
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ Ricongiungimento

familiare (ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ  )

ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮਂੈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਇਟਲੀ ਲਿਆ / ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

● ਜੀਵਨਸਾਥੀ (ਪਤੀ ਜਾ ਪਤਨੀ )ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾ ਂਸਹਿਭਾਗੀ ਸਿਵਲ ਏਕਤਾ (ਇਟਲੀ ਜਾਂ
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ;

● ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਗੋਦ ਲਏ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ
ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਣਵਿਆਹੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ;

● ਨਿਰਭਰ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;

● ਮਾਪੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
● 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਖਰਚਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋਣ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਂਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣ ੇਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਮਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ .

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ:

● ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ(ਸਜੋਰਨੋ): ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਿਆਦ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ
ਅਰਜ਼ੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

● ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ);

● ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣ, ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਜਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ( ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ )

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਂੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੰੂ ਕਿਵਂੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਦੋ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰੀਫੇਕਟਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਵਿਖੇ ਨੂਲਾ ਓਸਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੀ
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੇਨਤੀ.
ਨੂਲਾ ਓਸਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

● ਇੱਕ SPID ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ (ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ);

● ਇੱਕ € 16 ਦੀ ਮਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ;
● www.nullaostalavoro.dlci.interno.it ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, SPID ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ,

ਆਨਲਾਈਨ  ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਖੜਦੀ ਹੋਈ ਮਾਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰੋ



ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸਕ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਤ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ:

● ਅਸਲੀ ਟਿਕਟ ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ  ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ;

● ਨੂਲਾ ਓਸਤਾ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ 16.00 ਯੂਰੋ ਦਾ ਮਾਲ ਟਿਕਟ;

● ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ;

● ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ).

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸੰਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਸਕਦ ੇਹੋ (ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਵੀ).

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁੱਲਾ ਓਸਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨੁੱਲਾ ਓਸਟਾ ਭੇਜਣਾ
ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਇਟਾਲੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹ,ੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟੇਲੋ ਯੂਨੀਕੋ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਗਲੀ
ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦਂੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਪੋਰਟੋਲੋ ਯੂਨੀਕੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਦਿਨ
ਹੋਣਗੇ.

ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁੱਲਾ ਓਸਟਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨੁੱਲਾ ਓਸਟਾ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਅਦਾਲਤ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ  ਬੇਨਤੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Caritas Italiana, Consorzio Communitas e Unhcr ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ –

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: http://ricongiungimento.it/


