
 ايس ايس اين قومی ہيلتھ سروس ميں 
زمی اندراج

قومی ہيلتھ سروس ميں اندراج  زمی ہے نيچے دئيے گئے چارٹ ميں پرميسو دی سجورنو کی وجوہات دی گئی ہيں جن کی وجہ سے 
ن کے ضلعی ميں اندراج کےليے ضروری کاغذات لی لسٹ بھی دی گئی ہے جو کہ لوکل ہيلتھ آرگنائزيشاور اس کے ع*وه اس چارٹ 

، چاہے آپ کے پاس پرميسو دی سجورنو موجود ہو يا آپ پہلی پرميسو دی سجورنو کا انتظار کر رہے دفتر ميں جمع کروانے ہوتے ہيں
 ہوں۔

 اندراج کے ليے لوکل ہيلتھ آرگنائزيشن کے ضلعی دفتر سے ديا گيا فارم بھرنا ضروری ہے۔

وه تمام لوگ جو ايس ايس اين ميں اندراج کروانا چاہتے ہيں اور کوايستورا ميں ان کی پرميسو دی سجورنو رينيو کے مراحل ميں ہے 
تو لوکل ہيلتھ آرگنائزيشن کے ضلعی دفتر ميں اندراج کا فارم جمع کرواتے وقت ڈاکخانے کی رسيد يا پھر کواستورا کی طرف سے دی 

گئی رسيد لگانی ضروری ہے جس ميں يہ ظاہر ہو کہ آپ نے قانون کے مطابق پرميسو دی سجورنو رينيو کروانے کے ليے جمع 
 کروائی ہے۔

لوکل ہيلتھ آرگنائزيشن کے دفتر ميں فارم جمع کرواتے وقت ہميشہ پاسپورٹ دکھانا ہوگا [اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو]، ان غير 
وه ہر قسم کی پرميسو دی سجورنو ملکی شہريوں کے ليے جو رہائشی نہيں ہيں ان کے پاس مہمان نوازی کا سرٹيفيکيٹ اور اس کے ع*

 کے حساب سے مندرجہ ذيل کاغذات جمع کروانے ہوں گے:

پرميسو کی قسم جس پر 
  جاری کی گئی:

اگر آپ کے پاس پرميسو ہے اور ابھی تک آپ نے 
اندراج نہيں کروايا يا پھر کسی دوسرے کمونے سے 
 ائے ہيں، ان صورتوں ميں جمع کروانے والے کاغذات

اگر آپ پہلی پرميسو کا انتظار کر رہے ہيں 
 اس صورت ميں جمع کروانے والے 

 کاغذآت

 نوکری
 

 

 

پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ  •
 ہوئی ہو۔

بے روزگاری کے دفتر ميں اندراج يا پھر  •
 موجوده کام کے ليے سيلف سرٹيفيکيشن 

 

 

 

پاسپورٹ جس پر نوکری کا ويزا  •
 لگا ہوا ہو

يا گيا پرےفيتورا کی طرف سے د •
 نو  اوستا

ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ  •
واضح ہو کہ آپ نے پرميسو دی 
 سجورنو جمع کروائی ہے

جس کی ميعاد ختم ہونے پرميسو دی سجورنو  • نوکری کی بيس پر رينيو 
 والی ہو يا ہو چکی ہو۔

ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ واضح ہو کہ آپ  •
  نے پرميسو دی سجورنو جمع کروائی ہے

زگاری کے دفتر ميں اندراج يا پھر بے رو •
 موجوده کام کے ليے سيلف سرٹيفيکيشن

 اپنا کام يا بزنس
 

 

 

پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ  •
 ہوئی ہو

 

 

 

 

پاسپورٹ جس پر نوکری کا ويزا  •
  لگا ہوا ہو

ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ  •
واضح ہو کہ آپ نے پرميسو دی 
   سجورنو جمع کروائی ہے

