
 استثنائی سفری اجازت نامہ

کی وبا ہنگامی حالت کے سیاق میں کوروناوائرس  سے متعلقں صحت جس میکے تحت،  نفاذکے  3حکم کی شق کے  2020مارچ  23
 ہےسے نمٹنے کے لئے الزمی عمومی  اقدامات کی تجویز دی گئی 

 محترمہ:/محترمدستخط کنندہ، ذیل میں، 

 تاریخ پیدائش:

 :مقام

 رہائش کا پتہ:موجودہ 

ہنگامی حالت کے سیاق میں  سے متعلق، جس میں صحت 3کے حکم کی شق  2020مارچ  23 ہ میرا سفرتصدیق کرتا/کرتی ہوں ک
کے ذریعہ اجازت دیے گئے درج ذیل سبب اس کوروناوائرس کی وبا سے نمٹنے کے لئے الزمی عمومی  اقدامات کی تجویز دی گئی ہے، 

 :1)مناسب باکس پر صحیح کا نشان لگائیں( سے جڑا ہوا ہے

انجام دینے کے لئے ضروری کے درمیان سفر، جب یہ ایسی سرگرمیوں کو  ے مقامگھر اور پیشہ وارانہ سرگرمی انجام دینے ک
 ۔2پر دور سے کام نہ کیا جا سکتا ہو یا جب یہ ایسے پیشہ وارانہ اسفار ہوں جنہیں مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہو ہو جن

اداروں سے الزمی  ایسی فراہمیوں کی خریداریوں کے لئے سفر جو پیشہ وارانہ سرگرمی کے لئے ضروری ہوں اور ایسے

 پر دستیاب ہے(۔ gouvernement.fr)فہرست اختیار مال ہو  جنہیں کھال رہنے کا 3خریداریاں

کیا جا سکتا ہو؛ ایسے مریضوں کی طبی  صالح اور عالج جو دور سے نہیں کیا جا سکتے ہوں اور جنہیں مؤخر نہیںطبی  ایسی

 صالح اور نگہداشت جنہیں طویل مدتی مرض الحق ہو۔

یا طفل نگہداشت  کے لئے ، زدپذیر لوگوں کو امداد فراہم کرنےکی وجہ سے مجبوری کے درجہ میں آنے والے خاندانی اسباب

 کے لئے سفر۔

مختصر سفر، جو یومیہ ایک گھنٹے کی حد کے اندر ہو اور جو گھر کے ادردگرد زیادہ سے زیادہ ایک کلومیٹر کے دائرے میں 

ی جسمانی سرگرمی سے ہو، جس سے اجتماعی کھیل اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح ہو، چاہے اس کا تعلق انفراد

، یا پالتو جانوروں کو پڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ پیدل چلنا اس کے لئے صرف ایک ہی گھر کےکی قربت مستثنی ہے، چاہے 

 لے جانے کی ضروریات کے لئے ہو۔ ٹہالنے

 عدالتی یا انتظامی طلبیاں۔
 

 انتظامی حکام کی درخواست پر عوامی مفاد کے کاموں میں شرکت۔
 

 :مقام

 وقت   تاریخ:

 کی تاریخ اور وقت کا تذکرہ ضروری ہے()باہر جانے کے آغاز 

 

 دستخط:

 

 
کوئی ایسا دستاویز ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر وہ یہ استدالل جب وہ اپنے گھر سے سفر کر رہے ہوں تو ان کے پاس  ،کے لئے ان استثناءات میں سے کسی سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند افراد1 

 میں شامل ہے۔ر سکیں کہ سردست سفر ان استثناءات ک
 اسے آزاد کارکنان کے ذریعہ اس وقت استعمال کیا جائے، جب ان کے پاس ان کے آجر کے ذریعہ تیار کیا گیا سفری اجازت نامہ نہ ہو۔2 
 اور نقد نکالنے کے لئے کیے جائیں۔ لینےان میں مفت کی خریداریاں )غذائی اشیاء کی تقسیم۔۔۔( اور وہ سفر شامل ہیں جو سوشل سیکیورٹی فوائد 3 


