سواالتیکه اک ث ًرا پرسیده میشوند
خدمات که در دسترس شما قرار میگیرد
مراکز تعدیالت کارت های ثبت نام و راجستریشن ()PCM
ثبت نام اطفال نوزاد و ارائه سند تولدی
مقصد اصلی ثبت نام اطفال نوزاد چیست؟



ثبت نام اطفال نوزاد نوع از ثبت نام رسمی توسط دولت مسول مربوطه میباشد .که بعد از بعد از ان سند تولدی صادر میشود.
ثبت نام اطفال نوزاد حق بنیادی و تامیین امنیوی در طول عمر هر طفل میباشد ،که این عمل از حقوق ایشان مراقبت خواهد نمود.

فواید ثبت نام اطفال نوزاد چیست؟



ثبت نام اطفال ،هویت رسمی وی میباشد که در این مدرک سن ،جنس ،تابعیت وی ذکر گردیده و برای دسترسی به تحصیل ،فرصت وظیفوی ،ازدواج
قانونی ،صدور کارت؛ پاسپورت و دیگر خدمات اجتماعی به شمول خدمات صحی همکاری خواهد نمود.
بدون ثبت نام پیدایش یا سند تولدی ،اطفال بخاطر ثابت ساختن هویت ،سن ،و تابعیت ایشان به مشکالت دچار گردیده ،از فرصت ها و حقوق
نامبرده شده محروم میباشند.

سند تولدی چیست؟



یک سند رسمی میباشد که توسط دولت پاکستان صادر شده ،هویت قانونی شخص را ثبت کرده و حقوق وی را حفظ مینماید.
در مراحل مختلف زندگی شخص مذکور الزمه بکار میرود .مثال ثبت نام در مک تب ،استخدام وظیفوی ،ازدواج ،صدور مدارک هویت و سند تابعیت.

افغان های ثبت نام شده که دارای کارت های پ ی او ار میباشند ،چطور میتوانند اطفال نوزاد خویش را ثبت نام نمایند؟







هر یک والدین که دارای کارت های ثبت نامه پ ی او ار (که تاریخ اعتبار ان الی  31دسمبر  )2015میباشد ،میتوانند اطفال را که در جریان پنج سال قبلی
(از  )2010تا به این سو تولد گردیده است در پاکستان ثبت نام نمایند.
اگر هر دو والدین دارای کارت های پ ی او ار میباشند ،تنها یک فرد ایشان (پدر یا مادر) در مرکز پ ی سی ام (ادرس ان در ذیل ذکر شده) با طفل خویش
که ثنت نام مینماید همراهی نماید.
اگر از والدین تنها یک فرد ایشان دارای کارت پ ی او ار میباشد ،وی باید در جریان ثبت نام طفل خویش حاضر باشد.
مدارک که برای ثبت نام اطفال الزم میباشد عبارت اند از :سند تولدی (بخاطر توضیحات بیشتر به پاسخ های ذیل مشاهده نمائید) و کارت های اصلی پ ی
او ار والدین (فوتوکاپ ی ان قابل پذیرش نیست) میباشد.
در جریان ثبت نام اطفال ،والدین که بخاطری ثبت نام طفل ایشان مراجعه مینماید ،کارت پ ی او ار او باید اصالح شده در عقب کارت وی معلومات
طفل نوزاد ذکر شده و برای ایشان کارت جدید صادر شود.
مراکز پ ی سی ام توسط دیتابیس ملی ،دفتر راجستریشن دولتی نادره اداره میگردد.

مدرک تولدی چیست؟





این نوعی از سند است که تولد طفل نوزاد را تائید مینماید .این مدرک را در محل پیدایش طفل (امکانات صحی  ،شفاخانه) و یا از مواظب تضمین شده
(قابله ،کارمند صحی زن که توسط دولت تمرین داده شده باشد) که در جریان پیدایش طفل موجود بوده و معلومات در مورد نوزاد نوت کرده باشد
(تاریخ ،محل تولد ،جنس ،نام والدین) و امضا اشخاص نامبرده در ان.
دارنده کارت های پ ی او ار م یتوانند که اطالع نامه تولدی اطفال خویش را از بخش های ابتدائی صحی در قریه جات ،کارت های واکسین و یا نخسه صحی
ایشان را از(سازمان صحی جهانی  EPIقریه خویش بدست بیاورد) بدست بیاورد  .این مدارک ذکر شده به حیث سند تولدی در مراکز پ ی سی ام پذیرفته
میشود.

