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ع'&زان، 

MمKسار&ای عاI پناهندGان سازمان ملل متحد درخواست های ز&ادی از افغان ها در&افت 8 کند ، ز&را چندین دولت اعالم کردە 
است که آنها فرصت اسTان مجدد مهاجران افغان را افزاPش 8 دهند. 

 توجه داشته aاشYد که برنامه اسTان مجدد MمKسار&ای عاI پناهندGان سازمان ملل متحد فقط برای کسا\] که معYارهای واجد 
c
لطفا

س خواهد بود. اسTان  ghل دسaآنها ، قا [jو معر k\برای شناسا UNHCR شدە [ qrل تعیtق روشهای از ق&vط بودن را دارند و از طxا yz
اxط  yz دارند 8 توانند واجد 

{
&ن نYاز را در کشور پناهند| ghشKان است و تنها کسا\] که بGن پناهند&vب �ذیرتKمجدد ابزاری برای آس

aاشند. 

 برCD از کشورها فرصت ها:9 را 
F
ا GHان سازمان ملل متحد ، اخRپناهند Tای عاVسارXمY جدا^انه و متمایز از برنامه اس]ان مجدد

برای اتkاع افغان که bا آن کشورها Yار کردە اند hا واgسته bه آنها بودە اند ، برای درخواست مجوز سفر bه این کشورها اعالم 
کردە اند. این برنامه ها توسط آن کشورها اhجاد شدە است و UNHCR افراد را bه برنامه ها معرCp وVا درخواسno های شان را 

 bه برنامه های سایر کشورها bه وب ساhت hا لینک مtuوطه آنها مراجعه کن4د. 
F
اجرا نم4کند. برای اطالعات بXشnH ، لطفا

نno مراجعه کن4د:  nHدر این آدرس ان {خش افغان های ماb } هb 
F
برای پرسش های مtuوط bه UNHCR و روندهای آن ، لطفا

h/ps://help.unhcr.org/india/informaAon-for-afghans/ یا شماره تلفن رایگان UNHCR ما 18001035635 یا 
 .indne @unhcr.org 9810173130 یا 7303154009 یا ایمیل

لطفا aه xاد داشته aاشYد که : 
 bه این معCo نXست که hک فرد برای اس]ان مجدد •

F
) شدن توسط UNHCR لزوما �DفیوVا�و پناهندە (رh شدن nHراجس

معرCp � شود. 
د و تعداد �M از پناهندGان از • qhان سازمان ملل قرار 8 گGپناهند Iسار&ای عاKمM ارYان مجدد در اختTساالنه فقط چند سهم اس

انه برای �سلYم aه کشورهای اسTان مجدد برخوردارند.  qhارهای سختگYمع
 درخواس�g  های خود را ارسال •

c
] xک پروسه مبت�] بر درخواست نKست ، بنابراین لطفا qrست. این همچنKان مجدد حق نTاس

نکنYد xا aه دفUNHCR gh در این ارتtاط نYایYد. 
 فرصت ها\k را برای اتtاع افغان ها\k که aا آن کشورها Mار کردە اند xا وا�سته aه آنها بودە اند ، اعالم •

{
بر�] از کشورها aه تاز|

کردە اند تا برای سفر aه آن کشورها درخواست اجازە دهند. این برنامه ها توسط آن کشورها تأسXس شدە و UNHCR افراد را 
) نکردە و درخواسno ها را اجرا نم4کند.  Cpه برنامه های آنها راجع (معرb

 aا شمارە تلفن را�xان •
c
ی دارد ، لطفا ghشKه توجه بa ازYب �ذیری شما نKش آسPل افزاYه دلa ت شماYد که وضعYا�ر فکر 8 کن

&د xا aه UNHCR India در indne@unhcr.org بن��سYد.  qhگa ا شمارە 18001035635 تماسa UNHCR

ا�ر فکر مYکنYد سواI دار&د xا معلومات بKشgh نYاز دار&د، aا ما aه تماس ش�&د.

Mای آن را�xان است. در ازای خدمات و Mمک نtاxد هیچ گونه  yz و UNHCR مکهای ارائه شدە توسطM مهم: خدمات و
Mای آن سYاست عدم تحمل سوء استفادە ج±° را دارند. yz و UNHCR .د qhگa آن صورت qhا غx °±تقاضای ج

mailto:indne@unhcr.org