تا ايوا کے نمبر، چيمبر آف پرتي •
کامرس يا رجسٹر يا پيشہ ورانہ 
رجسٹر ميں اندراج کی سيلف 
 سرٹيفيکيشن 

 

 

پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم ہونے  • اپنا کام يا بزنس پر رينيو
  والی ہو يا ہو چکی ہو

ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ واضح ہو کہ آپ  •
  نے پرميسو دی سجورنو جمع کروائی ہے

پرتيتا ايوا کے نمبر، چيمبر آف کامرس يا  •
رجسٹر يا پيشہ ورانہ رجسٹر ميں اندراج کی 
 سيلف سرٹيفيکيشن

پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ  • روزگار کا انتظار
 ہوئی ہو

 

پاسپورٹ جس پر نوکری کا ويزا  •
 لگا ہوا ہو

ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ  •
واضح ہو کہ آپ نے پرميسو دی 

و جمع کروائی ہےسجورن  



پريفيتورا کی طرف سے اع)ن  •
کہ "کام کا مالک نوکری کے 
کاغذ بنا کر دينے کے ليے تيار 
 نہيں"

بين ا قوامی تحفظ کے ليے 
 درخواست دہندگان، پناه گزين،

ما تحت اداره کا تحفظ يا 
انسانی ہمدردی کے حاملين، 
ڈبلن کيس، بين ا قوامی تحفظ 

يس کے انکار پر چلنے وا  ک  

پرميسو دی سجورنو جو کہ بين ا قوامی تحفظ  •
کے ليے ، سياسی پناه، ما تحت اداره کے 
تحفظ، انسانی حقوق، ڈبلن کيس يا ايکس 

2008/25ڈی ايل جی ايس،  35آرٹيکل   

 

کوايستورا کی طرف سے دی  •
گئی رسيد جو کہ پرميسو دی 
سجورنو کے ليے دی گئی 
وجوہات کی وجہ سے دی گئی 

قوامی تحفظ، پناه ہو: بين ا 
گزين، ما تحت اداره کا تحفظ، 
انسانی حقوق، ، ڈبلن کيس يا 

ڈی ايل جی  35ايکس آرٹيکل 
  2008/25ايس، 

 ايڈاپشن اور ري*ئنس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٹالين شہريوں کی طرف سے  
 گود ليے ہوئے بچے

 

اس صورت ميں گود ليے گئے 
بچے کی پرميسو دی سجورنو 
 نہيں چاہيے
 

جس کی ميعاد ختم نہ ی سجورنو پرميسو د •
ہوئی ہو، اگر ختم ہو گئی ہو تو ڈاکخانے کی 
رسيد جس ميں يہ واضح ہو کہ آپ نے پرميسو 
 دی سجورنو جمع کروائی ہے 

ٹيوٹريا کسٹوڈين کا آئی ڈی کارڈ جو ايس ايس  •
 اين ميں اندراج کروانے آيا ہو

چھوٹے بچے کے کوديچے فسکالے کا سيلف  •
 سرٹيفيکيشن

 

 

 

 

 

 

 

ايڈاپٹ يعنی گود لينے والے والدين کی شناختی  •
 کارڈ

 بچے کا شناختی کارڈ •
چھوٹے بچے کے کوديچے فسکالے کا سيلف 

اور ستاتو دی فاميليا سرٹيفيکيشن  

پاسپورٹ جس پر ايڈاپشن يا  •
 ري*ئنس کا ويزا لگا ہوا ہو

ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ  •
واضح ہو کہ آپ نے پرميسو دی 

ی ہےسجورنو جمع کروائ   

 ٹيوٹر کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی •
چھوٹے بچے کے کوديچے  •

 فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيشن
 اور ستاتو دی فاميليا

پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ  • شہريت کے ليے درخواست
ہوئی ہو، اگر ختم ہو گئی ہو تو ڈاکخانے کی 
رسيد جس ميں يہ واضح ہو کہ آپ نے پرميسو 

