
 

 

که چیرې بل هېواد ته ستاسو د لېږلو پرېکړه شوې وي،  

اسو د پناه نو تاسو بایدهغه هېواد ته ستانه شئ چې ست

وکړي. غورغوښتنې پر غوښتنلیک باید   

که تاسو وغواړئ، کوالی شې بیرته خپل هېواد ته ستانه 

خپل هېواد ته د بیرته ستنېدلې شئ. تاسو کوالی شئ 

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

  ټکټونهد الوتکې 

  په ناروې کې د کډوالو د نړیوال سازمان

(IOMلخوا مشورې ) 

  ۷۰۰۰ ،کلونو څخه لوړ وي ۱۸که عمر مو له 

 کرونه مالي مرسته.

 د  که عمر مو له مرستې سره د بیرته ستنېدنې

 ۱۸له  لیک د وړاندې کولو پر مهالغوښتن

 .کرونه مالي مرسته ۲۰۰۰ ،کلونو ټیټ وي

و لپاره د اعتبار وړ نه دي، پورتنۍ مرستې د هغو کسان

هېوادونو کې د  نورو په یو اروپایي او یا ځینوچې 

استوګنې اجازه ولري. د ال زیاتو معلوماتو لپاره 

udi.no .انترنت پاڼه وګورئ 

اسنادو په  اور وړ )اعتماد  وړ(د ب لپاره د سفر

 اضافي مالي مرسته منظور

وړ  د بیرته ستنېدو له غوښتنلیک سره یوځای داعتبارکه تاسو 

 کرونه زیاته )اضافي( ۵۰۰۰سپارئ، کوالی شئ پاسپورت و

پخوا مو پاسپورت  چیرې مرسته تر السه کړئ، همدارنګه که

 او تر اوسه د اعتبار وړ وي. ی وي هم سپارل

 تاسو باید ژر والړ شئ

هغه اروپایي هېواد ته، چې ستاسو د پناه غوښتنې 

ړي، د بیرته ستنېدنې د وروستۍ غوښتنلیک باید وڅې

د ې خپل هېواې لپاره موده لنډه ده. که تاسو غواړئ چنېټ

الس ته راوړئ او  ژر د سفر اسنادته ستانه شئ باید 

 .خپل هېواد ته ستانه شئ

 د غوښتنلیک د وړاندې کولو الرې

کې شتون  www.iom.no ورمه په د غوښتنلیک ف

 لري.

( سره په IOMد کډوالو له نړیوال سازمان )

همدارنګه تاسو شمېره اړیکه ټینګه کړئ.  ۸۰۰۳۷۴۰۴

ته برېښنالیک  iomoslovarp@iom.noکوالی شئ 

 واستوئ.

 

ه کې ولولئمعلومات په الندې انترنت پاڼ نور  

www.udi.no/return  

 

مرستې سره د هغو کسانو بیرته  له

د دوبلین د مقرراتو الندې تنېدنه، چې س

 راځي
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