126۔ میں اٹلی دی کام دی مارکیٹ وچ کیسے پہنچ حاصل کر سکتا ہوں؟
ان دو طریقوں نال:
 ;براہ راست اٹلی وچ )خاص مطلوب کوائف دے نال(؛ اٹلی توں باہر ،ذاتی طور توں بالنے اتےاوہ جہڑے پہلے توں ہی اٹلی وچ نیں
127۔ کیا اٹلی وچ کام کرنے دے لئ اجازت نامے یا پرمیسو دی سو جورنو دی ضرورت
ہوتی اے ؟
جی ہاں ،اٹلی وچ کام کرنے دے لئ اک اجازت نامے دی ضرورت ہوتی اے جہڑے جہ کام دے لئ یا
فیر ان وچوں کسی وجوہات دی بنا اتے حاصل کیتا جاسکتا اے :اک یورپین شہری دے خاندان وچ
شمولیت دا پرمیسو دی سو جو رنو ،اک یورپین شہری دے خاندان وچ شمولیت دا مستقل پرمیسو
دی سو جو رنو ،خاندان دی وجہ توں ،نابالغ دے خاندان دی وجہ توں ،نابالغ دا انضمام ،موسمی کام،
آرٹسٹک کام ،خود مختار کام ،ماتحت کام ،کام دا انتظار ،موسمی کام پلیوری نالے یا کئی سال دا
وی ،خاص طرح دے کام CE ،پرمیسو دے طویل عرصے دے قیام ،سوسی داریو یا گذارے دی حفاظت،
عارضی حفاظت ،سائنسی تحقیق ،تعلیم )ایس صورت وچ ہفتہ وار  02گھنٹے تے  0202گھنٹے
ساالنہ تک دا کام کیتا جاسکتا اے(،انسانی وجوہات تے چھٹیوں دا کام۔
جدکہ ان اجازت ناموں اتے کام دی اجازت نئیں اے:
 سیاحت؛ مذہبی وجوہات؛ طبی عالج؛ نابالغ عمر سیاسی پناہ دا سوال؛ کاروبار؛ انصاف؛ شہریت دا انتظار۔توجہ فرمائیں :پناہ دے سوال دی درخواست گذار ،جدکہ پناہ دا سوال دا  6ماہ تک ،درخواست گذار دی غیر
موجودگی دی وجہ توں معائنہ نہ کیتا گیا ہو ،تے اجازت نامہ ایس وجہ اتے  6ماہ دے لئ بڑھا دیا گیا ہو تے
ایس دے حامل نو  ITERاتر بیوروکریسی دی ضروریات پوری کرنے دے بعد ،کام دی اجازت اے۔
128۔ اک پہلے توں باقاعدہ رہائش دےحامل غیرملکی کو کام دے لئ کی کرنا چاہیدا؟
اوہ آجر جہڑے جہ اٹلی وچ باقاعدہ رہائش پذیر تے اک کام دے پرمیسو دی سو جو رنو دے حامل
عالقے دی
غیرملکی کو کام دینا چاہتے ہوں ،ان کو کام شروع کرنے دے  00گھنٹے پہلے ایس
سینترو پر امپیگو یا کام دی تالش دی ایجنسی وچ جہاں کام واقع ہو ،وچ کام دینے دی الزمی خط
و کتابت یا کمیونیکیشن دا مودیلو "یونی لو  “UNILAVبھیجنا چاہیدا۔
ایہہ صرف انٹرنیٹ تیلی ماتیکا دے ذریعے بھیجا جائے گا ایس دے ذریعے عارضی طور اتے تمام الزمی
کمیونیکیشن دی ضروریات پوری ہو جائیں گی :استیتوتو نازیونالے دی پریویدینزا سوشالے یا
انپس ) ،(INPsاستیتوتو نازیونالے دی اسیکورازیونے اے انفورتونی سل لورو۔ انائل ) ،(INAILتے دوسرے
حفاظتی متبادل یا غیر متبادل ،تے ایس دے عالوہ پریفیتورا وی۔
ایس فارم وچ دراصل امپیگنی وی ہونگی )پہلے توں "ماڈل  "Qوچ پوچھی گئی( ،یہاں پر امیگریشن
دے تیستو اونیکو دی رو نال آجر اتے الزم اے جہ اوہ غیر ملکی دی قیام دی ضروریات تے کسی بنا
اتے ملک بدری دے اخراجات دی ادائیگی کو وی قبول کرے گا۔
گھریلو کام دے لئ وی ،انپس  INPsنال ای کمیونیکیشن کیتی جاسی ،ایہہ الزمی اے تے پرانے
ماڈل فارم  Qاتے ویلڈ اے۔
کام دے پرمیسو دے جاری یا تجدید دے لئ غیرملکی نوں درخواست دے نال یونی لو دی اک کاپی
وی پیش کرنی ہوگی۔ ایس عمل دے دوران ،غیر ملکی شہری پوسٹ آفس وچ پوسٹ دے بعد
حاصل شدہ رسید دے نال کام دی سرگرمی جاری رکھ سکدے نیں۔
ایس بارے وچ مزید معلومات تے درخواست فارم دے لئ ایس ویب سائٹ دی الزمی کمیونیکیشن اتے
جائیں کلک کام۔

انا دے واسطے جہڑے ملک توں باہر نیں
129۔ اٹلی وچ کام دے لئ کیسے داخل ہوا جاسکتا اے؟
اٹلی وچ ماتحت )موسمی وی( یا خود مختار کام دے لئ غیرملکی شہریوں دی آمد دی تعداد ساالنہ
"کوٹہ دے داخلہ" دے اوپر منحصر اے ،جہڑے ایس تعداد دا تعین کردے نیں جہ زیادہ توں زیادہ کتنے
غیر یورپین غیرملکی کام )ماتحت ،موسمی تے خود دا کام( دے لئ اٹلی وچ داخل ہو سکدے نیں۔
قانون دی قائم کردہ خاص حاالت وچ ایس کوٹہ دے عالوہ وی داخلہ ممکن اے۔
130۔ کوٹہ توں باہر داخلہ دا کی مطلب اے؟ تے ایس طریقے نال اٹلی وچ کیہڑے لوگ داخل
ہو سکدے نیں؟
ایس "کوٹہ توں باہر داخلے" اصطالح دا مطلب اے جہ اوہ سرگرمیاں جہڑے سال وچ کدے وی وی
شروع ہو سکدی نیں تے ان دے لئ کوئی تعداد مختص نئیں اے جہن جہ )تربیتی وظیفہ ،پیشہ ور
