوړی. پدی که یو پنځه تکی پټه شمیره  )پین 

 او یو لس تکی الر خالصون شمیره   )پوک PUK( او یوه د تړلو رمزی کلمه.

۴
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د انالین یا انرتنتی تذکری کار

د پین PIN )پټه شمیره(:

مهم:

دا پنځه تکی)پین PIN( یو ترانسپورت)پین PIN( دی او حتام د تاسو eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( د نیولو د 

پاره شپږ تکی پین رسه ځای په ځای کیږی.

تاسو کوالی شی یا په کور کی د کارت لوستلو د دستګاه  په مرسته  او یا د بهرنیانو اداری کی کار رس ته ورسوی. پین کوالی 

شی بی رسحده نوی شی. هر ځلی چه تاسو د انالین پیژندنی کارول نه ګټه اخلُی ،دا شپږ تکی فردی پین ته اړ یاست.

د پوک PUK )د خالصون شمیره(:

 که تاسو دری ځلی خپل د پین شمیره په غلطه توګه وکاروله، نو بالک کیږی یا په تپه دریږی. پوک کولی شی چه دا دریدل او 

بالک الره  بیا خالصه کړی.

د تړلو رمزی کلمه:

که د تاسو eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( غال یا ورک  شی الزمه ده چه د انالین پیژندنی کارول  وتړی.ددی د پاره 

تاسو د تړلو عاجله همکارانو ته یا د بهرنیانو اداری د تړلو رمزی کلمه ویلی شی.

د معلوماتو  خوندی ساتنه:

د  الری خالصون  او پته شمیره او د تړلو رمزی کلمه یادداشت کړی او په هیڅ صورت کی د eAT  په مخ کی ونه لیکی او 

هیڅ وخت پین د eAT رسه یو ځای مه ساتی.

مستعار نوم څه شی دی؟

د eAT رسه کوالی شی چه د  مثآل په توګه د ټولنیزو شبکی رسه په انرتنت کی ځآن و پیژنی بدون ددی نه چه خپل شخصی 

معلومات ورکړی. د eAT چپس داسی جوړ شوی چه مربوطه د خدمت ورکونکی رسه تړلی  مستعار نوم،  تا سو رسه د یو ګټه اخیستونکی په 

توګه کوالی شی وڅیړی او معلوم کړی ، بدون د هغی نه چه ستاسو شخصی معلومات نتیجه نیول ته اجازه ولری. یو ځای د شخصی ۶ تکی پین 

یو طریقه ده، لکه آسانه او معموله  ننوتل او د نوم ثبت، ُاما په ښکاره دول دیر خوندی.

د عمر او د استوګنی ځای تایید څه شی دی ؟

  eAT   د ځینی انالین خدمتونه ته یوازی دا اړتیا دی چه د مشرتی یا اخیستونکی عمر یا د استوګنځی څخه پوه شی.ددی لپاره

)د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( د عمر او د استوګنی ځای آزمایښت په حافظه کی لری. د عمر آزمایښت د پاره  دسی مرکزونه شته چه د 

زیږیدو نیټی کامل او بشپړ معلومات لیږی. تر څو د eAT لرونکی نه پوښتونکی )د مثال په توګه ۱۶ کلنی( ځواب ووایی.

د استوګنی ځای د آزمایښت او کنرتول د پاره یوازی دا کنرتول کیږی چه آیا ددی استفاده کونکی په هغه پټه یی )منطقه یا 

فدرالی صوبه(  چی ورکړی دی ،ثبت یا راجسرت دی که نه؟ 

دواړه کارول دا ګټه لری چه معلومات محدود او خوندی کړی، تر څو  په رښتیا توګه د استفادی  وړمعلومات وړاندی کیدو 

ته، ُاجبار ته رصورت دی.
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د انالین یا انرتنتی تذکری کار

 ګټه اخیستنه د انالین د پیژندنی  کارول د مثال په ټوګه انالین پیرودل:

تا سو ځانته په انالین معاملو کی یو تولیدی شی لټوی.د انالین معامله لرونکی دی ته اړه لری چه 

د قرارداد یا تړون د بشپړ کیدوپه اړه، خرڅول شوی مال او د خرڅولو بل یا سند تا سو ته ولیږی نو 

دی ته اړ دی چه د تاسو نوم، فامیلی نوم او پټه ،الس ته راوړی.دسی معلومات او څرکندونی کولی 

شی چه د انالین پیژندنی کارول په مرسته رس ته ورسیږی.