وائی ہےدی سجورنو جمع کر  

شہريت کے انتظار پر پاسپورٹ  •
 پر ويزا 

ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ  •
واضح ہو کہ آپ نے پرميسو دی 
 سجورنو جمع کروائی ہے

پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ  • چھوٹی عمر
ہوئی ہو اگر ختم ہوئی ہو تو کوايستورا کی 
طرف سے دی گئی رسيد يا اس بڑے کی 

يشن جس نے طرف سے سيلف سرٹيفيک
 کوايستورا ميں فون کرکے اپائنٹمنٹ لی ہو 

 

 پاسپورٹ [اگر ہے تو] •
کوايستورا کی طرفے سے دی  •

گئی رسيد جس ميں يہ واضع ہو 
کہ پرميسو دی سجورنو جمع 
 کرائی گئی ہے۔

سوشل سروس والوں کی طرف  •
سے سرٹيفيکيٹ جس ميں يہ 
واضع ہو کہ اس بچے کی ذمہ 

ر وه داری انہوں نے لے لی ہو او
خود اس کا ايس ايس اين ميں 
 اندراج کرائيں گے

ايس ايس اين ميں اندراج ايک  •
ف سے رٹيوٹر يا ذمہ دار کی ط

عدالت  بھی ہو سکتا ہے اگر وه
ميں اپنا شناختی کارڈ دکھا کر 



  پہچان کرواليں

ستاتو دی فاميليا کا سيلف  •
 سرٹيفکيٹ

تم نہ پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد خ • خاندان کی وجوہات
ہوئی ہو، اگر ختم ہو گئی ہو تو ڈاکخانے کی 
رسيد جس ميں يہ واضح ہو کہ آپ نے پرميسو 
  دی سجورنو جمع کروائی ہے

فيملی کے جو ممبر آپ پر انحصار کرتے ہيں  •
 اس کا سيلف سرٹيفيکيٹ

 

 

 

اگر بيرون ملک سے فيملی ب* رہے ہيں 
 تو:

پاسپورٹ جس پر فيملی ويزا لگا  •
  ہوا ہو

ورا کی طرف سے ديا گيا پرےفيت •
 نو  اوستا

ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ  •
واضح ہو کہ آپ نے پرميسو دی 
 سجورنو جمع کروائی ہے

 

 

اگر صرف چھوٹے بچوں کی وجہ سے 
 رينيو کروائی جا رہی ہے تو:

 چھوٹے کا پاسپورٹ •

ڈاکخانے کی رسيد يا کوايستورا  •
کی رسيد جس سے يہ واضع ہو 

جورنو کہ آپ نے پرميسو دی س
 جمع کروائی ہے

ستاتو دی فاميليا، رشتہ اور  •
چھوٹے کا کوديچے فسکالے کا 
 سيلف سرٹيفيکيٹ

خاندان والے کی پرميسو دی  •
سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ 
  ہوئی ہو

پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ  • حمل يا صحت کی وجہ سے
ہوئی ہو، اگر ختم ہوئی ہو تو ساتھ رسيد لگائيں 
يا کوايستورا کے کال سينٹر پر فون کر کے 
 اپائنٹمنٹ لينے کا سيلف سرٹيفيکيٹ ساتھ لگائيں

بچے کی پيدائش کا سيلف سرٹيفيکيٹ اور بچے  •
 کا کوديچے فسکالے

•  

 پاسپورٹ •
يہ کوايستورا کی رسيد جس ميں  •

واضع ہو کہ آپ نے ع)ج کے 
 ليے پرميسو جمع کروائی ہے

ہسپتال سے ليا يا ميڈيکل  •
سرٹيفيکيٹ جس ميں حمل کی 
 رپورٹ واضع ہو

مذہبی افراد جو کہ کام کی 
سرگرمياں سرانجام دے رہے 
 ہيں

پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ  •
ہوئی ہو، اگر ختم ہو گئی ہو تو ڈاکخانے کی 