کھیل ،شوقیہ کھیل تے رضاکار( تے ایس عمل نو سادہ بنان دے لئ کام دا اک کلیرنس یا نوال
اوستا جاری کیتا جاتدا اے۔ سگوں کچھ خاص کیسز وچ )ملک توں باہر آنے جانے والے ڈائریکٹر،
یونیورسٹی پروفیسر ،اسپیشل پیشوں وچ ماہر اٹالین ورکر ،بحری یا کوسٹل ورکر ،تربیتی ٹرینی تے
صحافی( کلیرنس ،پاس اوور تے براہ راست ہوتا اے ،یا فیر اسپورتیلو اونیکو کو پیشگی نوٹس اطالع
کی جاتی اے ،داخلہ دی ویزہ دی درخواست سفارتی نمائندہ یا ملک توں باہر اٹالین قونصلیت وچ
کی جاتی اے۔۔
اٹلی دے قانون دی رو نال) آرٹیکل  02بعد دا قانونی حکم نمبر ،( 096/89اٹلی وچ کوٹہ توں باہر ایہہ
لوگ )ماتحت تے خود دا کام( داخل ہو سکدے نیں:
 اعلی عہدیدار /ہائی اسپیشالئزڈ؛ یونیورسٹی پروفیسر ،جہڑے اٹلی وچ کسی یونیورسٹی دے نال اکیڈمک کام توں منسلک ہوں؛ غیرملکی جناں دے اپنے ملک توں اعلی تعلیمی سند ہو ،جہڑے داخلہ دی اجازت دے ،ڈاکٹریٹپروگرام ،تحقیق دے کسی پروگرام وچ شمولیت ،اک وزارت تعلیم ،یونیورسٹی تے تحقیق توں
منظور شدہ تحقیقی انسٹیٹیوٹ دی دعوت اتے؛
 ترجمان نگار؛  02توں  02سال تک دے اوہ غیرملکی ،جہڑے کسی تسلیم شدہ مذہبی رضاکار پروگرام وچ شریکہوں ،این جی اوز تے سماجی ترقی ،میزبان آرگنائزیشن تے غیرملکی دے درمیان کنونشن دی
موجودگی دی صورت وچ ۔
درج ذیل کیٹیگریز صرف ماتحت کام دی غرض توں کوٹہ توں باہر دی بنیاد اتے داخل ہو
سکدے نیں:
 موجودہ گھریلو مدد گار ،گھٹ توں گھٹ اک سال ملک توں باہر ،اٹالین یا یورپین شہری جناں دا تبادلہاٹلی وچ ہو گیا ہو ،دے نال کل وقتی گھریلو مدد دا کام؛
 غیرملکی،جہڑے پیشہ ور تعلیم دے لئ مجاز ہوں تے اٹالین آجر دے نال تربیت دے دورانیے وچ ہوںتے بعد وچ جناں کو اک ماتحت دی حیثیت توں کام شروع کرنا ہو؛
 اٹلی دی سرزمین اتے کام کرنے والی آرگنائزیشن یا کمپنی دے ماتحت ورکر؛ بحری ورکر؛ آجر دے ورکر ،قانونی کمپنی یا فرد ،رہائشی یا ملک توں باہر تعین ،قانونی کمپنی تے فرد جہڑےعارضی طور اتے ملک توں باہر ٹرانسفر ہو گئے ہوں ،اٹلی دے رہائشی ،پہلے بتائے گئے قانونی
کمپنی یا فرد دے لئ اٹلی وچ کسی معاہدے دے اتے دستخط یا انجام دہی دی خاطر کچھ خاص
خدمات دی فراہمی دے لئے؛
 سفری سرکس تے شوز دے مالزمین؛ آرٹسٹ/میوزیکل شوز ،تھیٹر ،کنسرٹ تے رقص شوز دے ٹیکنیشن؛ رقاص ،فنکار ،تے ایس دے ساتھی میوزیشن؛ میوزیکل تھیٹر تے فلم دے فن کار مالزمین ،کلچرل تے ثقافتی مظاہروں دے لئ ریڈیو ،ٹیلیویژن کمپنیتے عوامی ادارے ؛
 پیشہ ور کھالڑی؛ صحافی/تسلیم شدہ تے آزاد پریس یا براڈکاسٹنگ دے اہلکار؛ اوہ لوگ جہڑے اتفاقی یوتھ ایکسچینج دا کام کرتے ہوں ،یا اوہ جہڑے "اک نال کام کرتے ہوں" دیبنا اتے؛ قومی یا پرائیویٹ صحت دی سروس دی پیشہ ور نرس۔
مزید ہر کیٹیگری دی تفصیل جاننے دے لئ دیکھیے فوکس" بلیو کارڈ تے دوسرے کوٹہ توں باہر خاص
کیسز( دستیاب اے انگلش وچ ویب سائٹ )http://www.integrazionemigranti.gov.it

131۔ کارتا بلیو  EUکی اے ؟ تے کناں نو دتا جاندا اے؟
حکم نامہ نمبر  029/0200نے اعلی مہارت یافتہ کام کرنے والوں دی نئی کیٹیگری دی راہ ہموار کی
اے جہڑے اٹلی وچ کوٹہ دے عالوہ داخل ہو سکدے نیں
ایہہ اوہ اعلی مہارت یافتہ غیرملکی نیں جہڑے اپنے ملک دے تسلیم شدہ اداروں وچ اعلی تعلیم
حاصل کرچکے ہوندے نیں ،جہڑے جہ اعلی سیکینڈری دے بعد اعلی تعلیم دے زمرے وچ آتی ہو،
جس دا دورانیہ گھٹ توں گھٹ تین سال یا مساوی ہو ،مکمل ہونے دی تصدیق شدہ ہو۔
اعلی پیشہ ورانہ مہارت ،اپنے اصل ملک وچ تصدیق شدہ تے اٹلی وچ رکگنائز یا پہچان شدہ ہو۔
نان ریگولیٹڈ یا بے قاعدہ پیشہ ورانہ مہارت کو تسلیم کرنے دے حوالے توں )ہو سکتا اے جہ اٹلی وچ
کچھ شعبوں کو تسلیم یا موازنہ کرنے دے حوالے توں اعلی پیشہ ورانہ مہارت دا پیمانہ نہ ہو ایسی
صورت وچ (  ،غیر ملکی کو ایس دی منظوری دے لئ وزارت تعلیم ،یونیورسٹی تے ریسرچ ،توں سوال
کر سکتا اے۔
اٹلی وچ باقاعدہ پروفیشنل دی درخواست لینے تے ان کو تسلیم کرنے دی ذمہ داری آئین دے
آرٹیکل نمبر  5دی قانون نمبر  206/2007دے تحت اے۔
اوہ ورکرز جہڑے اٹلی وچ اعلی پیشہ ور غیرملکی دے تحت داخل ہونگے ،کو اک پرمیسو دی سو جو
