خدمات ویزه
رهنمودهای عمومی برای متقاضیان ویزه
متقاضیان تمام انواع ویزه باید قبل از درخواست برای ویزه ،مراحل و رهنمودهای ذیل را بخوانند:
الف :مراحل
مرحله اول :درخواست انالین
تمام متقاضیان* ویزه باید ابتدا فورم انالین درخواست ویزه را در ویب سایت  https://indianvisaonline.gov.inخانه ُپری
و تسلیم نمایند.
مرحله دوم :تسلیم نمودن فورم
 .2.1بعد از آن ،متقاضیان ویزه باید کاپی امضا شده فورم انالین درخواست ویزه را در مرکز درخواست ویزه هندوستان (شرکت
سیاحتی شهیر در کابل) تسلیم نمایند .صرفا ً در حاالت خاص ،که ذیال ً توضیح داده شده است ،متقاضیان میتوانند درخواست
های ویزه خویش را در سفارت هندوستان واقع در شهرنو کابل تسلیم نمایند.
 .2.2برای دارنده گان پاسپورت عادی غیراز پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمت
درخواست ها برای ویزه در مرکز درخواست ویزه هندوستان ،یعنی شرکت توریستی* شهیر واقع شهرنو ،چهارراهی حاجی
یعقوب ،سرک حوزه دهم پولیس ،خانه شماره  ،5کابل ،سپرده شوند (نوت :یگانه مرکز مجوز برای درخواست ویزه هندوستان
در شهر کابل ،شرکت توریستی* شهیر با آدرس فوق الذکر می باشد) .در شهرهای جالل آباد ،قندهار ،هرات و مزارشریف ،فورمه
های امضا شده درخواست ویزه مستقیماً* به دفاتر قونسلگری های هندوستان واقع درین شهرها تسلیم گردند (تذکر :خدمات ویزه
در قونسلگری های جالل آباد و هرات بصورت مؤقت تعلیق گردیده اند .متقاضیان ویزه ازین* شهرها باید درخواست برای ویزه را
در کابل در شرکت توریستی* شهیر تسلیم نمایند).
 2.3دارندگان پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمت افغانستان باید درخواستهای ویزه را به همراه اسناد مورد نیاز مستقیما ً به
سفارت هندوستان واقع ماللی وات*  ،شهرنو  ،کابل تسلیم نمایند( .توجه :تقاضاهای ویزه برای پاسپورت های سیاسی و
خدمت باید همیشه با یک یادداشت امضا شده توسط مقام ذیصالح در وزارت امور خارجه* جمهوری افغانستان* /وزارت* داخله/
ریاست امنیت ملی/ولسی جرگه/مشرانو جرگه و وزارت دفاع همراه باشد ،در غیر این* صورت درخواست های آنها پذیرفته
نمی شود.
 2.4برای پاسپورت های غیر افغانی (از هر نوع سیاسی ،رسمی ،عادی) :فورمه های امضا شده درخواست ویزه و مدارک
مورد نیاز* باید مستقیما ً به سفارت هند واقع ماللی وات در شهرنو کابل تسلیم گردد.

 2.5قابل ذکر است که متقاضیان باید همه اسناد را تکمیل نموده و اسناد مورد نیاز را همانطور که در کتگوری ویزه ذکر شده در
بخش ذکر شده ضمیمه کنند.
مرحله  :3بیومتریک
قابل تذکر میباشد که ثبت بیومتریک (نشان انگشت) و گرفتن تصویر الکترونیک برای تمام متقاضیان حتمی و الزامی* میباشد .
این پروسه اخذ بیومتریک/گرفتن تصویر الکترونیک* حسب لزومدید در شرکت سیاحتی شهیر و یا در سفارت* هندوستان در
کابل صورت میگیرد.
ب .هدایات عمومی
 .1زمان برای دریافت فورمه های امضا شده درخواست ویزه؛
در سفارت هندوستان ،واقع ماللی وات ،شهر نو ،کابل