مخکی د دی نه چه تاسو خپل معلومات د انالین معامله لرونکی ته ولیږی، باید هغه د خپل رسمیت 

رستیفیکیت د ستاسو eAT په مقابل کی  مستند کړی. د انالین معامله لرونکی رستیفیکیت د eAT له 

خوا څارل کیږی.دا د انالین معامله لرونکی څارل دا هم څرګندوی چه ستاسو eAT د اعتبار وړ دی او 

تړل شوی ندی. 

تاسو کوالی شی په یو انتخابی کړکی که  چه معلومات لیږی عالمه کیدی او احتامال محدود یی کړی. د 

ستاسو فردی ۶ تکی پین  رسه دا تایید کړی. آزاد شوی  معلومات له تاسو د خوا د انالین معامله لرونکی 

ته په رمزی ډول لیږل کیږی.

د خرڅیدلو قرارداد د جال شوی تصمیم بیان رسه نهایی او منعقد کیږی.

مهم:

 که تاسو خپل د استوګنی نښان او کارت په راتلونکی ورځو کی واخلُی تاسو نه پوښتنه کیږی چه آیا غواړی 

د انالین پیژندنی کارول نه ګټه اخیستنی غواړی یا نه؟

 د ستاسو د هره تصمیم نه پس په ډاګه کیږی چه  د ستاسو برښنایی استوګنی نښان او کارت 

د انالین کارول امکان لری یا چه نلری.

 که تاسو وغواړی چه پسته تصمیم ونیسی په هر وخت کی د بهرنیانو اداره کولی شی 

د ستاسو غوښتنه دا امکان  ورکړی یا بند کړی.
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برقی یا برښنایی امضآ

 برښنایی السلیک

د استوګنی نښان eAT)د استوګنی برښنایی نښان یا کارت(  د برښنایی السلیک )QES( امکان هم ځانه رسه لری، چه برښنایی 

السلیک کارول نومیږی. ددی کارول فعال کیدل، یوازی د تاسو له خوا ممکن دی.

څنګه د دی السلیک کارول په عمل کی کیږی؟

 ددی السلیک کارول په وسیله د مثال په توګه ټول قراردادونه کولی شی د حقوقی له امله السلیک او رسمی شی. په اصطالح د 

السلیک رستیفیکیت د السی السلیک ځای نیسی. بر ښنایی السلیک نیونکی پریږدی چه یو سند)د قرارداد رشیک(و پیژنی چه سند پس د دیجیتل 

السلیک نه تغییر موندلی دی یا نه دی موندلی.

eAT یا د استوګنی نښان او کارت د دیجیتل السلیک له ګټه اخیستنی د پاره په نظر کی نیول شوی دی. د برښنایی السلیک له 

ګټی اخیستنی له پاره انالین پیژندنی کارول باید تیار وی.

د السلیک کارولو د ګټی اخیستنی د پاره څه شی ته اړتیا ده؟

هر یو د eAT استفاده کونکی کولی شی په خپل خوښه السلیک وکاروی.هغه باید ددی د پاره یو مخصوص د السلیک 

رستیفیکیت او یوه آسانه دلوستلو دستګاه وغواړی.هره ددی  مختلفوخرڅونکی دی دستګاهوته جال جال بیه لری.