رنو یا رہائش دا اجازت نامہ جس دا نام "کارتا بلیو  "UEاے ،دیا جائے گا۔ ایہہ اجازت نامہ دو سال دا
ہوگا ،کام دا معاہدہ دی مدت غیر معینہ ہونے دی صورت وچ یا فیر دوسری وجوہات دی بناہ اتے،
ایس کام دے معاہدے دی مدت دے حساب توں ہوگا۔
132۔ ایس کارتا بلیو  Ueنو حاصل کرنے دا کیا طریقہ کار اے؟
اک اعلی مہارت یافتہ ورکر دے اٹلی وچ داخلہ دا کلیرنس دے لئے) آرٹیکل  02تیستو اونیکو دا
چوتھی تبدیلی( دی حیثیت توں داخل ہونے دے لئ اک آجر دا امیگریشن دی سپور تیلو اونیکو اتے
سوال تے پرمیسو )فارم  (BCساری مناسب کاروائی ضروری اے ،طریقہ کار دی معلومات دے لئ
سائٹ اتے
وزارت داخلہ دی ویب سائٹ دیکھیے۔ ) (https://nullaostalavoro.interno.itایس
رجسٹریشن مفت اے ۔
ایس درخواست دے نال آجر دی جانب توں رہائش دے معاہدہ دا تجویز دی ضمانت دے عالوہ ایہہ
دستاویز ہونا چاہییں:
 کام دے معاہدے دی تجویز دی مدت گھٹ توں گھٹ اک سال ہونی چاہیے ،جس وچ اک ایسےکام دی سرگرمی دی پیش کش ہو جس دے لئ اک اعلی پیشہ ورانہ مہارت دی ضرورت ہو؛
 ایس کام دے لئ ورکر دے پاس ایس کام دی مہارت تے تعلیمی سند ہونی چاہیے۔ ساالنہ مجموعی تنخواہ دی سطح گھٹ توں گھٹ صحت دے نظام دے مد وچ پوچھی گئی اے)یعنی  24.789یورو مساوی  8.263x3یورو(۔
کلیرنس دے ایشو ہونے دے بعد ۔  82دن دے اندر اندر سوال کرنا ہوگا۔ غیرملکی ورکر اپنے ملک وچ
ڈپلومیٹ یا قونصلر دے وچ داخلے دے ویزے دی کاروائی دے لئ جا سکدا اے۔ یا فیر اٹلی وچ قانونی
رہائش ہونے دی صورت وچ تے دوجےکام دی صورت وچ براہ راست اسپورتیلو اونیکو اتے پیش ہو کر
رہائشی اجازت نامے اتے دستخط کرے۔ داخلہ دا ویزا بہرحال ہر طرح دی صورتحال دے لئ ضروری
اے ،چاہے جہ اٹلی وچ عالمی حفاظت دے حامل ،عارضی یا انسانی وجوہات دی بنا اتے سوال ،غیر
ملکی قوانین دے مطابق پیش کیتا ہوا ہو ،یا فیر موسمی کام دے لئ یا فیر کام چھوڑنے دے بعد،
حوالہ آرٹیکل  02دے تیستو اونیکو دے حرف  a , gتے  i۔
ماسوائے سنجیدہ حاالت دے اگر ورکر داخلے دے  9دن دے اندر اندر سپور تیلو اونیکو اتے پیش ہو
کر رہائش دے اجازت نامے اتے دستخط نہ کرے تو کام دا پرمٹ واپس لے لیا جائے گا۔
ایس کارتا بلیو کی  EUاپنی حدود نیں ،پہلے دو سال سر زمین اتے دی قانونی طور اتے مالزمت دے
بعد ،دونوں طرح دی "اعلی مہارت" دی مالزمت دے عالوہ وی ایس کو اختیار اے جہ اوہ اپنے آجر
کو تبدیل کر لے۔ پہلے کیس وچ اس دی ممانعت اے ،کیونجہ ایسی صورت وچ کسی وی تبدیلی
دے لئ ریجنل آفس برائے کام توں اک اتھارٹی دی ضرورت ہوگی۔ معاہدے دی ایس شرط دے بعد
تے کام دے قیام دی کمیونیکیشن ،ورکر کو اک الکٹرانک رہائشی اجازت نامہ جس اتے "carta blu
" UEلکھا ہوگا ،جہڑے دو سال دا ہوگا اگر غیر ملکی دے پاس غیر معینہ مدت دا کام دا معاہدہ ہو یا
فیر کام دے مکمل ہونے دے دورانیہ دا معاہدہ دے دورانیہ دے مساوی ہو۔
133۔ داخلہ دا بہاو یا فلوسی دی انگریسو دے پروگرام دا کی مطلب اے؟

مملکت دی سرزمین وچ ماتحت )موسمی وی( کام ،خود دا کام دی غرض توں داخلہ ممکن اے،
عالوہ چند اقسام دی مالزمتیں جناں دے تحت ایس کوٹہ دے عالوہ وی داخلہ ممکن اے )دیکھیے
اوپر( ،زیادہ توں زیادہ قائم شدہ ساالنہ داخلہ دے کوٹہ دے ماحول دے حکم کو اپنانے دی وجہ کام
اے۔ ایہہ احکام صدر برائے وزارتی کونسل دی جانب توں ہر سال اپنائیے جاتے نیں۔
ملک توں باہر دے ماتحت مالزمین ،غیر موسمی ،دے داخلہ دا عام فلوسی دا عام آخری حکم نامہ
برائے  0202دا ) ڈی پی سی ایم مورخہ  03نومبر ( 0303
سال  2013دے )ڈی پی سی ایم مورخہ  25نومبر  ( 2013وچ صرف خود دے کام دے لئ )
 2300کوٹہ( داخلہ دا ایہہ کوٹہ مقرر ہوا جناں وچ توں )  300کوٹے( صرف ان اصل اٹالین دے لئ اے
جہڑے جہ ارجنٹائن ،یوراگوئے ،وینیزویال تے براز یل وچ قیام پذیر نیں تے اوہ غیر ملکی ورکر جنہوں
نے اپنے اصل ملک وچ تیستو اونیکو دے آرٹیکل نمبر  23تربیت دا کورس مکمل کیتا او ()3000۔ مزید
جاننے دے لئ ویکھئے امیگریشن دے انضمام دا پورٹل
134۔ مجھے اک آجر مال اے جہڑے مجھے کام دینے اتے راضی اے :مینوں کی کرنا ہوگا؟
اک آجر ،اٹالین یا باقاعدہ طور اتے رہائشی غیر ملکی ملنے دے بعد ،اک غیر یورپین کو کام دینے دے
