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 1202کال جنوري م 16د نوی کيدو نيټه : 

 

 هل شپې د کې فرانسه ټوله په راهيسې، 16 لهجنورۍ  د

  لګيدلې ده.  رفيوک پورې بجو 6تر سهار څخه بجو 6
مخکې  بجو 6 له سهار د او وروسته بجو 6 لهشپې  د

 .دي منعوتل  بهر

 

 لري.  اجازهتګ راتګ  ترمينځ سيمو د

 

 .وي تماس لږ به منځ تر خلکو د ،سره سره کرفيو د

 

اختياطي تدابير په پام کې  خلک وي، خلک ډير چې کله
 نه نيسي او له امله يئ ويروس بيا زر زر خپريږي. 
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رسيدلی  زيان ډير ته اقتصاد هيواد دله امله  ويروس د
 دې. 

 .شي خوندي ښه اقتصاد هيواد دکرفيوسره به  د

 

 6 هلشپې  د کول راتګ تګ وتل او پرتهتصديقي سند  د
 .يد منعپورې  بجو 6 سهار د څخه بجو

 

 منځ تر بجو 6 سهار د او بجو 6 دشپې  د تاسو چيرې که

 جريمه يورو 135 به تاسو نوبهر ووځئ،  پرته سندد 

 .ئش
 به مهجري نو ،وليدل شوئ بيا يوځل پرته سند له تاسو که
 .وي يورو 3750 يې

 

اجازه لري، نشي کولی چې  پرانيستلوځايونه چې د هغه 
 .وکړي هرکلی تود خلکو د وروسته بجو 6 لهشپې  د
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 سره سندتصدیقي  دوتل او تګ راتګ  ځینې یوازې
 اجازه لري : 

 :وتل يا تګ راتګ   -
 ترمنځ د ځای کار د او کور د ستاسو

 يا
 ځای د روزنې او تعليم د ستاسو او کور، د ستاسو
 ، ترمينځ

 يا
 .مسلکي کار په غرض تګ راتګ د

 

 ارانتظ چېتګ راتګ  لپاره درملنې يامعايينې  طبي د -
 کيدلی.  نشي

 .تګ راتګ لپاره پيرودلويي شيانو روغتيا د

 

 ته تاسو چېتګ راتګ  لپاره مرستې د سره چا يو د -
 .لري اړتيا

 .تګ راتګ لپارهد څارلو يا ساتلو  ماشوم يو د
تګ  لپاره مالقات د سره مسلکي اداري يا قانوني يو د

  .راتګ

 

 ګټو عمومي د شوي لغوښت لخوا ادارې يوی د -
 .تګ راتګ لپاره ماموريت

 

 هپ الوتکې يا ريل د کې صورت په سفر واټن اوږد د -
 .تګ راتګ اړوند پورې سفر واسطه
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 نډل شاوخوا کورخپل  د لپاره ايستلو دخپلو ځناورو  د -
 .تګ راتګ کول

 

 خپل تصديقي سند ډاؤنلوډ کوم زه

 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/12/attestation_de_deplacement_derogatoire_20h_6h.pdf