(یکشنبه الی پنجشنبه یا به اساس قرار مالقات قبلی مشخص)
 سپردن درخواست ویزه –  9:30صبح الی  1:00بعد از ظهر
 زمان دریافت پاسپورت –  2:30بعد از ظهر الی  5:00عصر
در مرکز درخواست ویزه هندوستان ،شرکت سیاحتی شهیر در آدرس ذیل :شهر نو ،چهارراهی حاجی یعقوب ،سرک حوزه
دهم پولیس ،منزل شماره  ،5کابل

(یکشنبه الی پنجشنبه یا به اساس قرار مالقات قبلی مشخص)
 سپردن درخواست ویزه –  8:00صبح الی  1:00بعد از ظهر
 زمان دریافت پاسپورت –  2:30بعد از ظهر الی  6:30شام

ج .اطالعیه برای متقاضیان:
در مورد طی مراحل ویزه باید هدایات ذیل را درنظر داشت:
فورم انالین :تا زمانیکه متقاضی فورم انالین درخواستی را بصورت مؤفقانه خانه* ُپری ننماید ،طی مراحل صدور ویزه صورت
نمیگیرد.
تسلیم دهی :تسلیم نمودن فورم امضا شده درخواست ویزه در مرکز درخواست برای ویزه هندوستان یا در سفارت /قونسلگری
هندوستان جهت طی مراحل بعدی پروسه صدور ویزه ضروری میباشد.

مدت اعتبار پاسپورت :پاسپورت دارای حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده باید ضمیمه فورمهای درخواست برای ویزه
باشد (تذکر :فورم های امضا شده درخواست ویزه بدون پاسپورت معتبر طی مراحل نخواهد شد).
مربوط به تذکره تابعیت :آنعده اتباع افغانستان* که دارای تذکره الکترونیک اند ،باید ضمیمه آنرا* ضم فورم درخواست سازند .
متقاضیانی* که تذکره الکترونیک* ندارند و صرفا ً تذکره کاغذی دارند ،باید بخاطر داشت که تذکره کاغذی آنها صرفا ً زمانی* درنظر
گرفته شده و طی مراحل بعدی صدور ویزه صورت خواهد گرفت که تذکره آنها از سوی اداره ثبت احوال نفوس مورد تاُئید قرار
گیرد.
فیس:
 برای تمام اتباع افغانستان ،صرفنظر ازینکه دارنده کدام نوع پاسپورت اند ،ویزه بصورت رایگان داده میشود.
 اما ،یک اندازه فیس طی مراحل ویزه از سوی مرکز درخواست برای ویزه هندوستان ،یعنی شرکت سیاحتی شهیر واقع
شهرنو ،چهارراهی حاجی یعقوب ،کوچه حوزه دهم پولیس ،منزل شماره  ،5در کابل طور ذیل اخذ میگردد( :به متقاضی در بدل
اخذ فیس رسید داده میشود که باید ضم فورم امضا شده درخواست ویزه گردد):
 .Iفیس طی مراحل ویزه –  750افغانی
(این* فیس شامل فیس طی مراحل ،پیام کوتاه کتبی ،فیس اخذ بیومتریک* (در صورت نیاز) ،فیس انتقال اسناد و فیس دیجیتلی
سازی اسناد ،انجام مصاحبه از طریق ویدیو کنفرانس (در صورت نیاز) میباشد).
 .IIفیس خدمات اختیاری
 درخواست از طریق قرار مالقات قبلی – مبلغ  1500افغانی (این خدمات سهولت فراهم سازی میز جداگانه جهت ُپر
نمودن فورم انالین* درخواست ویزه را در شرکت سیاحتی شهیر در اختیار متقاضی قرار میدهد  .متقاضیان جهت دریافت این
خدمات اختیاری باید به ایمیل آدرس < >appt@sta-indiavisa.comایمیل ارسال نمایند.
 کمک ویژه – مبلغ  3000افغانی (کمک ویژه شامل پُر نمودن فورم انالین درخواست ویزه و تکمیل پروسه بایومتریک از
م*نزل متقاض*ی میباش*د .متقاض*یان بای*د جهت وقت گ*رفتن ب*رای دری*افت این* خ*دمات اختی*اری بای*د ب*ه ایمی*ل آدرس <special
 >@sta-indiavisa.comایمی*ل ارس*ال نماین*د .ارائ*ه* این خ*دمات حس*ب ل*زوم دی*د و تص*میم ش*رکت س*یاحتی ش*هیر خواه*د
بود.
 بخاطر باید داشت که استفاده از خدمات اختیاری فوق الذکر برای متقاضی جهت طی مراحل درخواست الزمی نمیباشد .صرفا ً
پرداخت فیس طی مراحل ویزه در شرکت سیاحتی شهیر الزمی میباشد  .همچنان ،استفاده ازین خدمات اختیاری مرکز
درخواست ویزه تضمین کننده صدور ویزه برای متقاضی نمیباشد.