لئ اک کلیرنس دی درخواست دینی ہوگی جہڑے ایس پورے عمل کو شروع کرے گی۔
ماتحت کام دے داخلے دے ویزے دے لئ ورکر دے پاس دراصل امیگریشن دی اسپو رتیلو اونیکو دا
کلیرنس ہونا ضروری اے۔
کام دے لئ کلیرنس دی درخواست ،ساالنہ حکم برائے داخلہ دے جمہوریہ دے آفیشل گزٹ وچ
شائع ہونے دے بعد کیتی جاسکتی اے۔ اپنائیے گئے وزارتی سرکلر دے خاص اصولوں دے مطابق
شیڈول تاریخ توں پہلے درخواست دا جمع کروانا بہتر اے۔
سپور تیلو اونیکو ان شرائط اتے جہ مالزم دی کلیرنس دی درخواست آجر دی جانب توں بھیجی
جانے اتے جاری کرتا اے:
 فلوسی دے احکام دے قائم کردہ ساالنہ کوٹہ اتے پورا اترتا ہوتا ہو؛ جہ کوئی کام کرنے واال اٹالین یا یورپین یا غیر یورپین کام دی تالش دی فہرست وچ بے روزگار دےطور اتے درج ہو تے ایس کام کو قبول کرنے دے لئ دستیاب ہو )آجر دی دستیابی دی صورت
وچ وی بہرحال اسے درخواست کو کنفرم کرنے دا اختیار اے(۔
 جہ کستورا یا پولیس دی جانب توں رکاوٹ دی وجوہات موجود نئیں نیں۔داخلہ دے احکام جہ ایہہ اصول صرف ماتحت موسمی تے غیر موسمی دے خاصیت دے کاموں دے
لئ اپنائیے جاتے نیں۔

توجہ :قانون نمبر  99مورخہ  9اگست  2013وچ کام دی تالش دے سلسلے وچ اک نئی اہم ترمیم
کیتی گئی اے جس دے سلسلے وچ پہلے کام دی پوسٹ اتے ان لوگوں دی تالش دے لئ کام دی
ایجنسی توں رابظہ کیتا جا سی جہڑے پہلے توں ہی اٹلی وچ مقیم نیں۔ جد جہ پرانا طریقہ کار دے
مطابق جد اک دفعہ کام دینے والے دی طرف نال اسے مالزمت دینے دے لئے اس دے ورکر دے کام
دا پرمٹ یا نوال اوستا دی درخواست بھیجے جانے دے بعد امیگریشن دی اسپورتیلو اونیکو متعلقہ کام
دی ایجنسی توں رابطہ کرنے دی مجاز تھی ،جس دے بعد ایجنسی  20دن دے اندر قومی ،یورپین یا
ایسا غیریورپین ورکر جس دے کول پرمیسو دی سوجورنو موجود او اس کام دی خالی آسامی نو پر
کرسکے ،دی ممکنہ دستیابی دی ویری فیکیشن کردی سان ،نئے ترمیم دے تحت کام دی ایجنسی
ایہہ جانچ پڑتال براہ راست خود کراں گی۔ یعنی جہ ھن کام دینے واال بجائے نوال اوستا دی
الزمی درخواست دے لئ امیگریشن دی اسپورتیلو اونیکو نال رابطہ کرنے جہ براہ راست
کام دی ایجنسی نال رابطہ کراں سان۔

135۔ اس درخواست دے بھیجنے دے بعد کی ہو سان؟ کتنا انتظار ہور کر سان؟
درخواستاں اناں دے پیش کیتے جانے دی باری دے حساب توں حل کیتی جاں سی۔

امیگریشن دی اسپورتیلو اونیکو رہائشی صوبہ دی مطلوبہ کام دی تالش دی ایجنسی سینٹرو
امپیگو توں رابطہ کرے گا ،ڈومیسائل یا درخواست گذار قانونی رجسٹریشن) ،ایہہ عمل موسمی کام
دے ورکر اتے الگو نئیں ہوگا(؛ کام دے تالش دی ایجنسی  02دن دے اندر قومی ،یورپین یا غیرملکی
ورکر ،جناں دے کول اجازت نامہ او دی دستیابی دی ویریفیکیشن کردی نیں تے اسپو رتیلو اونیکو تے
آجر نو مطلوبہ تاریخ وچ اطالع کر دیتی نیں۔ ایس دے بعد کستورا ،غیر ملکی ورکر تے آجر دی ،کلیرنس
دے لئ ویریفیکیشن کردی نیں۔ کام دے عالقائی ڈائریکٹر جنرل دی اسپو رتیلو اونیکو معاہدہ حالت اتے
اپال ئی کرنے دی رائے تے کمپنی دی معاشی حالت ،ایس دے عالوہ کوٹہ دی موجودگی ،پولیس
دی رائے دیکھنے دے بعد۔ مالزم نوں درخواست فارم وچ دسیے گئے کاغذات پیش کرنے دی اطالع
کردا اے تاکہ کلیرنس تے قیام دے معاہدہ جاری کیتا جائے۔ ایہہ کلیرنس یا نوال اوستا اپنے جاری کرنے
دی تاریخ توں لے کر  6ماہ تک دے لئ ویلڈ ہوگی۔ ایس نکتہ اتے غیر ملکی اپنے ملک دے قونصلیت
آفس توں ویزہ دے لئ درخواست کر سکتا اے۔ قونصلیت غیرملکی توں قیام دے معاہدے دی تجویز
دے لئ رابطہ کرے گا تے درخواست دینے دے  02دن دے اندر داخلہ دا ویزہ تے فسکل کوڈ جاری
کر دے گا۔ اک دفعہ ویزہ مل جائے تو غیر ملکی اٹلی وچ داخل ہو سکتا اے۔
اٹلی وچ داخل ہونے دے  9دفتری دنوں دے اندر غیرملکی کو اسپو رتیلو اونیکو وچ جانا ہوگا جہڑے
دستاویزات دی چھان بین کرے گی تے غیرملکی ورکر کو فسکل کوڈ دا سرٹیفیکیٹ دے گی۔
غیرملکی ورکر کام دے لئ قیام دےمعاہدے اتے ،بغیر تبدیلی و شرائط دے دستخط کرے گا جہڑے جہ
اسی اسپو رتیلو اونیکو وچ رہے گی۔