د السلیک رستیفیکیت:

د السلیک رستیفیکیت کولی شی چه د یو اجازه لرونکی د السلیک خرڅونکی)چه د رستیفیکیت خدمتونو خرڅونکی 

هم یادیږی( نه و غوښتل شی . یو لست ددی خرڅونکی  کوالی شی چه په انرتنت کی د فدرال آژانس شبکی د ویب 

پانی)www.nrca-ds.de( د دی تکی الندی:

„Akkreditierte ZDA“ پیدا کړی. تاسو باید دا السلیک رستیفیکیت په خپل eAT کی داونلود کړی.

۵
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برقی یا برښنایی امضآ

السلیک – پین:

د السلیک کارولو  ګټی اخیستنی  د یو جال السلیک پین ته اړ دی ، چه پس د  داونلود نه خپله تنظیم کړی.

آسانه لوستلو دستګاه:

تاسو یو آسانه لوستلو دستګاه د یو پین کود او مانیتور ته اړتیا تلری،چه اړیکه نلرونکی 

پریکنی ځای ته مناسب دی. هیله ده چه د نرم افزارو معلوماتی پانی ته ښه ځیر شی.
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د ستاسو د استوګنی ځای په ارتباط نوی ګټی اخیستنی امکانونه

د ستاسو د استوګنی نښان او کارت نوی۶

د ګټی اخیستنی امکانونه، دکارولو ځایونه او انالین پیژندنی کارول

انالین را جسرتیشن:

د ملړی ځلی راجسرتیشن د یو انالین خدمت کی دیری مختلفو پوښتنی منځ ته راځی. دا کیدای شی نومونه،کومی 

قُضیی،یا ستاسو بشپړ پټه وی. دا معلومات کوالی شی چه د eAT په مرسته بی له ځڼده او بی له غلطی ولیږل 

شی.

د اتوماتو]ماشینونو[کی پیژندنه:

په راتلونکی کی  د معلوماتو او د خرڅولو اتوماتو]ماشینونو[ کی هم نور زیات خصوصی شوی خدمتونه وړاندی 

شی. تاسو کوالی شی په دوی که هم چټک او آسانه پیژندنه رس ته ورسوی.

د مستعار نوم رسه ننوتل:

په انرتنت کی تل خصوصی معلومات نه کیږی چه ولیږل شی. که څه هم دا ډیره مفیده ده که خدمتونه خپل استفاده 

کونکی بیا وپیژنی. دمثال په توګه که د مخی نه راجسرتیشن شوی وی. ددی دپاره د eAT مستعار نوم جوړ شوی دی. 

انالین السلیک کول:

د السلیک او د السلیک کارول نه  د کار اخیستنی په صورت کی کیږی چه قراردادونه  انالین رس ته ورسوی.

د عمر او د استوګنځی تایید:

 ځینی خدمتونه هغه کسانو ته اجازه ورکوی چه یو معین عمر ته رسیدلی وی یا په یوه معینه استوګنځی کی راجسرت وی. 

eAT کوالی شی چه عمر او استوګنځی تصدیق کړی، بی له هغی نه چه نور معلومات ورکړل شی.دا کولی شی یوازی د 

»هو« یا د »نه« په وسیله ولیږل شی.

په اتوماتیک ډول فورمی ډکول:

د فورمی ډکول د انالین په صورت کی د زحمت رسه وی. د تایپ سهوی زر د نوم او د پټی په اړه کیدای شی . د 

انالین پیژندنی کارول دا ممکنه کړیدی چه eAT د معلومات لیږنه په غاړه واخلی.