انتقال تیلفون های ستالیت با خود ممنوع میباشد :به آنعده اتباع خارجی* که به کشور هندوستان سفر مینمایند  ،توصیه
میگردد که مطابق به هدایات* موجود وزارت* امور* داخله کشور هندوستان ،انتقال تیلفون های ستالیت از سوی اتباع خارجی* به
داخل هندوستان ممنوع میباشد .در صورت تخلف ،اتباع خارجی مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
واکسین پولیو:
بخاطر داشته باشید که مطابق به مقرره اخیر صحی حکومت هندوستان ،واکسین پولیو و تصدیق آن برای همه کسانیکه* از
افغانستان به هندوستان سفر مینمایند ،اعتبار از تاریخ* اول فبروری سال  2014ضروری میباشد .آدرس های مراکز مجوز تطبیق
واکسین پولیو قرار ذیل اند:
 شفاخانه* صحت طفل اندراگاندی واقع سرک چهاردهم وزیر اکبر خان ،ناحیه دهم (مقابل دفتر شرکت سپایس جت) ،کابل،
افغانستان.
 شرکت سیاحتی شهیر (مقابل* دفتر مرکزی اتصاالت) ،سرک حوزه دهم پولیس ،ناحیه دهم ،کابل ،افغانستان*.

 پولیکنیک مرکزی ،نزدیک مسجد شاه دوشمشیره و سینما پامیر ،ناحیه دوم ،کابل ،افغانستان
 کلنیک صحی  200بستر خیرخانه ،جوار لیسه مریم ،ناحیه  ،11کابل ،افغانستان

کتگوری های ویزه:
 1ویزه سیاحت
نسبت پاندیمی* کووید ،19-صدور ویزه های سیاحتی در حال حاضر الی اطالع ثانی معطل قرار داده شده است.
 .2ویزه مریضی
ویزه مریضی (“ )”Med-1برای متقاضی جهت دریافت مشورت های طبی یا تداوی در یکی* از شفاخانه های شناخته شده
کش*ور هندوس*تان اعط*ا میگ*ردد .لس*ت ش*فاخانه* ه*ای رس*می در ویب س*ایت  /https://nabh.coو البراتواره*ای* رس*می در ویب

سایت  /https://nabl-india.orgقابل دسترس میباشد..
این نوع ویزه صرفا ً در صورتی اعطا میگردد که قرار مالقات قبلی با یکی از شفاخانه* ها /البراتوارهای رسمی مشخص
گردیده باشد و نامه* رسمی از سوی شفاخانه* حاوی معلومات همچو نوعیت تداوی مورد نیاز* و مشخصات مریض همراه
با پایواز فرستاده شده باشد.

ویزه مریضی – برای پایوار (“ )”Med-2به حداکثر دو تن پایواز* یک مریض (همراه با ویزه “ ”Med-1داده
میشود).

