!د پناه غوښتونکو د پام وړ
تاری خ /۲۵:جون۲۰۲۱/
:د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو عال کمیشنی داسنادو لکه مهاجرت کارتونو او د غورالندی سندونو د نوی کولو او ویش لړې
تاسو ته خن درکول ک ږنی چ د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو عال کمیشنی دفن او د هغوی مرستندویه ادارو د غورالندی ۱-
سندونو او د مهاجرت کارتونو د ویش لړی پیل کړی ده د هغه پناه غوښتونکو او مهاجرینو چ د غورالندی سند او یا هم د
مهاجرت کارتونو د موده یا تاری خ ی تن شوی وی او یا هم په راتلونکو میاشتو ک تنیږی مربوطه مرستندویه اداری ستاسو د
.حستوګن په ځایونو ک د مهال ویش په اساس له ستاسو رسه اړیکه ټینګه کړی او تاسو ته به ستاسو نوی اسناد درکړی
ستاسو څخه احناما هیله ک ږنی چ د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عال کمیشنی دفن او همدارنګه د سیلیکټ مرستندویه
اداری ته مراجعه مه کوی هغه ځکه چ پورتن نوموړی ارګانونه نش کول چ پرته له مالقات د وخت اخیستو څخه تاسو ته
.ستاسو اسناد وویش

:د مهاجرت کارت د تاری خ د نوې کولو لپاره مصاحبه۲-
هغه مهاجرین چ د مهاجرت کارتونو تاریخونه ی د  ۲۰۲۱کال د جوالی میاشن تنیږی باید د اسنادو د نوی کولو لپاره د مصاحن
.لپاره د مالقات وخت واخل
رسه په مذکوره شمنه اړیکه ټینګه کړی GNMS ۲۶۶۹۹۴۶۰ ،هغه مهاجرین چ په ګوأ او مهراشن ک اوس ږنی د مهربای له مخ د
. gnmspune@gmail.comاو یا هم په دې بریښنالیک ورته لیک واستوې -۰۲۰
رسه اړیکه ټینګه کړی  ۹۱۰۰۳۱۹۴۱۱او یاهم  SCIهغه مهاجرین چ په تیلینګانا ک اوس ږنی د مهربای له مخ په مذکوره شمنه د
 rrhelpdesk@savethechildren.inپه دی بریښنالیک ورته لیک واستوی
.رسه اړیکه ټینګه کړی  SCIهغه مهاجرین چ په کرناټکا ک اوس ږنی د مهربای له مخ په مذکوره شمنه د
 . rrhelpdesk@savethechildren.inاویا هم په دی بریښنالیک ورته لیک واستوی ۹۷۴۲۰۹۳۲۷۰

هغه مهاجرین چ په تامینایډو ،کنال ،اندره پردیس ک اوس ږنی د مهربای له مخ په چینای ک د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو
.عال کمیشنی د دفن رسه په مذکوره شمنو اړیک ټینک کړی
۰۴۴۲۴۴۶۱۷۳۲، ۰۴۴۲۴۴۶۱۷۳۵
.او یا هم چینای ک د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عال کمیشنی د دفن ته په دی بریښنالیک خپل لیکونه واستوی
indch@unhcr.org
هغه مهاجرین چ د هند هیواد په نورو ایاالتونو ک میشت دی دمهربای له مخ د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عال کمیشنی
دی بریښنالیک خپل لیکونه راوستوی او یا هم په مذکوره شمنو زمونږ رسه اړیکه ټینګه کړی  indne@unhcr.orgددفن ته په
۱۸۰۰۱۰۳۵۶۳۵، ۹۸۱۰۱۷۳۱۳۰

د نوی زیږیدلو کوچنیانو د ثبت کولو لپاره د سیلیکټ مرستندویه اداری رسه په مذکوره شمنه اړیکه ټینګه کړی ۸۳۸۳۰۴۹۲۸۵
 ref.rri@hrln.orgاو یاهم په دې بریښنالیک کول خپل لیکونه واستوی
:د پناه غوښتن د وضعیت د رسګندوال مصاحن ۳-
دپناه غوښتن د وضعیت رسګندوال د مصاحن لړی د تیلیفون له الری د ویډیوی اړیک له الری تررسه ک ږنی .په یاد ولری چ نه
.مخامخ د ملګرو ملوتونو دسازمان د کډوالو عال کمیشنی په دفن ک
د کرونا وباله وچ دملګروملتونو سازمان د کډوالو عال کمیشنی دفن ډیری تاریخونه چ ذ مصاحن لپاره پناه غوښتونکو ته ورکړل
شوی ځین بدلونونه پک راغل دی چ د ملګرو ملتونو د کډوالو عال کمیشنی دفن به ستاسو رسه اړیکه ټینګه کړی او تاسو ته
.به ستاسو د مصاحن د نوی تاری خ په اړه خن درکړی