د عمومی مدیریتونو فورمی:

ډیری اداری او دفرتونه غواړی چه په راتلونکی کی خپل خدمتونه د انرتنت له الری، تقدیم کړی) د مثال په توګه د مالیاتی 

اظهار نامی برښنایی ثبتول(.د دی وړاندیز په دی هکله د استفاده کونکی د پیژندګلوی یو خوندی سند ته اړتیا ده.د انالین 

پیژندنی کارول کولی شی چه په راتلونکی کی دا په غاړه واخلی.
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د اسنادو خوندی ساتل

د معلوماتو خوندیتوب:

کوم معلومات د eAT په مرسته کوالی شو چه ولیږو؟

د ستاسو د پین په امر رسه الندنی معلومات کولی شی چه آزاد شی:

نوم او د فامیلی نو او همدا رنګه دکتورا �

ملړی هیواد او دولت �

عمر او استوګنځی �

 د زیږیدو نیټه او ځای �

پټه �

د سند نوع �

د مستعار نوم پیژندنه �

ستاسو حق د خپل په تصمیم د معلوماتو آزادول:

په نهایت کی تاسو د eAT د څښنت په توګه تصمیم ونیسی چه کوم معلومات لیږل غواړی. دا پوهنه چه د تاسو eATنور هم 

اعتبار لری  په حال کی لیږل کیږی. دا کیږی چه د کنرتول وړ هم شی.دا پریږدی چه څرګنده شی چه دستاسو)د استوګنی برښنایی نښان یا کارت(  

eAT تړل شوی دی یا نه؟

زما معلومات خوندی او امن دی؟

هو! ستاسو خصوصی معلومات د هغی وخت نه چه پرته د eAT )د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( نه مو په انرتنت 

کی حرکت کول  نور هم خورا خوندی او امن دی چه هلته د  هر شی پیرودنه او شبکی فعالی دی.د هغی کارول ستاسوخصوصی معلومات 

ساتنه کوی.د انالین پیژندنی کارول دا څاری چه انالین وړاندی کونکی په رښتیا همغه دی چه باید وسی.

دا معلومات د لیږنی په حال کی د انرتنتی وایرس او هکرونو نه خوندی دی؟

د هری معلوماتو لیږنی په حالت کی ستاسو معلومات رمز ګذاری کیږی. ټول معلومات او څرکندونی او لیږنی د بین املللی په 

رسمیت پیژندل شوی او جوړ شوی رمز ګذاری رسه خوندی وی.

هر وړاندی کونکی چه خپل د eAT د خدماتو توان نه ګټه غواړی، باید یو مناسب یا یو دولتی اجازی رستیفیکیت د اجازی 

رستیفیکیت د مؤظفو ادارو )VfB( نه وغواړی. دغی اداری څارنه کوی د ډیر ټینګ څارلو رسه، چه کوم معلومات ته د اجبار په توګه اړتیا شته چه 

خدمت ته وړاندی شی او یوازی دی معلوماتو ته یوه اجازه شته دی. 

7
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څنګه کیږی د غال او د منځ نه تللو په موفعیت کی 

 څه واقع کیږی د غال او 8
د نقصان په حالت کی؟

 eAT څنګه کولی شم چه برښنایی کارول بنده کړم که زما 

)د استوګنی برښنایی نښان یا کارت( ورک یا غال شی؟

تاسو کولی شی چه انالین پیژندنی کارول د تلفون د الری د عاجل لین ۰۱۸۰-۱-۳۳ ۳۳ ۳۳ )۳،۹ سنت\هره دقیقه د جرمنی 

دتابتی شبکی نه اوحد اکرث۴۲ سنت\هره دقیقه د ګرځنده تلفون د شبکی نه او هم د بهر نه( په وسیله بند کړی. هلته ستاسو د نوم، د زیږیدلو 

نیټه او د بندولو رمزی کلمه پوښتل کیږی. داسی هیڅوک کوالی نشی په غیر د تاسو چه دتاسو eAT بندی کاندی. پداسی حالت کی ،باید مؤظفه 

 eAT د نقصان په هکله معلومات ورکړل شی. بل آلرتناتیف او بدل دادی چه مستقیم بهرنیانو اداری ته الړ شی او د eAT بهرنیانو اداره ته د

ورکیدل راجسرت کړی. 