قابل ذکر است که ویزه برای پایواز مریض صرفا ً در صورتی داده میشود که نام پایواز* در نامه رسمی فرستاده شده از
سوی نهاد طبی هندوستان ذکر شده باشد.
اسناد مورد نیاز جهت ویزه مریضی Med-1
 کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
 کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
 تصدیق واکسین پولیو
 شفاخانه* هندوستان باید نامه قرار مالقات قبلی را در فورم قابل دریافت اینجا ارسال نماید.
 در صورت سفر تکراری برای تداوی طبی به هندوستان ،فوتوکاپی اوراق طبی از سفر قبلی به عوض نامه جدید از شفاخانه یا
البراتوار* کفایت مینماید.
 کاپی تکت های طیاره با تاریخ قابل تغییر برای برگشت.
 قابل یادآوری است که بعد از انجام مصاحبه جهت ویزه ،سفارت هندوستان صالحیت دارد تا از متقاضی اسناد بیشتر را نیز
مطالبه نماید.
اسناد مورد نیاز جهت دریافت ویزه مریضی برای پایواز* Med-2
 کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
 کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
 تصدیق واکسین پولیو
 کاپی نامه ارسال شده توسط شفاخانه هندوستان که اسم و شماره پاسپورت پایواز در آن درج باشد.
 کاپی تکت های طیاره با تاریخ قابل تغییر برای برگشت.
تذکر – برای پایواز/اعضای فامیل مریض ،حداکثر به دو تن ویزه پایواز (ویزه  )Med-2داده میشود .این ویزه یکجا با ویزه
تداوی یا  Med-1قابل استفاده میباشد .دارنده ویزه  Med-2صرفا ً میتواند در صورت مشایعت با دارنده ویزه ( Med-1مریض
خویش) به هندوستان سفر نماید.
نسبت محدودیت های ناشی* از شیوع ویروس کووید ،19-در حال حاضر یک پایواز برای هر مریض اجازه دریافت ویزه Med-
 2را دارد.
 تذکر :صدور هر نوع ویزه صالحیت کامل سفارت هندوستان در کابل میباشد.
 .3ویزه تجارتی

سه کتگوری ویزه های تجارتی ،نظر به هدف سفر تجارتی ،به اتباع افغان صادر میگردند:

 – B1درازمدت – برای آنعده افرادیکه* به هندوستان جهت ایجاد صنعت/تجارت یا جهت دریافت معلومات در مورد
امکانات ایجاد صنعت /تجارت در هندوستان ،خریداری یا فروش محصوالت صنعتی یا تولیدات تجارتی یا اجناس دارای دوران
استفاده طوالنی مدت سفر مینمایند.
 – B2کوتاه مدت – برای مقاصد تجارتی بجز از موارد ذکر شده برای ویزه های  B-1و  ،B-3بشمول اشتراک در جلسات
تجارتی ،نمایشگاه های تجارتی ،نظارت از پروژه های جاری ،تدریس در نهادهای تحصیلی خصوصی ،استخدام و آموزش و غیره.
 – B3ویزه ورزشی – برای آنعده افرادیکه* در بدل دریافت پول در مسابقات ورزشی* تجارتی در هندوستان بر اساس قرارداد
(بشمول مربیگری) اشتراک* مینمایند (،)B3
اسناد مورد نیاز برای ویزه “ :”B1ویزه تجارتی درازمدت:
 کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
 کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
 تصدیق واکسین پولیو
 کاپی جواز تجارتی تصدیق شده از سوی وزارت* امور خارجه افغانستان*
 مکتوب از کارفرما/اداره تمویل کننده سفرهای تجارتی متقاضی یا دعودتنامه از شرکت راجستر شده هندی در فارمت رسمی
شرکت
 صورت حساب بانکی متقاضی طی شش ماه قبلی که حداقل مبلغ  10000دالر امریکایی* را نشان دهد.
 کاپی معامالت تجارتی انجام شده با نهادهای تجارتی هندی طی  6ماه گذشته.
 قابل یادآوری است که بعد از انجام مصاحبه جهت ویزه ،سفارت هندوستان صالحیت دارد تا از متقاضی اسناد بیشتر را نیز
مطالبه نماید.