ں يہ واضح ہو کہ آپ نے پرميسو رسيد جس مي
  دی سجورنو جمع کروائی ہے

کام کا کانٹريکٹ يا پادريوں کی پائيداری کے  •
 ليے مرکزی انسٹيٹوٹ کی تصديق

 

کارتا دی سجورنو يا پرميسو 
 دی سجورنو چی اے

پرميسو دی سجورنو چی اے زياده عرصہ  •
رہنے والوں کےليے يا کارتا دی سجورنو جس 

ہوئی ہو کی ميعاد ختم نا  

 

 

 

 رضا کارانہ طور پر ايس ايس اين ميں اندراج

نيچے دئيے گئے چارٹ ميں پرميسو دی سجورنو کی ان وجوہات کا ذکر ہے جن کے ہونے کی صورت ميں ايس ايس اين ميں اندراج 
ہ لوکل ہيلتھ رضا کارانہ طور پر ہے اورع*وه اس چارٹ ميں اندراج کےليے ضروری کاغذات لی لسٹ بھی دی گئی ہے جو ک

آرگنائزيشن کے ضلعی دفتر ميں جمع کروانے ہوتے ہيں، چاہے آپ کے پاس پرميسو دی سجورنو موجود ہو يا آپ پہلی پرميسو دی 
 سجورنو کا انتظار کر رہے ہوں۔ 

 ايس ايس اين ميں اندراج کو رينيو کروانے کے ليے مندرجہ ذيل کاغذات جمع کرانا ضروری ہيں:
 



 1۔ پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم نہ ہوئی ہو اور ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کرائی گئی رقم کی رسيد کی کاپی
2۔ پرميسو دی سجورنو جس کی ميعاد ختم ہوچکی ہو، ڈاکخانے کی رسيد جس ميں يہ واضع ہو کہ آپ نے قانون کے مطابق پرميسو 

 دی سجورنو جمع کروائی ہے، اس کے عTوه ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کرائی گئی رقم کی رسيد کی کاپی 

 

پرميسو کی قسم جس پر 
  جاری کی گئی:

اگر آپ کے پاس پرميسو ہے اور ابھی تک آپ نے 
اندراج نہيں کروايا يا پھر کسی دوسرے کمونے سے 
 ائے ہيں، ان صورتوں ميں جمع کروانے والے کاغذات

اگر آپ پہلی پرميسو کا انتظار کر رہے ہيں  اس 
 صورت ميں جمع کروانے والے کاغذآت

 

 

 

 پسند کی رہائش

 پاسپورٹ •
پسند کی رہائش پر دی گئی پرميسو دی  •

 سجورنو 

ايس ايس اين کے اکاونٹ مين جمع کروائی  •
 گئی رقم کی رسيد

 کوديچے فسکالے کی سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

پاسپورٹ [ پسند کی رہائش کا ويزه لگا  •
 ہوا ہو]

ڈاکخانہ کی رسيد جس ميں يہ واضع ہو  •
کہ آپ نے پرميسو دی سجورنو 
 کےليے اپ*ئی کيا ہے

 ادا کی گئی رقم کی رسيد •
 کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

 

 

سٹڈیا  

 پاسپورٹ •
کی وجہ سے دی گئی پرميسو دی  اسٹڈی •

 سجورنو

ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کروائی  •
 گئی رقم کی رسيد

 کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

اسٹڈی ويزه کے ساتھ پاسپورٹ •  

 ادا کی گئی رقم کی رسيد •
 سکول ميں داخلے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

اسٹڈی وظيفہ يا اٹالين اداروں سے  •
 وظيفہ نہ ملنے کا سيلف سرٹيفيکيٹ

 پاسپورٹ • کولوکاتی آ  پاری
کولوکاتی آ  پاری کے ليے دی گءی  •

 پرميسو دی سجورنو
ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کروائی  •

 گئی رقم کی رسيد

 کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

پاسپورٹ جس ميں متعلقہ ويزه واضع  •
 ہو

ڈاکخانہ کی رسيد جس ميں يہ واضع ہو  •
کہ آپ نے پرميسو دی سجورنو 
  کےليے اپ*ئی کيا ہے