اطفال افغان که قبال با والدین ایشان ثبت نام گردیده و سند تولدی را بدست نیاوردند ،ایا انها هم میتوانند که این مدرک را هم بدست بیاورن؟



بلی ،تمام اطفال افغان که سن ایشان از  18کوچک تر ،در پاکستان متولد گردیده و در گذشته در دفتر نادره ثبت نام گردیده اند سند تولدی ایشان را
اخذ ننموده اند میتوانند این مدرک را از مراکز پ ی سی ام بدست بیاورند.
مهم نیست که خود ایشان بخاطر بدست اوردن این مدرک حاضر باشند ،بلکه رئیس ویا نماینده خانواده ایشان میتوانند این سند را اخذ نماید.

فعالیت های دیگر مراکز پ ی سی ام ()PCM
دیگر چه نوع خدمات در مراکز پ ی سی ام در دستراس شما قرار میگیرد؟





ٌ
اصالح کارت های ثبت نام پ ی او ار (مثال ،اسم درخواست کننده /اسم پدر /اسم مادر /اسم همسر /عضو فامیل /سن /جنس /حالت معدنی /عکس و
ادرس).
معلومات اضافه در کارت های ثبت نام شده پ ی او ار :ادرس ،شماره تیلیفون ،عکس ،و طقل نوزاد.
تعویض کارت مفقود ،دزدی شده ،رنگ رفته یا سرقت شده.
صدور کارت جدید برای اطفال که به سن پنج سالکی رسیده اند وقبال ثبت نام شده بودند (پائین را ببینید).

از کدام سن اطفال که قبال ثبت نام شده اند میتوانند کارت های پ ی او ار را اخذ نمایند؟




اطفالیکه به سن پنچ سالگی رسیده اند و قبال با والدین ایشان ثبت نام شده اند ،و کسانیکه والدین شان دارای کارت ثبت نام شده پ ی او ار مدار اعتبار
را دارا میباشند میتوانند از مراکز تعدیالت کارت های ثبت نام و راجستریشن ( )PCMکارت های خویش را اخذ نمایند.
برای گرفتن کارت های ثبت نام شده پ ی او ار ،والدین که در عقب کارت ایشان اطفال شان راجستر شده است باید با ایشان در مراکز تعدیالت کارت
های ثبت نام و راجستریشن ( )PCMحاضر باشد تا عکس و بیومتریک اطفال ایشان ثبت شود.
کارت های ثبت نام شده پ ی او ار والدین که در عقب کارت ،معلومات اطفال ایشان راجستر شده است باید اطالح گردیده و درعوض ان کارت جدید داده
شود.

اگر کارت های اصلی ثبت نام شده پ ی او ار دارای معلومات نادرست ،مفقود شده یا سرقت شده چه باید صورت گرفت؟





برای اخذ کارت جدید پ ی او ار (در صورت مفقود یا سرقت شدن)میتوانید به هر مرکز ( )PCMمراجعه کنید.
برای اخذ کارت جدید در صورت مفقود یا سرقت شدن کارت های ثبت نام شده پ ی او ار ،راپور پولیس ،اف ای ار یا تصدیق وزارت امور مهاجرین و
عودت کننده گان (( )MoRRاسم و نمبر کارت پ ی او ار ذکر شده باشد) را با خویش در هر مرکز پ ی سی ام برده کارت جدید را اخذ نمائید .شخصیکه
کارت خویش را مفقود نموده است باید خودش حاضر باشد.
در اف ای ار پولیس باید که معلومات ذیل درخواست کننده ذکر شده باشد :اسم ،ولد ،ساکن ولسوالی و والیت در افغانستان ،مقیم فعلی در پاکستان،
نمبر کارت ی ی او ار ،ادرس و شماره تیلیفون حوزه پولیس به شمول اسم شخصی که این نامه یا سند را صادر مینماید.

چه مدت را دربر میگیرد تا کارت جدید/اصالح شده را دریافت نماید؟


کارت های جدید ،تکراری و یا اصالح شده باید در ظرف دو هفته بعد از تسلیم شدن درخواستی برای دریافت نمودن در مرکز پ ی سی ایم اماده باشد.



متقاضیان میتوانند که شماره پ ی او ار کارت خود را به  ۷۰۰۰بفرستند تا دسترس بودن کارت خود را بررسی نمایند.

ایا حاال هم امکان دارد تا افغانها کارت خود را که در سال  ۲۰۱۰بدست اروده بودند برگزاری نمایند که اعتبار  ۳۱دسمبر  ۲۰۱۲را داشته
باشد و از خدمات که باال تشریح شد فایده بگیریند؟


هران کارت افغان که در  ۳۱دسمبر  ۲۰۱۲و یا ً
قبال منقضی شده باشد برگزاری مینماید نفر نگرانی دولت پاکستان و یو این ایچ سی ار نیست .از این رو
انها دیګر حقدارهر نوع کمک های که یو این ایچ سی ار و شرکا ان مینماید ،نیستند ،بشمول کمک های بازگشت داوطلبانه.