اسناد مورد نیاز برای “ :”B2ویزه تجارتی:
 کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
 کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
 تصدیق واکسین پولیو
 کاپی جواز تجارتی تصدیق شده از سوی وزارت* امور خارجه افغانستان*
 مکتوب از کارفرما/اداره تمویل کننده سفرهای تجارتی متقاضی یا دعودتنامه از شرکت راجستر شده هندی در فارمت رسمی
شرکت
 دعودتنامه از شرکت راجستر شده هندی در فارمت رسمی شرکت
 تکت رفت و برگشت
 قابل یادآوری است که بعد از انجام مصاحبه جهت ویزه ،سفارت هندوستان صالحیت دارد تا از متقاضی اسناد بیشتر را نیز
مطالبه نماید.

اسناد مورد نیاز برای “ :”B3ویزه تجارتی:
 کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
 کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
 تصدیق واکسین پولیو
 دعوتنامه از نهاد/بورد رسمی هندی ،با ذکر مشخص هدف و مدت اقامت در هندوستان.
 قابل یادآوری است که بعد از انجام مصاحبه جهت ویزه ،سفارت هندوستان صالحیت دارد تا از متقاضی اسناد بیشتر را نیز
مطالبه نماید.
 .4ویزه تحصیلی
ویزه تحصیلی برای آنعده اتباع خارجی* داده میشود که یگانه هدف آنها تعقیب برنامه* تحصیلی مکمل در یکی از
نهادهای مجوز تحصیلی در هندوستان باشد .لست نهادهای مجوز و راجستر* شده تحصیلی را میتوان از لینک های ذیل
دریافت نمود:
نهادهای تحصیلی راجستر شده UGC - www.ugc.ac.in/oldpdf/alluniversity.pdf
کالج های خصوصی مستقل www.ugc.ac.in/recogCollege.aspx -
نهادهای تحصیلی ثبت و راجستر شده MHRD - http://mhrd.gov.in/institution
کالج های AICTE - www.aicte-india.org
اسناد مورد نیاز:
کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
تصدیق واکسین پولیو
 کاپی مکتوب قبولیت از سوی نهاد تحصیلی ثبت و راجستر شده ،که بصورت مشخص اسم و شماره تماس شخص باصالحیت
نهادهای تحصیلی درج مکتوب باشد.
 کاپی رسید فیس پرداخت شده از سوی متقاضی به نهاد تحصیلی یا داشتن سند تثبیت کننده بورسیه تمویل شده از سوی
حکومت هندوستان.
 کاپی اسناد مؤفقیت در امتحان بورسیه که از سوی وزارت خارجه* افغانستان تائید شده باشد.
 صورت حساب بانکی خود متقاضی یا تمویل کننده وی.
 در صورتیکه صورت حساب بانکی* تمویل کننده ارسال میگردد ،در آن صورت سند هویت شخص تمویل کننده همچو تذکره
معتبر و تائید شده نیز در صورت نیاز* ارائه* گردد.
 قابل یادآوری است که بعد از انجام مصاحبه جهت ویزه ،سفارت هندوستان صالحیت دارد تا از متقاضی اسناد بیشتر را نیز
مطالبه نماید.
 .5ویزه انتری
اکس ویزه – ویزه انتری برای اشخاص هندی االصل ،همسر وی ،اطفال و اعضای فامیل وی که شامل سایر کتگوری
های ویزه نباشند ،اعطا میگردند.

