
 
 

 برگه معلومات درباره دریافت مدرک سفر پناهندگ

 

 پیش نیازها 

•  
 

 طبق پاراگراف هستند. اشخایص که در اتریش دارنده پناهندگ
 

  ۳) جوابیه از اداره یا حکم محکمه درباره قبول درخواست پناهندگ

 مصوب سال 
 

 ( ۲۰۰۵قانون پناهندگ

،  رسمیت شناخته شده باشد و در اتریش سکونت دارند  پناهندگیشان بهدر موارد خاص افرادی که در کشور دیگری درخواست   •

ایط هستند )  ن واجد شر  ( . همچنی 

 

 وعده قرار مالقات 

ن وقت بکنی  • د  لطفا تا حد ممکن با تلفن همراه تان و یا کامپیوتر به صورت آنالین اقدام به تعیی 

https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsetvweb-p/etv/public/bfa/Terminvereinbarung  

ن وقت در کل اتریش ممکن میباشد(    .برای هر فرد باید یک وقت مشخص گرفته شود )تعیی 

ن وقت   • ن کنید میتوان در موارد استثنا به صورت تلفنن تعیی    .گذاشته شود در صورتی که اگر به صورت آنالین نتانستید یک وقت تعیی 

https://www.bfa.gv.at/Kontakt/start.aspx 

ن شده الزایم    حضور   • ن افراد زیر سن(  است. فرد درخواست کننده در وقت تعیی   ) تمایم متقاضیان _ همچنی 

ن شده در اداره مسئول صورت  •  در همان روز تعیی 
 

د   درخواست صدور مدرک سفر پناهندگ  .میگی 

 .به همراه بیاورید و ارائه دهیداصل و یا کنی تایید شده  رت  تمام مدارک را باید به صو  •

 

 مدارک الزم 

 جدید  •
 

 مییل میی بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا،   ۴۵×۳۵به شکل عمودی و به اندازه   یک عکس پاس رنگ

یحات بیشیی طبق مقررات   https://www.bmi.gv.at/607/Passbild_Kriterien.aspx در  تشر

 :، در صورتی که موجود نباشد، میتوان یگ از موارد زیر را ارائه کردکارت شناسات   •

o  کارت شناسات  از کشور مبداء 

o ن کند و خود از یک کارت شناسات  بر خوردار باشد  .شاهدی که هویتتان را تعیی 

o  ن  از طریق  در صورتی که مدارک تعیی 
 

هویت موجود نباشد ، میتوان هویت فرد در خواست کننده هنگام ارائه جوابیه پناهندگ

 .اداره امور پناهند،آن و اتباع خارجی برریس شود

o گوایه توالد اطفایل که در اتریش تولد شدند . 

o  

 اسناد وضعیت تاهل 

ک و تولد،  نکاح خط  گوایه    مشیی
 

ه، مدرک زندگ ات اسم این مدارک نام برده   دن  بو در صورت موجود  غی  باید ارائه شوند. در موارد تغیی 

 .الزم است

 

  جوابیه مثبت  
 

 پناهندگ

 اداره و یا حکم محکمه درباره به   جوابیه
 

 قبول درخواست پناهندگ

 قدیم در صورت الزم یک  
 

 .یا عریضه شقت آن بایسنی ارائه شود. این مدرک ابطال خواهد شد  مدرک سفر پناهندگ

 .در صورت لزوم مدرک رسم از رتبه آکادمیک یا تیتل شغیل مهندیس در صورت وجود قابل ارائه هستند

در موارد خاص ممکن است از طرف اداره مسئول مدارک دیگری درخواست شود، بخصوص زماتن که اداره در صحت اطالعات ارائه  

 .شده در دوسیه شک داشته باشد.) برای مثال شیوه نگارش( 



 

 اضافه برای افراد زیر سن قانوتن   مدارک 

ی برای فرد زیر سن قانوتن را دارد •   مدرک شناسات  پدر یا مادر و یا نماینده قانوتن که حق تصمیم گی 

 مثال گوایه تولد طفل و نکاح خط والدین(  )برایسند حضانت، در صورتی که این امر به عهده والدین ثبت نباشد  •

 

 مخارج 

ن  )هزینهسنت  ۹۰یورو و  ۵۷ •  سال به باال به صورت نقد  ۱۲برای صدور مدرک سفر( برای متقاضیان از سنی 

 یورو میباشد  ۳۰سال  ۱۲برای اطفال زیر  •

 .سال اعتبارشد ۲سال رایگان میباشد و حداکیر  ۲رتی برای اطفال زیر  ف اصدور مدرک مس •

 .نمیشود یور پذیرفته   ۵۰۰یورو و  ۲۰۰: برای پرداخت مخارج ذکر شده اسکناس توجه 

 

 حوزه اعتبار و مدت اعتبار 

 برای کل دولت های جهان با استثنا  کشور مبداء معتیی میباشد و در اصل برای  
 

 .سال اعتبار دارد   ۵مدرک سفر پناهندگ

 

وع ساعات کاری دفیی به اداره مراجعه کنند به دلیل ازدیاد امکان پذیرش الزم نیست که افراد    .درخواست کننده قبل از شر

 

 

  د یخواهی شما م ا یآ 
 

 د؟ یبده درخواست مدرک سفر پناهندگ

 ! د یی  وقت بگ ک ی نیپس به صورت آنل 

 : شود ی شکل انجام م نیبه ا

 دی( را با تلفن هوشمندتان اسکن کن عی    پاسخ س   نهءیآر کد )رمز  و یک .1

 دیو تعداد افراد را انتخاب کن تیول  .2

 دیکن  یرا به صورت کامل خانه پور  اطالعات شخیص .3

 دیموجود را انتخاب کن وقت خایل کی .4

 

   مراجعه کنید:  لینکبرای اطالعات بیشیی به این 

bfa.gv.at/Konventionsreisepass 

 

 

 

 

 