 که eATورک شی د السلیک کارولو په هکله څه واقع کیږی؟

تاسی مجبور یاست چه ډیر زر د السلیک وړاندی کونکی ته خرب ورکړی چی تر څو د  السلیک کارول بند کړی. دا اتوماتیک 

نکیږی تر څو د اسنادو خرابیدل بهرنیانو اداری ته خرب ورنکړی. تاسو بایدرسبیره پدی بی له ځڼده د السلیک وړاندی کونکی رسه متاس ونیسی.
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څه کیږی که . . .9

. . .زه خپل پین غلط ورکړم؟

د دویم ځلی غلط ورکولو نه  پس نرم افزار ستاسونه غواړی چه د ننوتلو شمیره ورکړی. دا شمیره ستاسو د eATد بل په مخ 

کی لیکل شوی دی. پس ددی نه چه د دریم ځلی غلط پین نُه، انالین کارول د احتیاط  په بڼسټ بندیږی .پدی حالت کی د PUK نه کولی شی 

چه لس ځلی استفاده کړی.

. . .که خپل پین هیر کړم؟

پین کیږی چه په هره بهرنیانو اداره کی نوی جوړ شی. دی ته اړ دی چه خپل eAT یوسی.

 . . . که استوګنځی بدلوم؟

پداسی حال کی باید تاسو د راجسرتیشن د بدلولو مؤظفی اداری)بهرنیانو اداره او د راجسرتیشن اداره( ته د نوی استوګنځی 

خرب ورکړی.ستاسو د eAT. د چپس د لیدلو وړ ځای کی د پټی تغییر راځی.

. . . زما پاسپورت نور اعتبار نلری؟

په معین وخت کی د پاسپورت د متدید غوښتنه وکړی. بس ددی نه ستاسو eAT هغومره اعتبار لری، څو ستاسو پاسپورت 

اعتبار ولری.

. . . زه د انالین پیژندنی کارول په بیړه روښانه یا ګلوم؟

تاسو کوالی شی چه په هر وخت کی د انالین پیژندنی کارول روښانه یا ګل کړی، تر هغه وخت پوری چه ستاسو eAT اعتبار 

ولری.
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موږ ستاسو د پاره دلته یو!
ستاسو د بهرنیانو اداره

د استوګنی نښان او کارت د بهرنیانو د مؤظفو ادارو نه  غوښتل کیدای شی. نور معلومات د غوښتنی د جریان په باره کی د 

هغه ځای نه الس ته راوړی شی.

 تاسو کوالی شی د تلفون د الری د اتباعو رسویس ته مراجعه وکړی. د اتباعو رسویس د دی شمیری 

 د تلفون الندی۰۱۸۰-۳۳۱ ۳۳ ۳۳ د دوشنبی نه جمعی ورځی پوری د ۷:۰۰ بجی نه تر۲۰:۰۰ بجی 

 پوری مراجعه کیدونکی ده. )۳،۹ سنت\هره دقیقه د جرمنی دتابتی شبکی نه اوحد اکرث۴۲ سنت\

هره دقیقه د ګرځنده تلفون د شبکی نه او هم د بهر نه(

معلومات په انرتنت کی:

په انرتنت کی تاسو ددی الندنی پټی www.bamf.de/eaufenthaltstitel بیا هم دا معلوماتونه خالصه کړی. د الرښوونی د 

پاره ځوابونه د مهمو پوښتنی په باره کی ورکړی. رس بیره پدی په انرتنت کی زیاتی یادداښتونه لکه د السلیک خدمتونو وړاندی کوونکی او یا نرم 

.“AusweisApp„ افزارو داونلود

مخففونه

eATای آ تی   د استوګنی برښنایی نښان یا کارت

PINد شخصی هویت پیژندنی شمیره

PUKد شخصی د نه بندیدو کلی

QESپیژندل شوی برښنایی السلیک

VfB د اجازی رستیفیکیت د ورکولو ځای
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