له مرستې سره د هغو کسانو بیرته
ستنېدنه ،چې د دوبلین د مقرراتو الندې
راځي

که چیرې بل هېواد ته ستاسو د لېږلو پرېکړه شوې وي،
نو تاسو بایدهغه هېواد ته ستانه شئ چې ستاسو د پناه
غوښتنې پر غوښتنلیک باید غور وکړي.
که تاسو وغواړئ ،کوالی شې بیرته خپل هېواد ته ستانه
شئ .تاسو کوالی شئ خپل هېواد ته د بیرته ستنېدلې
لپاره مرسته ترالسه کړئ او هلته یو نوی ژوند پیل
کړئ.
تاسو الندې مرستې ترالسه کوالی شئ:


د پاسپورت او د سفر د اسنادو د ترالسه کولو
لپاره مرسته



د الوتکې ټکټونه



په ناروې کې د کډوالو د نړیوال سازمان
( )IOMلخوا مشورې



که عمر مو له  ۱۸کلونو څخه لوړ وي۷۰۰۰ ،
کرونه مالي مرسته.



که عمر مو له مرستې سره د بیرته ستنېدنې د
غوښتنلیک د وړاندې کولو پر مهال له ۱۸
کلونو ټیټ وي ۲۰۰۰ ،کرونه مالي مرسته.

د سفر لپاره د باور وړ (اعتماد وړ) اسنادو په
منظور اضافي مالي مرسته
که تاسو د بیرته ستنېدو له غوښتنلیک سره یوځای داعتبار وړ
پاسپورت وسپارئ ،کوالی شئ  ۵۰۰۰کرونه زیاته (اضافي)
مرسته تر السه کړئ ،همدارنګه که چیرې پاسپورت مو پخوا
هم سپارلی وي او تر اوسه د اعتبار وړ وي.

تاسو باید ژر والړ شئ
هغه اروپایي هېواد ته ،چې ستاسو د پناه غوښتنې
غوښتنلیک باید وڅېړي ،د بیرته ستنېدنې د وروستۍ
نېټې لپاره موده لنډه ده .که تاسو غواړئ چې خپل هېواد
ته ستانه شئ باید د سفر اسناد ژر الس ته راوړئ او
خپل هېواد ته ستانه شئ.

د غوښتنلیک د وړاندې کولو الرې
د غوښتنلیک فورمه په  www.iom.noکې شتون
لري.
د کډوالو له نړیوال سازمان ( )IOMسره په
 ۸۰۰۳۷۴۰۴شمېره اړیکه ټینګه کړئ .همدارنګه تاسو
کوالی شئ  iomoslovarp@iom.noته برېښنالیک
واستوئ.

پورتنۍ مرستې د هغو کسانو لپاره د اعتبار وړ نه دي،
چې په یو اروپایي او یا ځینو نورو هېوادونو کې د
استوګنې اجازه ولري .د ال زیاتو معلوماتو لپاره
 udi.noانترنت پاڼه وګورئ.

نور معلومات په الندې انترنت پاڼه کې ولولئ
www.udi.no/return