ایس دے عالوہ اسپو رتیلو اونیکو دے پا غیر ملکی ورکر دی پرمیسو دی سوجورنو دا درخواست فارم
وی ہوگی جہڑے جہ ذمہ دار پولیس یا کستورا کو اک پوسٹ آفس دی اسپیشل کٹ دے نال بھیجا
جائے گا۔
توجہ فرمائیں :غیر ملکی تمام حقوق دے نال کام کر سکدا اے ۔ رجسٹر آفس وچ اندراج ،رہائش وچ تبدیلی،
شناختی کارڈ دی اجرا تے تجدید ،قومی صحت دی سروس وچ اندراج ،فسکل کوڈ دا اجرا ،میڈیکل،
زچگی،آمدنی دے حوالے دی سرگرمیاں ،اوہ سباں جہڑے پرمیسو دی سو جو رنو دے انتظار کرنے والوں نوں
حاصل نیں ۔ اگر چہ جہ اوہ پہلے اجازت نامے دے انتظار وچ ہو ،ایس معاہدہ جہڑے امیگریشن دی اسپو رتیلو
اونیکو اتے قومی سرزمین وچ داخلے دے  9دن دے اندر پرمیسو دی درخواست دے لئ کیتا تے ایس اتے
دستخط کر دئیے ہوں۔ پرمیسو دی سو جور نو دے فارم یا مودیلو دی کاپی جہڑے امیگریشن دی اسپو رتیلو
اونیکو دی طرف توں جاری شدہ ہو کو دکھانے دی ضرورت پڑے گی تے پوسٹ آفس دی تصدیق شدہ رسید
جہڑے جہ ایس دے جمع کرنے اتے ملی تھی۔
136۔ اٹلی وچ موسمی کام دے لئ کہونجے داخل ہویا جا سکدا اے؟
اٹلی وچ غیر یورپین غیرملکی موسمی کاموں دی غرض توں ،اک مخصوص پروگرام برائے دیکریتو
فلوسی دے تحت اک مخصوص ساالنہ موسمی کام دے کوٹے دے اندر ہی داخل ہو سکدے نیں۔
ایہہ اک ایسی دستاویز اے جہڑے منسٹری دی کونسل دے صدر دی زیر قیادت ہر سال پاس ہوتی
اے ،ایس وچ موسمی کاموں دی مد وچ صرف دو سکیٹر یعنی زراعت تے ٹو رزم یا ہوٹل شامل نیں۔
ان وچوں اک کام دے معاہدے دا ماڈل وزارت داخلہ دی ویب سائٹ اتے موجود اے۔
ایس دی درخواست اک اٹالین آجر یا باقاعدہ طور اتے اٹلی وچ رہائش پذیر غیرملکی آجر کر سکتا
اے ،اک ورکر کو بالنے دے لئ جہڑے جہ ان ممالک نال او جہڑے آخری دیکریتو فلوسی دی فہرست
وچ لکھے نیں۔
موسمی کاموں دے لئ داخلے دا عمل پہلے توں طے شدہ اے ،عام طور پہ ،اوہ لوگ جناں دا اک
معینہ مدت تے غیر معینہ مدت غیر موسمی مالزمت دا معاہدہ ہوتا اے ،تھوڑی بہت فرق دے نال
متعارف کیتا گیا اے تاکہ کام دے تعلق دے عمل کو تیز تے سہولت دے نال کیتا جا سکے۔

مالزمت دی درخواستاں انٹرنیٹ دے نال آجر یا فیر بذریعہ اناں دی ٹریڈ ایسوسی ایشن بھیج
سکدے نیں۔
ایہہ درخواستیں امیگریشن دی اسپورتیلو اونیکو اتے صرف انٹر نیٹ دے ذریعے بھیجی جا سکتی
https://nullaostalavoro.interno.it/,ویب سائٹ دے ذریعے سوال دا فارم بھر کر۔
نیں ،ایس

137۔ تے ایس دے بعد ،کی ہوگا؟ کننا انتظار کرنے دی ضرورت ہوئے گی؟
داخلہ دا کلیرنس ،سوال پیش کرنے دے  02دن دے اندر امیگریشن دی اسپو رتیلو اونیکو توں جاری
ہوندا اے۔
 0200توں اک نیا پروسیجر جسے خاموشی کہتے نیں الگو ہو گیا اے۔ ایس وچ ایس اسپو رتیلو اونیکو
کو بیس دن تک گذرنے تک آجر دی جانب توں درخواست اتے کوئی انکار دی غیر حاضری ہو تو ایس
دا مطلب اوس نے شرائط دے نال ایس معاہدے نو قبول کر لیا گیا اے درج ذیل شرائط دے نال:

 ایہہ ایس غیر ملکی دے لئ اے جیس نو پچھلے سال اسی آجر دی درخواست اتے موسمی کاممل چکیا او؛
 اوہ موسمی کام دا ورکر جس نوں پچھلے سال آجر نے کام دتا ہو تے اوہ پرمیسو دی میعاد ختم ہوچکی ہو۔ ایس عمل نوں مزید آسان بنان دے لئ ضروری اے جہ کام دینے واال یا آجر  C-stageدے
فارم وچ ڈیٹا ،پچھلے سال دی ساری تفصیل ،اوہ ضروری تفصیل جہڑے جہ مالزم کو کام دینے دے
لئ الزمی نیں تے پرمیسو دی سو جو رنو تے آخری دستاویزات کو خاص طور اتے لکھے۔
موسمی کام دی کلیرنس معاہدے اتے دستخط دے بعد گھٹ توں گھٹ  02دن تے زیادہ توں زیادہ 8
مہینے تک ویلڈ اے۔ ایس عرصے دے دوران مالزم اپنا آجر تبدیل کر سکتا اے سگوں صرف موسمی یا
سیزنل کام دے ماحول وچ ریندے ہوئے۔
138۔ موسمی کاموں دا کثیر سالہ کلیرنس یا نوال اوستا کی اے؟
ایہہ دیکھتے ہوئے جہ اک سیزنل کام دا ورکر مسلسل گذشتہ دو سالوں توں موسمی دا دی غرض
توں اٹلی آیا ہو ایسی صورت وچ ایس نو تین سالوں دی پرمیسو ،صرف موسمی کام دے لئے ،دی
جاسکدی اے۔ گذشتہ دو سالوں توں کام دی مدت یکساں ہو۔ ہر سال دے لئ کام دا دورانیہ پچھلے
دو سالوں دے مساوی ہی ہوگا۔ زیادہ سالوں دے کام دے پرمٹ دے لئے ،پچھلے دو سالوں دے کام
دی پرو گریس رپورٹ ضروری نئیں جہ درخواست جمع کروندے ویلے دی جائے۔