ایا افغانهای ثبت نام نشده میتوان اعمال نمود؟




افغانهای که هیچ وقت برگزار پ ی او ار کارت نشده اند ،بشمول اعضای فامیل های که برگزار شده کارت پ ی او ار هستند مګر اعضای فامیل شان هیچ
وقت با نادرا راجستر نشده اند ،حقدار صدور شدن کارت پ ی او ار نیستند .اما ،اگر انها مایل دارند میتوان در جریان ثبت نام اینده ای نادرا در تمرین
افغانهای که در پاکستان زندگی مینماید ومستند نشده اند ،رویکرد .معلومات درین مورد توسط دولت پاکستان شریک خواهم شد به عنوان که یو این
ایچ سی ار در ان فعالیت دخالت ندارد.
انها همچنان میتوان به وضعیت پناهندگی به یو این ایچ سی ار اعمال نمایند ،اگر انها توانستند که در مصاحبه جامع ایجاد نمایند تا انها به افغانستان
برگشت نموده نمیتوانند بخاطر که انها ترس به زندگی ویا ازادی خود دارند .معلومات در باره که چطور دسترسی به پروسه تعیین وضعیت پناهندگی و
معیارهای قابل اجرا برای اعطای وضیعت پناهندگی در دسترس یو این ایچ سی ار و شرکای ان است.

یک کارت پ ی او ار چه حقوق قانونی را ارایه مینماید؟






کارت پ ی او ار یک شناخت قانونی است و برای برګزار کارت حق میدهد تا در پاکستان بطور قانونی تا اخر سال  ۲۰۱۵زندګی نماید .کارت در سراسر
پاکستان معتبر است.
مهم است تا افغانهای ثبت شده کارت های پ ی او ار خود را همیشه پیش خود نګهدارند تا به تقاضای اجرای قانونی کارت خود را حاضر کنند.
دارندگان کارت پ ی او ار حق دارند تا به طور قانونی در پاکستان زندگی نمایند و در بین قانون خارجی  ۱۹۴۶و یا کدام قوانین پیشگیرانه دیگر نمی توان
انها دستگیر نمود .اما ،کارت پ ی او ار از تعقیب کیفری مصونیت نمیدهد ،اگر حامالن در فعالیت های جرم و جنایت دست داشته باشند و یا قانون
پاکستان را بشکنند.
کارت پ ی او ار یک سند مسافرت نیست و نه به دارنده اجزا میدهد تا از مرز های بین المللی عبور نمایند ،بشمول مرز دربین پاکستان و افغانستان.

ایا خدمات مراکز پ ی سی ایم که در باال تشریح گردید کدام هزینه دارد؟


تمام خدمات رایگان از هزینه است .اګر کدام شخص یا تعداد اشخاص برای این خدامات تقاضای پول میکند ،این عمل باید بالفاصله به یکی از شماره
های کمکی یو این ایچ سی ار که در پایان است ،راپور داده شود:

شماره های کمکی یو این ایچ سی ار
خیبر پښتونخوا (پشاور)03008585600 :

اسالم اباد /پنجاب03005018568 :

سند(کراچی)03422704888 :

بلوچستان (کویته)03337819601 :

ادرس های مراکز پ ی سی ایم
(از روز دو شنبه الی روز جمعه از ساعت  ۹صبح الی  ۵دیگر باز میباشد)

مرکز پ ی سی ایم پشاور

مرکز پ ی سی ایم کراچی

خیبر کالونی ،سرک  ،۲استادگاه بس

شماره :سی  2/136بالک ) 02-نزد شفاخانه

تحکال پایان ،نزد دوکان مواد خوراکه فروشی

ضیاالدین (شیرین جناح کالونی)

میا خان ،سرک یونیورستی.

(تلیفون ندارد)

(شماره تلیوفون ندارد)

مرکز پ ی سی ایم هریپور
سرک تربیال نزد چونګی نمبر،1 :
کل اباد تاون شپ
(تلیفون ندارد)

مرکز پ ی سی ایم راولپندی

مرکز پ ی سی ایم الهور
 577جی بالک (نزد مک تب االینس گرامر)،
لیاقت چوک ،سابزازر سکیم،
تلیفون04237840022 :

مرکز پ ی سی ایم کویته

پالزه گولدن ،سروس رود ،شکریال

شماره خانه-169 :جی ،بالک5-

(نزد کناپول) ،تلیوفون051447162 :

(نزد گراوند کیو دی ای) ستالیت تاون
تلیفون0812443502 :