اکس-متفرقه – ویزه انتری – ویزه متفرقه برای آنعده متقاضیانی* داده میشود که به هندوستان به منظور اشتراک در
مصاحبه در یکی از سفارت های کشورهای خارجی واقع در دهلی جدید ،جهت دریافت ویزه آن کشور ،سفر نماید.
اسناد مورد نیاز جهت اکس-ویزه:
کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
تصدیق واکسین پولیو
 سند تثبیت کننده هویت هندی متقاضی.
 کاپی پاسپورت تبعه هندوستان که به اساس آن متقاضی جهت دریافت ویزه درخواست نموده است.
 سند اثبات کننده ارتباط متقاضی با تبعه هندی ،از قبیل نکاح نامه ،در صورتیکه همسر متقاضی تبعه هندوستان باشد ،یا کارت
تولد در صورتیکه والدین متقاضی اتباع هندوستان باشند.
 قابل یادآوری است که سفارت هندوستان صالحیت دارد تا از متقاضی اسناد بیشتر را جهت آغاز طی مراحل ویزه مطالبه
نماید.
اسناد مورد نیاز برای ویزه اکس-متفرقه:
کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
تصدیق واکسین پولیو
 در صورتیکه متقاضی در یکی از سفارت خانه های واقع در هندوستان مصاحبه* میدهد ،درین صورت کاپی مکتوب همان
سفارتخانه که تاریخ* مصاحبه و زمان الزم جهت طی مراحل ویزه در آن درج باشد ،باید ارائه گردد.
 قابل یادآوری است که بعد از انجام مصاحبه جهت ویزه ،سفارت هندوستان صالحیت دارد تا از متقاضی اسناد بیشتر را نیز
مطالبه نماید.
 .6ویزه ژورنالیست
 – J-1ویزه ژورنالیست به ژورنالیستان* مسلکی ،عکاسان ،تهیه کننه یا کارگردان فلم مستند (بجز از فلم های
تجارتی) ،نماینده رادیو یا تلویزیون ،سفرنامه* نویس /عکاس سفرنامه ،و غیره داده میشود که برای مقاصد دیگر همچو
اشتراک در یک کنفرانس ،سیاحت ،بازدید از اقارب و غیره به هندوستان سفر مینماید.
 – J-2ویزه ژورنالیست به متقاضیان (بخش حمایوی) داده میشود که خواهان تهیه اعالنات تجارتی ،فلم مستند ،فلم
ها و غیره میباشند.
اسناد مورد نیاز برای ویزه :J1
کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.

تصدیق واکسین پولیو
 کارت هویت نهادی که متقاضی در آن کار مینماید.
مکتوب از کارفرما در مورد هدف بازدید متقاضی.
 دعوتنامه از سوی رسانه معتبر و راجستر شده در هندوستان ،با ذکر هدف بازدید یا سفر متقاضی.
اسناد مورد نیاز برای ویزه :J2
کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
تصدیق واکسین پولیو
 مکتوب از سوی کارفرما در مورد جزئیات پروژه.
 کاپی جواز تجارتی دفتر رسانه* یی مربوطه که از سوی وزارت امور خارجه* افغانستان تصدیق شده باشد.
 اسم نهاد رسانه یی/شرکت لوژستیکی که متقاضی را حمایت مینماید.
 .7ویزه ترانزیت
ویزه ترانزیت* برای تبعه خارجی داده میشود تنها برای این* مقصد که وی بتواند از طریق هندوستان (سفر واحد) به
کشور دیگری غیر از هندوستان سفر نماید.
اسناد مورد نیاز:
کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
تصدیق واکسین پولیو
 ویزه معتبر کشور مقصد
 تکت پرواز* از هندوستان به کشور مورد نظر
 .8ویزه کار
ویزه کار به آنعده اتباع خارجی داده میشود که از یکی از شرکت های معتبر و راجستر* شده هندوستان پیشنهاد کار
دریافت نموده باشد و در پیشنهاد تذکر بعمل آمده باشد که متقاضی برای همین مقصد در هندوستان اقامت خواهد
داشت.
اسناد مورد نیاز:
کاپی پاسپورت با حداقل  6ماه مدت اعتبار باقی مانده از زمان تاریخ متوقعه رسیدن به هندوستان.
کاپی تذکره الکترونیکی* یا تذکره کاغذی تائید شده از سوی اداره ثبت احوال و نفوس.
تصدیق واکسین پولیو