آجر امیگریشن دی سپور تیلو اونیکو اتے انٹر نیٹ دے ذریعے پہلے توں دتا گیا فارم بھر کر کثیر سالہ
پرمیسو دا سوال کرے گا۔
ایہہ سوال پچھلے دو سالوں توں مختلف آجر دی جانب توں وی پیش کیتا جاسکتا اے۔
اسپو رتیلو اونیکو تین سالہ پرمیسو ،ساالنہ مدت دی میعاد دی نشاندہی دے نال ،تمام ضروریات
کو یقینی بنائے گا۔
کثیر سالہ پرمیسو دی سو جو رنو دا اک اہم فائدہ ایہہ اے جہ ایس دے نال اک موسمی کام دا
ورکر آزادانہ طور اتے اگلے سال اٹلی وچ  ،بغیر موسمی کام دے دیکریتو فلوسی دی اشاعت دے
انتظار دے  ،داخل ہو سکے گا۔
کام دی بھرتی دی صورت وچ کثیر سالہ موسمی کام دے پرمیسو دی سو جو رنو دے حامل نوں
ترجیح حاصل ہوئے گی ،ایہہ پچھلے سال توں مختلف آجر ،جس دی مدد توں کثیر سالہ پرمیسو
حاصل کیتا گیا تھا ،دے نال وی قابل قبول ہوگا۔
139۔ کیا اک پرمیسو جہڑے جہ موسمی کام دے لئ جاری ہوا ہو ایس نوں ماتحت کام دے
پرمیسو وچ تبدیل کرنا ممکن اے؟
غیرملکی موسمی کام کرنے واال ایس بات دا مجاز اے جہ اٹلی وچ موسمی کام دی غرض توں
داخل ہو ،اوہ اپنے موسمی پرمیسو دی سو جو رنو دی نوعیت کو دوسری نوعیت دی مالزمت ،معینہ
یا غیر معینہ مدت ،وچ تبدیل کرنے دا سوال کر سکتا اے ،بہ شرطیہ جہ کوٹہ)  25نومبر  2013دا ڈی
پی سی ایم  DPCMنے ایس قسم دے کوٹہ دے لئ  0222تبدیلیاں کیتی نیں (دی دستیابی ہو۔
تے ایہہ ضروری اے جہ تبدیلی دا سوال پیش کرتے وقت موسمی کام دا پرمیسو دی سوجو رنو ویلڈ
ہو۔
غیرملکی ورکر اپنی موسمی پرمیسو دی سو جو رنو دی دوسرے کام دے پرمیسو دے نال تبدیلی
دا سوال امیگریشن دی اسپو رتیلو اونیکو دی ایس ویب لنک اتے بھیج سکدے نیں۔
https://nullaostalavoro.interno.it.
کوٹہ دی موجودگی دی صورت وچ غیرملکی کو اسپو رتیلو اونیکو دے ذریعے ماتحت کام دے معاہدے
تے ایس دے درخواست فارم اتے دستخط کرنے دی اطالع دی جائے گی۔
توجہ :ماضی وچ ،اپنے موسمی کام دے پرمیسو نوں ماتحت کام دے پرمیسو وچ تبدیل کرنے دے لئ غیرملکی
ورکر نوں پہلی واری اٹلی وچ داخلے دے بعد واپس اپنے اصل ملک واپس جانا ہوندا سی تے اس دے بعد واپس
دوبارہ پچھلے سال دے موسمی کام دے داخلہ ویزے اتے اٹلی وچ داخل ہونا ہودا سی ،ایہہ جوائنٹ سرکلر
مورخہ  5نومبر  2013جہڑا داخلہ تے کام دی وزارت دی جانب نال جس وچ قانون نمبر  286/98دے آرٹیکل
 24دے پیراگراف  4دے مطلب نوں واضع کردے ہوئے بیان کیتا اے جہ غیرملکی موسمی کام دے ورکر جے اپنے
موسمی کام نوں جاری رکھنا چاہدا او تو اس نوں دوبارہ اپنے اصل وطن وچ داخل ہونا ہوگا لیکن جے اوہ اس
موسمی کام دے پرمیسو نوں غیرموسمی ماتحت کام دے پرمیسو وچ تبدیل کرنا چاہدا ہو تو اس نوں واپس
اپنے ملک جانے دی ضرورت نییں اے؛ خاص طور اتے آرٹیکل  24دے پیراگراف  4دے دوسرے وچ کہا گیا اے جہ
ان ورکر نوں کام دے کوٹہ دے داخلے دی حد وچ ،اس کام دے پرمیسو دی شرائط ،معینہ یا غیرمعینہ مدت
تےکوئی ہور رکاوٹ دے بغیر ہونا چاہیدا۔

حتمی طور اتے اس  5نومبر دے سرکلر نے صاف طور اتے کہیا اے جہ اوہ کیسز جناں وچ موسمی کام نوں
ماتحت کام وچ تبدیل کرنے دی درخواست کیتی گئی اے ان وچ غیرملکی دی اوس دے اصل ملک وچ واپس جا
کر اٹلی وچ دوسرے موسمی ورکر دے ویزے دے نال واپس آنے دی تصدیق مانگنے دی ضرورت نیں اے ،مگر
بہرحال ایس دا انحصار اسپورتیلو اونیکو دے روزگار دے ڈائریکٹوریٹ جنرل دی جانب نال خاص طور اتے اس
تبدیلی دے بارے وچ ورکر دے استعمال دے داخلہ دے کوٹہ دی ضروریات دی موجودگی اتے اے ،تے اس دے
عالوہ ایس ثبوت دے نال جہ پہلی دفعہ دے داخلے اتے موسمی کام کیا سی (اس دی مناسب الزمی
دستاویزات دی فراہمی اتے)۔

 140۔ کیا اک موسمی کام دا مالزم عارضی نیم معاہدے دے نال ملک وچ داخل ہونا ممکن
اے؟
جی ہاں ،ایہہ ممکن اے جد تاں جہ اوسط ہفتہ وار گھنٹے  02توں کم نہ ہوں۔ مالزم دی کل تنخواہ
قومی مجموعی کیٹیگری دے معیار توں کم نئیں ہونی چاہیدا۔
141۔ اوہ کہڑے شعبے نیں جیتھوں موسمی کام دے مالزم درکار ہوندے نیں؟
موسمی کاموں دی مد وچ صرف دو شعبے یعنی زراعت تے ٹورزم یا ہوٹل شامل نیں۔ ایہہ اوہ