مهربای وکړی د ملګروملتونو سازمان د کډوالو عال کمیشنی دفن ته د مصاحن لپاهره مراجعه مه کوی .همدارنګه د ملګروملتونو
سازمان د کډوالو عال کمیشنی دفن به ستاسو د پناه غوښتن د وضعیت درسګندوال د مصاحن نتیجه ستاسو رسه د تیلیفون له
.الری رسیکه کړی
:د نوم لیکن یا راجیسنیشن پروسه۴-
رسه په مذکوره شمنه اړیکه ټینګه  GNMSټول نوې نوم لیکن او همدارنګه د نوی زیږیدلو کوچنیانو په کیس ک د ثبت لپاره د
کړی۰۲۰- ۲۶۶۹۹۴۶۰.
.په دی بریښنالیک خپل لیکونه ورواستوی  gnmspune@gmail.comاو یا هم

رسه په مذکوره شمنه اړیکه ټینګه کړی GNMS ۲۶۶۹۹۴۶۰ ،هغه مهاجرین چ په ګوأ او مهراشن ک اوس ږنی د مهربای له مخ د
. gnmspune@gmail.comاو یا هم په دې بریښنالیک ورته لیک واستوې -۰۲۰
رسه اړیکه ټینګه کړی  ۹۱۰۰۳۱۹۴۱۱او یاهم  SCIهغه مهاجرین چ په تیلینګانا ک اوس ږنی د مهربای له مخ په مذکوره شمنه د
 rrhelpdesk@savethechildren.inپه دی بریښنالیک ورته لیک واستوی
.رسه اړیکه ټینګه کړی  SCIهغه مهاجرین چ په کرناټکا ک اوس ږنی د مهربای له مخ په مذکوره شمنه د
 . rrhelpdesk@savethechildren.inاویا هم په دی بریښنالیک ورته لیک واستوی ۹۷۴۲۰۹۳۲۷۰

هغه مهاجرین چ په تامینایډو ،کنال ،اندره پردیس ک اوس ږنی د مهربای له مخ په چینای ک د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو
.عال کمیشنی د دفن رسه په مذکوره شمنو اړیک ټینک کړی
۰۴۴۲۴۴۶۱۷۳۲، ۰۴۴۲۴۴۶۱۷۳۵
هغه مهاجرین او پناه غوښتونک چ په پورتنیو مذکوره ایاالتونو ک نه اوس ږنی کوالی ش چ د نوم لیکن یا د ځان ثبت کولو لپاره
او یا هم د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عال کمیشنی  indne@unhcr.orgپه دی بریښنالیک زمونږ رسه ځانونه ثبت کړی
ددفن په الندین مذکوره وړیا تیلفون شمنه زمونږ رسه اړیکه ټینګه کړی
او یا هم په الندین مرستندویه شمنه زمونږ رسه اړیکه ټینګه کړی ۱۸۰۰۱۰۳۵۶۳۵ ۹۸۱۰۱۷۳۱۳۰.
همدارنګه د نوی زیږیدلو ماشومانو د ثبت لپاره د سیلیکت مرستندویه اداری رسه په الندنیو شمنه اړیکه ټینګه کړی ۸۳۸۳۴۹۲۸۵
.بریښنالیک ورته خپل لیکونه ورواستو  reg.rri@hrln.orgاو یا هم په
:د اړیکږ څرنګوال ۵-
د مهربای له مخ په یاد ولری ستاسو د اړیک شمنو ،د واټساپ شمنو ،د بریښنالیک او د حستوګنځای د بدلون په صورت ک د
.سیلیکټ مرستندویه اداری ته خن ورکړی
بریښنالیک مونږ ته خپل لیکونه رواستوی  indne@unhcr.orgد امنین ستونځو رسه د مخ کیدو په صورت ک احناما په دی ۶-
او یا هم ق ۹۸۱۰۱۷۳۱۳۰ ،شمنو زمونږ رسه ا
اړیکه ټینګه کړی

