
 ګرانو

UNHCR  د افغانانو څخھ ډیری پوښتنې ترالسھ کوي ، ځکھ چې د ډیری ایالتونو لخوا اعالنونھ

 شتون لري چې دوی بھ د افغان کډوالو لپاره د بیا میشتھ کیدو فرصتونھ ډیر کړي.

 

بیا میشتھ کیدو برنامھ بھ یوازې ھغھ کسانو تھ د  UNHCRمھرباني وکړئ پھ یاد ولرئ چې د 

السرسي وړ وي چې د وړتیا معیارونھ پوره کوي او د پیژندنې او راجع کولو لپاره دمخھ د 

UNHCR  پروسیجرونو لھ الرې. بیا میشتیدنھ د خورا زیان منونکو کډوالو لپاره یوه وسیلھ پاتې

 یواد کې ورتھ اړتیا وي ممکن وړ وي.کیږي ، او یوازې ھغھ څوک چې د پناه غوښتنې ھ
 
 

د بیا میشتھ کیدو برنامې څخھ جال او جال ، ځینې ھیوادونو پدې وروستیو کې د ھغو  UNHCRد 

افغان اتباعو لپاره فرصتونھ اعالن کړي چې کار یې کړی وي یا د دې ھیوادونو سره تړلي وي 

د دې ھیوادونو لخوا رامینځتھ شوي او  ترڅو دې ھیوادونو تھ د سفر اجازه ترالسھ کړي. دا برنامې

UNHCR  خلک برنامو یا غوښتنلیکونو تھ نھ راجع کوي. د تفصیلي معلوماتو لپاره ، مھرباني

 ې یا لینک تھ د نورو ھیوادونو برنامو تھ مراجعھ وکړئ.orوکړئ د اړوند ھیواد ویب پا 
 
 
 

او د ھغې پروسو پھ اړه پوښتنو لپاره ، تاسو کولی شئ زموږ د افغان سیل سره الندې  UNHCRد 

 لینک شریک کړئ

 :-afghan-for https://help.unhcr.org/india/information   یا زموږ د

UNHCR وړیا شمیرهor  56351800 103  7303154009 9810173130 or   یا موږ

  .  تھ ایمل واستوئ
indne@unhcr.org. 
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 مھرباني وکړئ پھ یاد ولرئ چې:

لخوا د کډوالو وضعیت پیژندل الزمي ندي پدې معنی چې یو فرد بھ د بیا  UNHCRراجستر یا/او د 

 میشتھ کیدو لپاره راجع کیږي.

تھ چمتو کیږي ، او لږ شمیر کډوال د بیا  UNHCRیواځې یو څو د بیا میشتیدنې ځایونھ ھرکال 

 میشتھ کیدو ھیوادونو تھ د سپارلو لپاره سخت معیارونھ پوره کوي

 

بیا میشتیدل حق نھ دی. دا د غوښتنلیک پراساس پروسھ ھم نده ، نو لھ ھمدې املھ مھرباني وکړئ 

 دفتر ودانۍ څخھ لیدنھ وکړئ. UNHCRغوښتنلیکونھ مھ سپارئ یا پدې برخھ کې د 
 

ھیوادونو پدې وروستیو کې د ھغو افغان اتباعو لپاره فرصتونھ اعالن کړي چې د دې ځینې 

ر کوي یا ورسره تړاو لري ترڅو دې ھیوادونو تھ د سفر اجازه لیک غوښتنھ ھیوادونو سره کا

خلک برنامو تھ راجع نھ  UNHCRوکړي. دا برنامې د دې ھیوادونو لخوا رامینځتھ شوي ، او 

 کوي یا غوښتنلیکونھ پروسس کوي.
 

ھ اضافي کھ تاسو پھ دې باور یاست چې ستاسو وضعیت بھ ستاسو د ډیر زیانمنونکي وضعیت لھ امل

تھ  1035635 1800شمیره وړیا شمیره  UNHCRپاملرنې تھ اړتیا ولري ، مھرباني وکړئ د 

  indne@unhcr.org ولیکئ. ایملھند تھ پھ دې  UNHCRزنګ ووھئ یا 
 

موږ تھ د رسیدو لپاره کھ تاسو کومھ پوښتنھ لرئ یا نورو معلوماتو تھ اړتیا لرئ ، مھرباني وکړئ 

 وړیا احساس وکړئ

او د ھغې ملګرو لخوا چمتو شوي وړیا دي. د خدماتو او  UNHCRھغھ خدمات او مرستې چې د 

او د ھغې ملګري  UNHCRمرستې پھ بدل کې د ھیڅ جنسي یا نورو احسان غوښتنھ نشي کیدی. 

 د جنسي استحصال او ناوړه ګټھ اخیستنې د صفر زغم پالیسي لري.
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