شعبے نیں جناں وچوں اک اتے مجموعی کام دا معاہدہ شامل اے تے ایہہ وزارت داخلہ دی ویب
سائٹ اتے موسمی کام دا سوال دے فارم دے نام توں موجود نیں۔
142۔ میں اک موسمی کام دا مالزم ہوں :کیا میں اگلے سال اٹلی وچ داخل ہوسکدا ہوں؟
جی ہاں ،اک غیر ملکی موسمی کام دے مالزم دا سابقہ حق اے جہ اوہ اگلے سال اٹلی وچ داخل
ہو سکے اپنے ان ساتھی ہم وطنوں دی نسبت جنہوں نے کبھی کام دی وجہ توں باقاعدہ طور اتے
اٹلی وچ داخل نئیں ہوئے۔
توجہ :سال  2012توں اک خاموشی دا رعاتتی طریقہ کار نافذ اے ۔ جیس دے تحت جد کام دینے والے
دی جانب نال اسپورتیلو اونیکو نوں  20دن دے گذرنے دے بعد درخواست اتے کسی انکار دی موصولی
نہ ہو ،اس دا مطلب اس دا درج ذیل شرائط اتے رضامندی دا ہونا ظاہر کردا اے:
۔ ایہہ درخواست اک ایسے غیرملکی ورکر دے لئے اے جیس نوں پچھلے سال اسی کام دینے والے
دی جانب نال موسمی کام دی اجازت حاصل سی؛
۔ ایہہ جہ اس ورکر نے پچھلے سال باقاعدہ طور اتے اس کام دینے والے دے نال کام کیتا او تے اپنے
پرمیسو دے ختم ہونے اتے اپنے ملک واپس لوٹ گیا ہو۔ آخر وچ ،کام دینے والے اتے اس آسانی دے
عالوہ بہرحال ایہہ الزمی اے جہ اوہ  C.stagفارم دے متعلقہ سواالت دی جگہ اتے پچھلے سال دی
معلومات پر کرے ،ورکر نوں مالزمت دینے دے الزمی کاغذات تے پرمیسو دی سو جورنو دی یا فیر ورکر
ہوں۔
رسیدیں
دی
اس
نال
جانب
دی

143۔ اٹلی وچ خود مختار کام دے لئ کہونجے داخل ہوا جاسکدا اے؟
اٹلی وچ کوٹہ دے اندر یا ایس دے بغیر داخل ہوا جاسکدا اے ،جدکہ آخر الذ کر دے مواقع اصل وچ
کافی کم نیں۔ اک خود مختار کام دی غیر اتفاقی سرگرمی دے لئے ،خود مختار کام دا ویزہ لینا ہوگا۔
ایس دے عالوہ ،آپ نوں ایس کام دے سر انجام دینے دے لئ معاشی ذرائع نوں وی ثابت کرنا ہوئے
گا تے اوہ جہڑے جہ قانونی طور اتے اٹالین یا یورپین شہری دے لئ مختص نیں۔
توجہ :داخلہ دا بہاو یا دیکریتو فلوسی دے نال اناں خودمختار کاموں دی فہرست وی مقرر اے جہ جہڑے اٹلی
وچ داخل ہونا چاہتے نیں۔ پچھلے سالوں دے مطابق ان وچ ایہہ اقسام شامل نیں :آزاد پیشہ ور ،اوہ بزنس
مین جہڑے اٹلی دے قومی مفاد وچ ایتہوں کام کرنا چاہتے ہوں 0 ،سال توں قائم نان کوآپریٹیو سوسائٹی دے
ممبران ،نام ور آرٹسٹ تے تحقیق کار۔
144۔ اک خود مختار کام دے ویزے دے لئ مجھے کیا کرنا ہوگا؟

اگر آپ دا اٹلی وچ اک غیر اتفاقی ،خود مختار کام دی سرگرمی شروع کرنے دا ارادہ اے تے اگر آپ
داخلہ دے بہاو یا دیکریتو فلوسی دے بتائے گئے خود مختار کام دے کوٹہ وچ آ رہے نیں تو آپ کو اک
وکھرے پروسیجر نوں فالو کرنا ہوئے گا ،آپ کو ایہہ دیکھنا ہوگا جہ ایہہ سرگرمی جہڑے آپ اٹلی وچ
شروع کرنا چاہتے نیں اوہ آلبی  Albiیا رجسٹر وچ شامل نیں ،یا فیر اوہ سرگرمی جہڑے کرنا چاہتے
نیں اوہ ایس رجسٹر یا آلبی وچ موجود نئیں نیں۔
اوہ سرگرمیاں جناں دی آلبی یا رجسٹر وچ رجسٹریشن کروانے دی ضرورت ہوگی
ایس صورت وچ جد جہ خود مختار سرگرمی جہڑے جہ آپ کرنا چاندے اوں ،ایس دی کمپنی دے
رجسٹر وچ رجسٹریشن کروانا ہوندی اے تے ایس دے لئ اک اتھارٹی یا الئیسنس یا مناسب
رجسٹریشن یا آلبو وچ رجسٹر کروانے دی ضرورت ہوندی اے ،یا فیرکسی وی مناسب انتظامی ادارے
وچ اک اقرار نامے دی پیش کرنے دی ضرورت ہوندی اے ،غیر ملکی اتے الزم دے جہ اوہ اک ایس دی
ذمہ وارانتظامی اتھارٹی ،وکیل دے ذریعے وی ایہہ قانونی درخواست ترجمہ شدہ تے مقامی قونصلیت
کوالیفیکیشن یا اتھارٹی دے جاری کرنے وچ
توں تصدیق شدہ ہونی چاہیدا ،ڈیکلریشن جہ ایس
کوئی رکاوٹ دی وجوہات نئیں نیں۔
سگوں جے کسی قسم دے کوئی خاص اجازت نامہ یا اتھارٹی دی ضرورت نئیں اے ،تے ڈیکلریشن
دی راہ وچ کوئی رکاوٹ نئیں اے تو ایہہ ایس عالقے دے چیمبر آف کامرس توں جاری کر دئیے جائیں
گے جہاں آپ ایس سرگرمی کو شروع کرنے والے نیں۔
ایس دے عالوہ ضروری اے جہ آپ چیمبر آف کامرس توں فنانشل پیرامیٹر دی تصدیق دا پوچھیں۔ ایہہ
ذرائع ساالنہ سماجی آمدنی ( )5.818,93 €توں کم نئیں ہونی چاہیدا۔
اوہ سرگرمیاں جناں دے لئ آلبی یا رجسٹر وچ اندراج دی شرط نئیں اے
اگر سرگرمی کمپنی دے رجسٹر وچ لکھی نئیں جاسکدی تےسرگرمی الئیسنس یا اتھارٹی ،شروعات
