د افغان پناه غو تونکو لپاره د
انتطار د مودې په اړه
معلومات

د پناه غو تنې د مرکې )انتروي( او پناه غو تنې د غو تنليک د واب لپاره د انتظار موده
يني پناه غو تونکي له پناه غو تنې خه وروسته ،د  ٢١ور و په دننه کې واب ترﻻسه کوي او زيات شمٻر نور
بايد د اوږدې مودې لپاره انتظار وباسي.
مونږ ډيرې مرکې په دې تو ه ترسره کوو ،چې پناه غو تونکي زمونږ دفترونو ته په فزيکي تو ه را ي ،خو ينې
مرکې د سکرين )تيمس( له ﻻرې هم ترسره کٻږي.
مرکې )انتروي( لپاره د انتظار موده:
مونږ به د هغو کسانو له ډيرې برخې سره د  ٢٠٢٢کال د جنوري د مياشتې تر پايه پورې مرکه تر سره کړو ،چې د
 ٢٠٢١کال د دسمبر له مياشتې خه مخکې يې د پناه غو تنه کړې ده.

آيا د کډوالو د چارو ادارې ) (UDIله تاسو سره مرکه ترسره کړې ده او تر اوسه مو واب نه دی
تر ﻻسه کړی؟
يني غو تنليکونه له مرکې لنډ وخت وروسته ٻړل کٻږي ،په داسې حال کې چې د ينو نورو غو تنليکونو د ٻړلو
لپاره بايد انتظار وکړو.
که چيرې ستاسو د غو تنليک ٻړلو ته بايد انتظار وباسو ،تاسو ته به په دې هکله د ليک په وسيله خبر درکړو .دا چې
د افغانستان وضعيت نا ر نده دی ،نو مونږ له دې کبله نشو کوﻻی چې ستاسو د پناه غو تنی د اړتيا ارزونه وکړو .په
افغانستان کې د طالبانو د واکمن کٻدو دومره لنډ وخت وروسته ر نده نه ده چې هلته به ه پٻ ٻږي .مونږ مختلف او
متضاد معلومات ترﻻسه کوو او نه پوهٻږو چې کوم معلومات سم او کوم نا سم دي.

آيا داسې اسناد لرئ چې تر اوسه مو نه دي سپارلي؟
تاسو کوﻻی شئ د اسنادو د وړاندې کولو د رن والي په هکله معلومات په ﻻندې انترنت پا ه کې ومومئ:
udi.no/dokasyl
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