
اپنا نام  رہائش اختيار کرنے کيلئے .. کاپی اے  : وه شہری جن کا تعلق يورپی يونين کے ممالک سے نہيں ہے  ان کيلئے ضروری ہے کہ وه
 کمونہ ميں رجسٹر کروانے کيلئے يہ دستاويزات فراہم کريں 

. وه شہری جس کی پرميسو دی سجورنو کی مدت ختم نہيں ہوئی  1  

 

 درخواست کےساته لگانے کيلئے دستاويزات 

) پاسپورٹ کی فوٹو کاپی يا اس کے برابر کوئی اور ڈاکو منٹ جس کی مدت ختم نہ هوئی ہو.1  

)پرميسو دی سجورنوکی فوٹو کاپی جس کی ميعاد ختم نہ ہوئی ہو.2  

حيح معلومات حاصل ہوں، ان کی ترجمہ شده ) ) ديگر کاغذات جن سے ازدواجی حيثيت اور فيملی ممبران کی تعداد کے بارے ميں ص3
 اورتصديق شده  فوٹو کاپياں.

. وه شہری جس کی پرميسو دی سجورنو کی تجد يد کا عمل جاری ہے2  

 

 درخواست کےساته لگانے کيلئے دستاويزات

) پاسپورٹ کی فوٹو کاپی يا اس کے برابر کوئی اور ڈاکو منٹ جس کی مدت ختم نہ هوئی ہو.1  

سو دی سجورنوکی فوٹو کاپی جس کی ميعاد ختم ہو چکی ہے.) اس پرمي2  

)  پرميسو دی سجورنو کی تجديد کيلئے دی جانے والی درخوا ست کی رسيد .3  

) ديگر کاغذات جن سے ازدواجی حيثيت اور فيملی ممبران کی تعداد کے بارے ميں صحيح معلومات حاصل ہوں، ان کی ترجمہ شده 4
کاپياںاورتصديق شده  فوٹو   

. وه شہری جومالزمت کيلئے پرمسو دی سجورنو ملنےکا انتظارکر رہے ہيں3  

 

 درخواست کےساته لگانے کيلئے دستاويزات

) پاسپورٹ کی فوٹو کاپی يا اس کے برابر کوئی اور ڈاکو منٹ جس کی مدت ختم نہ هوئی ہو.1  

کے کنٹريکٹ کی فوٹو کاپی. سپورتيلو اُونيکو کے ساته رہائش ) اميگر يشن کے 2  

) پرميسو دی سجورنو کيلئے دی گئی درخواست کے بعد ڈاکخا نے کی طرف سے جاری کرده رسيد.3  

مالزمت کيلئے سپورتيلو اُونيکو کے سامنے دی جانے والی پرميسو دی سجورنو کے حصول کی درخواست ، )4  

کی تعداد کے بارے ميں صحيح معلومات حاصل ہوں، ان کی ترجمہ شده اورتصديق ) ديگر کاغذات جن سے ازدواجی حيثيت اور فيملی ممبران  )5
 شده  فوٹو کاپياں

ہيں کے انتظارميںکيلئے پرمسو دی سجورنو فيملی کو اپنے پاس بالنے  جو . وه شہری4  

 

 درخواست کےساته لگانے کيلئے دستاويزات

منٹ جس کی مدت ختم نہ هوئی ہو.) پاسپورٹ کی فوٹو کاپی يا اس کے برابر کوئی اور ڈاکو 1  

) پرميسو دی سجورنو کيلئے دی گئی درخواست کے بعد ڈاکخا نے کی طرف سے جاری کرده رسيد.2  

) سپورتيلو اُونيکو کی طرف سے جاری کرده نُال اوستا کی غير توثيق شده فوٹو کاپی3  

بارے ميں صحيح معلومات حاصل ہوں، ان کی ترجمہ شده ) ديگر کاغذات جن سے ازدواجی حيثيت اور فيملی ممبران کی تعداد کے 4
 اورتصديق شده  فوٹو کاپياں

 