 ادا کی گئی رقم کی رسيد •
ٹيفيکيٹسکول ميں داخلے کا سر •  

  کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

 

 

 مذہبی وجوہات

 پاسپورٹ •
مذہبی وجوہات کی وجہ سے دی گئی پرميسو  •

 دی سجورنو
ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کروائی  •

 گئی رقم کی رسيد

  کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

پاسپورٹ مذہبی وجوہات کے ويزه کے  •
 ساتھ

ڈاکخانہ کی رسيد جس ميں يہ واضع ہو  •
کہ آپ نے پرميسو دی سجورنو 
  کےليے اپ*ئی کيا ہے

 ادا کی گئی رقم کی رسيد •
 کوری ا کی طرف سے اع*ميہ •

  کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

 

اتھليٹک سرگرميوں کے 
 ليے کھيل کی وجوہات

ٹپاسپور •  

کھيل کی وجوہات پر دی گئی پرميسو دی  •
 سجورنو

ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کروائی  •
 گئی رقم کی رسيد

  کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

پاسپورٹ جس پر کھيل کی وجوہات کا  •
 ويزه موجود ہو

ڈاکخانہ کی رسيد جس ميں يہ واضع ہو  •
کہ آپ نے پرميسو دی سجورنو 
  کےليے اپ*ئی کيا ہے

 ادا کی گئی رقم کی رسيد •
 اسپورٹس کلب کی جانب سے ااع*ميہ •
  کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

 

 پاسپورٹ •
سائنسی ريسرچ کی وجہ سے دی گئی  •

 پرميسو دی سجورنو
ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کروائی  •

ريسرچ پر پاسپورٹ جس پر سائنسی  •
 آنے کا ويزه لگا ہوا ہو

ڈاکخانہ کی رسيد جس ميں يہ واضع ہو  •
کہ آپ نے پرميسو دی سجورنو 



 

 سائنسی ريسرچ

 گئی رقم کی رسيد

  کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

  کےليے اپ*ئی کيا ہے

 ادا کی گئی رقم کی رسيد •
 کانٹريکٹ •

 کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

 

 غير نصابی تربيت

 پاسپورٹ •
غير نصابی تربيت کی وجہ سے دی گئی  •

 پرميسو دی سجورنو 
ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کروائی  •

 گئی رقم کی رسيد

  کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

پاسپورٹ جس پر اسٹدی يا غير نصابی  •
 تربيت کے ليے آنے کا ويزه لگا ہوا ہو

ڈاکخانہ کی رسيد جس ميں يہ واضع ہو  •
کہ آپ نے پرميسو دی سجورنو 
  کےليے اپ*ئی کيا ہے

 ادا کی گئی رقم کی رسيد •
 کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

 

 

 رضاکارانہ

 پاسپورٹ •
رضاکار کی وجہ سے دی گئی پرميسو دی  •

 سجورنو 

ايس ايس اين کے اکاونٹ ميں جمع کروائی  •
 گئی رقم کی رسيد

  کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

ر رضاکار کی حيچيت پاسپورٹ جس پ •
 سے آنے کا ويزه لگا ہوا ہو

ڈاکخانہ کی رسيد جس ميں يہ واضع ہو  •
کہ آپ نے پرميسو دی سجورنو 
  کےليے اپ*ئی کيا ہے

دا کی گئی رقم کی رسيدا •  

ايسا کاغذ جس سے يہ واضع ہو کہ آپ  •
 ايک رضاکار تنظيم کا حصہ ہيں

 کوديچے فسکالے کا سيلف سرٹيفيکيٹ •

 

 

 


