
په برازیل کې د برشدوستانه 

استقبال په اړه معلومات

د برازیل حکومت د ۲۰۲۱ کال له سپټمرب راهیسې په افغانستان کې له برشي حقونو څخه د جدي او 

پراخې رسغړونې له وضعیت څخه اغیزمنو خلکو ته د برشدوستانه استقبال په موخه ویزې ورکوي.

د برشدوستانه ویزې له صادرولو وروسته، ګټه اخیستونکی برازیل ته د ننوتلو لپاره تر 180 ورځو پورې وخت لري. 

د نورو معلوماتو د السته راوړلو لپاره د UNHCR Help  پاڼی څخه 

 ajuda.acnur.org .لیدنه وکړۍ چی په نورو ژبو هم شتون لري

بیړين او لنډمهاله رسپناه یا استوګن ځایونه  

کله چې تاسو برازیل ته ورسیږئ، که تاسو د پاتې کیدو 

ځای نلرئ، د حکومت عامه شبکې او مدين ټولنې 

سازمانونو لخوا د استوګنې لپاره ځایونه شتون لري.

د عامه رسپناه شبکې ته راجع کول د ښاروالۍ او دولتي عامه 

ټولنیزې مرستې شبکې  د خدماتو لخوا تررسه کیږي.

. په مهمه توګه، دا استوګن څایونه لنډمهاله او کم دي، ډیری 

وختونه رشیک شوي او/یا په څوبرخو ویشل شوي وي )د بیلګې 

په توګه، د ښځو رسپناه، د نارینه رسپناه، د کورنۍ رسپناه(. په 

عمومي توګه، د فامیيل لپاره د رسپناه لږ انتخابونه شتون لري.

په ساو پاولو کې اسناد او خدمات

هغه خلک چې د برشدوستانه ویزې څخه ګټه پورته کوي حق لري چی یواځی یو ځل د 

برشي استقبال په هدف د مهاجرت غوښتنه  یا لنډمهاله د استوګنې د پیژندلو غوښتنه وکړي.

تاسو کولی شئ د دولتي ادارو او مدين ټولنود سازمانونو څخه چې ستاسو د اسنادو په برخه کې 

د یونیسیار رسه په ګډه کار کوي کومک وغواړۍ او همدارنګه د وړیا حقوقي مرستې خدماتو، 

رواين ټولنیزی پاملرنې اود پرتګايل ژبی د ذدکړی غوښتنه وکړۍ چی الندی ذکر شوي دي.

د ساو پاولو (Caritas) آرچډیوسیسن - حقوقي، ټولنیزې مرستې او رواين . 	

ټولنیزې مرستې، پرتګايل ټولګي اود کار موندنی په برخه کی مرسته کوي

دواټساپ شمیره : ۰۰۵۵۱۱۹۷۶۳۰۸۰۲۳                                                                                                   	

	 Parada Inglesa -1853 ،Av. Mal. Eurico Gaspar Dutra 

(Missao paz) د صلحی وظیفه - حقوقي، ټولنیزې مرستې او رواين ټولنیزې . 	

مرستې، د پرتګايل ژبی ټولګي او د کار پیدا کولو په برخه کی مرسته کوی.                            

د واټساپ شمیره : ۰ ۰۰۵۵۱۱۳۳۴۰۶۹۵                                 	

	 Liberdade -225 ،Rua Glicerio 

	 .(CRAI) دمهاجرینو لپاره د مراجعی  ، حقوقي ، ټولنیزو مرستو مرکز

تیلیفوين یا هم شخيص مالقاتونه: ۰۰۵۵۱۱۲۳۶۱۳۷۸۰ / ۰۰۵۵۱۱۲۳۶۱۵۰۶۹ 	

	 Bela Vista-834،Rua Major Diogo

دمهاجرت د ادغام او تابعیت مرکز(CIC) حقوقي مرستی او درسونو ته دالس ريس دفرت  . 	

تیلیفون او واټساپ : ۰۰۵۵۱۱۳۱۱۵۲۰۴۸ 	

	 Santa Cecilia – 1.020،Rua Barra Funda

بیا میشتیدنه

پاملرنه: د برازیل څخه د نورو هیوادونو لپاره 

د بیا میشتیدنې پروګرام شتون نلري.

 دمهاجرینولپاره نړیوال سازمان )یونیسیار( د برازیل 

څخه نورو هیوادونو ته د مهاجرینو لیږد نه تررسه کوي کوم چې 

په برازیل کې دي. که تاسو غواړئ چې بل هیواد ته الړ شئ، 

تاسو باید پخپله د اړونده قونسلګرۍ څخه غوښتنه وکړۍ.

په ګوارولیوس نړیوال هوایی ډګرکې 

هم، تاسو کولی شئ د دې خدماتو 

په اړه د نورو ملوماتو لپاره  د 

مهاجرینو لپاره د برشي مرستې د 

څانګی څخه معلومات تر السه کړۍ.

د ساو پاولو په ښار کې، تاسو کولی 

شئ چی  د هغه  دولتي ادارو او 

مدين ټولنو سازمانونو لټون وکړئ 

چې د UNHCR رسه په ګډه کار 

کوي چی په الندی  ذکر شوي دي.

د بین املليل فرمان په اړه د نورو 

معلوماتو لپاره چی د افغانانو لپاره د 

برشدوستانه ښه راغالست په هدف 

د ویزو ورکول تنظیموي ، لیدنه 

bit.ly/393Mg4D :وکړۍ

د ګوارولوس نړیوال هوایی ډګر کې د معلوماتو او مرستې 

لپاره، تاسو کولی شئ د مهاجرینو رسه د برشي مرستې 

دفرت ته مراجعه وکړۍ چی په هوایی ډګر کی دۍ.

چی دغه دفرت مهاجرینو او پناه غوښتونکو  ته د وړیا 

مرستې وړاندیز کوي ، په بیله بیا د عامه رسپناه په شمول 

د ټولنیزو مرستو لپاره الرښود او راجع کول. 

  Asa B – ۲ دوهم ترمینل

Mezanino – دفرت منرب ۱۱۶

آدرس
bit.ly/3KWuhv2

کاري ساعت 
هره ورځ د ۷:۰۰ بجو څخه 

تر ۱۹:۰۰ بجو پوری

د ګوارولیوس )Guarulhos( هوایی ډګر 

وړیا انټرنټي خدمات یا )WIFI( لري.

تیلیفوين متاس 
۰۰۵۵۱۱۲۴۴۵۴۷۱۹

ایمیل یا بریښنالیک  
paaguarulhos@gmail.com

http://Ajuda.acnur.org
https://wa.me/+5511976308023
https://wa.me/+551133406950
https://wa.me/+551133406950
tel:+551123615069
tel:+551123613780
tel:+551131152048
http://bit.ly/393Mg4D
http://bit.ly/3KWuhv2
tel:+551124454719
mailto:paaguarulhos%40gmail.com?subject=