 مکتوب استخدام از جانب شرکت با ذکر معاش پیشنهادی.
 جواز شرکت که از سوی وزارت تجارت کشور هندوستان تصدیق شده باشد.
 کاپی اسناد تحصیلی متقاضی ،که از سوی وزارت* خارجه افغانستان تائید شده باشد.
تذکر :متقاضی صرفا ً در صورتی واجد شرایط دریافت ویزه کار میباشد که معاش ساالنه وی بیشتر از  16.25لک کلدار هندی
باشد (.)https://fx-rate/USD
رهنمودهای مشخص برای کووید19 -
طبق وزارت بهداشت و رفاه خانواده (دولت هند) برای ورودهای بین المللی  ،دستورالعمل های زیر را دنبال کنید- :

مرحله 1

قبل از پالن نمودن سفر:
 .iهمه مسافران باید حداقل  72ساعت قبل از سفر برنامه ریزی شده  ،فورم اعالمیه خود را در پورتال آنالین
 )www.newdelhiairport.inارائه دهند.

 .Iiآنها همچنین باید از طریق پورتال تعهد کنند که  14روز* قرنطین اجباری می شوند  ،یعنی  7روز قرنطین در مرکز صحی با
هزینه شخصی و به دنبال آن  7روز* تجرید در منزل با نظارت از وضعیت صحی خویش.

 .iiiفقط به دالیل قانع کننده/موارد عاجل همچو حاملگی ،مرگ اعضای خانواده  ،بیماری جدی و والدین دارای فرزندان 10
ساله یا کمتر ،به قرنطین  14روزه در منزل اجازه داده میشود.

 .ivاگر آنها بخواهند از معافیت مندرج بند سه در فوق مستفید گردند ،حداقل  72ساعت قبل از سفر هوایی* از طریق پورتال
آنالین ( )www.newdelhiairport.inدرخواست نمایند .تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت که در پورتال انالین ابالغ
میگردد ،نهایی* خواهد بود.
 .vمسافران* همچنین ممکن است با ارائه* نتیجه منفی آزمایش  RT-PCRدر حین ورود*  ،معافیت قرنطین در مرکز صحی را
دریافت نمایند .این آزمایش* باید در مدت زمان  96ساعت قبل از انجام سفر انجام شده باشد .گزارش آزمایش* باید برای
بررسی در پورتال اپلود گردد .همچنین هر مسافر باید اظهارنامه معتبر بودن آزمایش* را ارائه* دهد و در صورت ثابت شدن
غیرمعتبر بودن آزمایش ،مورد پیگرد قانونی* قرار میگیرد .گزارش آزمایش همچنین می تواند هنگام ورود به میدان هوایی* در هند
تهیه شود.

مرحله 2

قبل از سوار شدن در طیاره

 .iنمایندگی های مربوطه بایدها و نبایدها را به همراه تکت به مسافران ارائه می نماید.

 .iiبه همه مسافران توصیه می شود که اپلکیشن  Arogya Setuرا در تیلفون های همراه خویش نصب نمایند.

 .iiiدر زمان* سوار شدن به طیاره/کشتی  ،فقط مسافران بدون داشتن اعراض مرض ،میتوانند پس از معاینه* با حرارت* سنج
داخل طیاره/کشتی گردند.

 .ivمسافراني* كه از طريق مرزهاي زميني وارد مي شوند نيز بايد همان پروتوکول فوق را داشته باشند و فقط افراد بدون اعراض
مرض اجازه عبور از مرز هند را دارند.

 .vاقدامات* پیشگیرانه* مناسب مانند صحت محیطی و ضد عفونی باید در میدان های هوایی* درنظر گرفته شوند.