دے اعالن ،یا آلبی وچ ،رجسٹری تے ایکٹیو کرنے دی فہرست )مثال کنسلٹنٹ دی سرگرمی ،تعاون
دا معاہدہ تے مستقل(  ،تے انتظامیہ جہڑے جہ آپ کو ایس دے دستاویزات دے لئ ڈیکلریشن
جاری کردی اے ،جناں دی ویزہ دے لئ ضرورت پڑے گی ،دی جانب توں ایس دی پہچان موجود نئیں
اے تو:
 )aاک مناسب معاہدہ دے نال ،اگر ایہہ اٹالین کمپنی دے نال دستخط کیتا گیا اے ،کمپنی دے
رجسٹری دے سرٹیفیکیٹ دے نال ،فارن پرنسپل دی صورت وچ  ،ویسی ہی تصدیق جہڑے جہ
اٹالین قونصلیت یا قونصلر نمائندے توں تصدیق شدہ ہو؛
 )bاک ذمہ داری دا فارمل ڈیکلریشن ،پہلے توں جاری شدہ یا اٹالین پرنسپل توں بھیجا گیا یا ایس
دے وکیل دی جانب توں جہڑے کام دے عالقائی ڈائریکٹر دا نمائندہ ہو ،کام دی سروس معائنہ
جس وچ دستخط شدہ معاہدے وچ ایس نشاندہی دے نال جہ ایہہ کسی مالزمت دے تعلق
اتے قائم نئیں ہوگا ،ہو؛
 )cکارپوریشن دی صورت وچ کمپنی دے کمرشل رجسٹر وچ داخل کروائی گئی آخری فنانشل
اسٹیٹ منٹ دی کاپی ،یا آخری حصص دی ڈیکلریشن اگر افراد دی ذاتی سوسائٹی یا فیر ذاتی
کمپنی ہو یا اگر پرنسپل کاروباری نہ ہو ،جہاں ظاہر ہو جہ ادارے دی آمدنی یا مناسب آمدنی
جہڑے تنخواہ دی ادائیگی دی ضمانت دینے دے لئ کافی ہو۔
ایس دے عالوہ ویزہ دے اپال ئی کرنے دے لئ اک مناسب رہائش بذریعہ مالک مکان یا کرایہ یا فیر
میزبانی دا اقرار نامہ رہائشی کنٹریکٹ دے نال دکھانا ضروری اے ،ایس دے عالوہ اٹلی وچ اک مناسب
معاشی دستیابی ضروری اے جہڑے یہاں ایس رقم دی ضمانت دے۔ ایہہ دستیابی قانونی طور اتے
صحت دے اخراجات دی گھٹ توں گھٹ آمدنی ( € 8.263,21سال  2013دے لئ) توں زائد ہونا چاہیدا،
ایہہ اک بینک گارنٹی ،پرنسپل دی اقرار نامےتوں یاسوسائٹی دے نمائندہ قانونی وکیل دی جانب توں
ظاہر کیتا جاسکتا اے۔
اوپر بتائی گئی دستاویزات اپنے اٹارنی دے ذریعے )با ترجمہ تے اپنے رہائشی ملک دے اٹالین
قونصلیت توں تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی وی( اپنے عالقے دے پولیس اسٹیشن اتے پیش دی
جاسکتی نیں تے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اوہ اناں دی جانب توں ویزہ دی کلیرنس جاری کر دی جائے
گی۔ کلیرنس داسوال کستورا وچ دینے توں پہلے ایہہ ان تمام دستاویزات دے نال لیس ہونا چاہیدا
جہڑے جہ تسیں دی خود مختار کام دی سرگرمی ست تعلق رکھتی ہوں ،بشمول اتفاقی کلیرنس،
ڈیکلریشن تے متعلقہ اتھارٹی دی جاری کردہ تصدیق دے نال۔

کلیرنس دے حصول دے بعد آپ ویزہ دے لئ اٹالین قونصلیت توں رجوع کر سکدے نیں۔ نمائندہ ایس
متعلقہ اتھارٹی دے کلیرنس کو وی چیک کرے گی تے ایس دے بعد ویزہ جاری کر دے گی۔ ویزہ
دے بعد  092دنوں دے اندر غیرملکی اٹلی وچ داخل ہو سکتا اے تے اٹلی وچ داخلے دے  9دفتری
دنوں دے اندر متعلقہ دستیاب درخواست کٹ اتے پرمیسو دی سو جو رنو یا قیام دا اجازت نامہ دا
سوال کرے گا۔
145۔ کیا ڈپلومیٹک اتھارٹی ویزہ دے دینے توں انکار کر سکتی اے؟
جی ہاں ،ویزے دا اجرا ڈپلومیٹک اتھارٹ ی دا کام اے۔ ایہہ انکار تحریر شدہ تے وجوہات دے نال ہوگا
عالوہ جہ ایس وچ عوامی حفاظت تے سیکورٹی دی وجوہات مانع نہ ہوں۔
 146۔ اک واری خود مختار کام دے ویزے اتے اٹی وچ داخل ہونے دے بعد مجھ کو کی کرنا
چاہیدا؟
خود مختار کام ،دراصل آزاد ورکر دی حیثیت توں داخلے دے  9دفتری دنوں دے اندر اجازت نامے یا
پرمیسو دے لئ اپال ئی کر دینا چاہیدا۔
 147۔ ایس پرمیسو یا اجازت نامے دے ذریعے وچ کسی وی قسم دا آزادانہ کام کر سکدا
اوں؟
جی ہاں ،ایہہ کوئی وی غیر اتفاقی یا نان اوکیژنل خود مختار کام دی سرگرمی عالوہ جہ اوہ صرف
اک اٹالین شہری یا یورپین شہری دے لئ مخصوص ہوں۔ ہر صورت وچ اک غیر ملکی کو اٹلی وچ
ایس سرگرمی کو کرنے دی مناسبت توں ذرائع دا دکھانا الزمی ہوگا۔ خود مختار کام دے پرمیسو
دی سو جو رنو دے نال اک ورکر ماتحت کام دی سرگرمی وی اختیار کر سکتا اے لہذا اوہ مالک یا کام
دینے والے دی جانب توں بغیر کسی داخلے دے کوٹہ دا انتظار کئے بغیر ،لیا جاسکتا اے۔
148۔ ایس پرمیسو دی میعاد کننی ہوندی اے؟
ایس پرمیسو دی زیادہ توں زیادہ میعاد تجدید اتے دو سال اے۔