 .viدر هنگام سوار شدن و در میدان های هوایی ،تمام اقدامات ممکن برای اطمینان از فاصله اجتماعی* اتخاذ گردند.

مرحله 3

در طول سفر

 .iمسافرانی* که فورم خوداظهاری را در پورتال پر نکرده اند  ،باید این فورم را در پرواز/کشتی پر کنند و کاپی آن را به مقامات
صحی و مهاجرت در میدان هوایی*/بندر دریایی/بندرگاه ارائه* نمایند .گزینه دیگر اینست که ،در صورت موجود بودن چنین
تسهیالتی ،مسافران* می توانند فورم اعالمیه خود را در پورتال آنالین* در میدان هوایی*/بندر دریایی/بندر زمینی خانه پری
نمایند.

 .iiاعالنات* مناسب در مورد کووید 19-بشمول اقدامات احتیاطی که باید در میدان های هوایی /بندر و پروازها/کشتی ها و
هنگام حمل و نقل انجام شود ،ابالغ گردند.

 .iiiدر هنگام سوار بودن در طیاره/کشتی  ،اقدامات احتیاطی همچو استفاده از ماسک ،حفظ الصحه محیطی ،حفظ الصحه
تنفس ،دست و غیره توسط کارمندان طیاره/کشتی ،خدمه و سایر مسافران* رعایت می شود.

مرحله 4

هنگام ورود

 .iهنگام داخل شدن به هواپیما باید فاصله اجتماعی* درنظر گرفته شود.

 .iiمعاینه با حرارت* سنج برای تمام مسافران توسط مقامات* صحی حاضر در میدان هوایی  /بندر دریایی/بندر زمینی انجام
می شود .فورم خوداظهاری که بصورت آنالین پر می شود باید به کارمندان* صحی میدان هوایی نشان داده شود (یا یک کاپی از
فورم اعالمیه فزیکی که باید ارائه شود).

 .iiiمسافراني* كه در حين معاینه با حرارت* سنج دارای اعراض مرض تشخیص گردند ،بايد بالفاصله جدا شده و طبق پروتوکول
صحی به مراكز صحی منتقل شوند.
 .ivپس از معاینه با حرارت* سنج ،مسافرانی که از قرنطین در مراکز صحی معاف شده اند (تصمیمی که قبال ً در پورتال آنالین*
نشان داده شده است) قبل ازینکه* اجازه قرنطین در منزل به ایشان داده شود ،حالت معافیت خویش را در تیلفون موبایل*/هر
وسیله دیگر به کارمندان* ایالت مربوطه نشان دهند.
 .Vمسافران* باقیمانده باید به مراکز مناسب قرنطینه منتقل شوند  ،که توسط دولتهای ایالتی* UT/مربوط تنظیم میگردد.
 .viاین* مسافران باید حداقل برای مدت  7روز* در قرنطین در مراکز صحی نگهداری شوند .آنها باید طبق پروتوکول موجود
 ICMRمورد آزمایش* قرار گیرند .اگر آنها به عنوان موارد بدون اعراض*/حالت قبل از بروز* اعراض/دارای اعراض خفیف
ارزیابی* گردند ،در صورت تمایل به آنها اجازه داده می شود که در منزل تجرید گردند یا در مرکز مراقبت کووید (عمومی یا
خصوصی) تجرید گردند.

 .viiکسانی* که عالئم خفیف  /متوسط  /شدید دارند  ،در مراکز تداوی اختصاصی* کووید بستری می شوند و بر این* اساس
مدیریت می شوند.
در صورت مثبت بودن آزمایش  ،از نظر کلنیکی ارزیابی* می شوند.
در صورت نتیجه منفی  ،به آنها توصیه می شود که بیشتر در منزل تجدید گردیده و به مدت  7روز* حالت صحی خویش را تحت
نظارت داشته باشند.

 .viiiدر صورت بروز* عالئم  ،آنها باید به کارمند ساحوی سرویالنس یا مرکز تماس ایالتی/ملی اطالع دهند (.)1075

