
د مهاجرو له پاره د قامي ملتونو لويه ټولنه چي ورته يونائيټډ 
د  هغي  د  (UNHCR)وائي،  ريفيوجيز  فار  هائي کمشنر  نيشنز 

شمالي يورپ دفتر

Ynglingagatan 14, 6th fl., 
SE-113 47, 

Stockholm, Sweden 
ټيلي فون: 80 48 457 8 46+

فيکس:97 48 457 8 46 + 
swest@unhcr.org :اي ميل

http://www.unhcr-northerneurope.org :ويب سائټ
د متحده قامونو د سوري الندي کار کوونکي اداره   UNHCR
ده کومه چي په عالمي ډګر د مهاجرو د حفاظت او د هغوي د 
بنيادي کار دا دي   UNHCR د  کشالو هوارولو په اړه کار کوي. 
چي د مهاجرو د حقوقو حفاظت اوکړي او د هغوي د سوکالئ 
له پاره ګامونه اوچت کړي. UNHCR کوشش کوي چي دا خبره 
يقيني کړي چي پناه غوښتونکي هر بنده ته د هغه حق اور�سي او 
په بل وطن کي هم د هغه د حقونو حفاظت او�سي، او که خپل 
وطن ته واپ�سي کول غواړي نو چي د واپ�سئ انتظام ئي اوکړي �سي. 
هر پناه غوښتونکي، مهاجر يا هغه بنده چي په يو متبادل حيثيت 

اوسيګي، UNHCR ته د عر�سئ کولو حق لري. 

د قانوني امداد دفتر:

Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4, Rīga, 

LV-1050
ټيلي فون:67514208 371+ ,80001801 371+  

فيکس:67514209 371+  
jpa@jpa.gov.lv :ايم ميل

 www.jpa.gov.lv :ويب سائټ
دا دفتر هغه خلقو ته قانوني امداد بغير د پيسو ورکوي کوم خلق 

چي چار نه لري.

د محتسب دفتر:

Tiesībsarga birojs
Baznīcas iela 25, Rīga, 

LV-1010
ټيلي فون:67686768 371 +  

فيکس: 67244074 371+
tiesibsargs@tiesibsargs.lv :اي ميل

www.tiesibsargs.lv :ويب سائټ
د يو بنده د اړخ نه جمع کړي شوي شکايت جائزه اخلي، عر�سي 
وصولوي، د انساني حقونو په اړه مشوره ورکوي او په زور د 

وطن نه ويستونکو نګراني کوي. 

د انساني حقوقو په اړه د ليتويا مرکز:

Latvijas Cilvēktiesību centrs 
Alberta iela 13, Rīga, 

LV-1010
ټيلي فون: 67039290 371+

فيکس:67039291 371+  
office@humanrights.org.lv :اي ميل

 www.humanrights.org.lv
يوه خود اختياره، غير سرکاري اداره کومه چي د پناه اغستونکو 
د   UNHCR او ليتويا ته غير قانوني هجرت کوونکو له پاره د 

پراجيکټ الندي بغير د پيسو قانوني امداد ورکوي.

عوامي پناه ګاه "سيف هاؤس"

NVO "Patvērums „Drošā māja"
Lāčplēša iela 75-9/10, Riga, 

LV-1011
ټيلي فون: 67898343 371+ )يواځي په ليتوين ژبه کي(

25565098 371+ )په انګريزئ کي(
konsultacijas@patverums-dm.lv :اي ميل

www.patverums-dm.lv :ويب سائټ
عوامي پناه ګاه "سيف هاؤس" هغه خلقو ته امداد ورکوي څوک 
چي د کور نه تختولي شوي وي، قانوني طور ئي هجرت کړي وي، 
بل وطن کي پناه غواړي، مهاجر، يا هغه خلق چي ليتويا کي ورتا 

څه متبادل استوګنه ورکړي شوي وي. 

د ليتويا ريډ کراس:

Latvijas Sarkanais Krusts
Šarlotes iela 1 d, Rīga, 

LV-1001
ټيلي فون:67336651 371+  

فيکس:67336652 371+ 
www.redcross.lv :ويب سائټ

د نورو څيزونو سره سره ضرورت مند خلقو ته رهنمائي، 
معلومات، امداد، جامي او پناه ورکوي. 

د زنانوؤ له پاره د امداد ځائي "مارټا":

Biedrība Resursu centrs sievietēm “Marta” 
Matīsa iela 49 – 3

Rīga, LV-1009 
ټيلي فون:67378539 371+ 

فيکس: 67378538 371+
centrs@marta.lv :اي ميل

www.marta.lv :ويب سائټ
زنانوؤ ته بغير د پيسو قانوني ، د دماغي او معاشرتي مسئلو په اړه 

په ليتوين، رو�سي او انګريزي ژبه کي امداد ورکوي. 

تاسو د کوم ځائ نه امداد اغستي �شئ؟

هر چا ته د پناه اخستلو حق حاصل دے
د پناه غوښتلو واال د پاره معلوماتي کتابچه

تعارف: تاسو دا وخت ليتويا کي استوګن ئي. ليتويا په مشرقي يورپ کي د يورپي يونين غړي وطن دے. سرکاري ژبه ئي ليتوين ژبه ده. 

تاسو د سيا�سي پناه غوښتو په حقله عر�سي ورکولي �سئ که چري تاسو دا ګنړئ چي ستاسو خپل وطن ته په واپ�سئ کولو تاسو په 
ستونزو کي اخته کيدي �سئ او که چري تاسو ته خپل وطن کي د سرکاري چارواکو په الس تحفظ نه مالويږي.

يادګيرنه. هر چا ته د پناه اخستلو حق حاصل دے

هر چا ته د عالمي قانون الندي خپل وطن ته په زور زبردستئ واپس کولو په ضد د پناه اغستو حق حاصل دے. 

په ليتويا کي تحريري شکل کي شوي رابطه ډير وزن لري. که تاسو چارواکو ته هر ډول عر�سي کول غواړئ نو دا خبره به خامخا په ليکلو 
کي راولئ. له دي کبله، هر کله چي تاسو د يوي ستونزي سره مخ �سئ نو دا کوشش اوکړئ چي په ليک کي ئي راولئ. تاسو دا ليکل په خپله 

مورنئ ژبه کي يا هر هغه ژبه کي کولي �سئ کومه چي تاسو ليکلي يا وئيلي �سئ.

پناه – مهاجر او متبادل حيثيت )که چري تاسو دا�شي حاالتو کي ئي ...(

که چري تاسو خپل اصل وطن له دي کبله پريخودي وي چي هلته ستاسو بنيادي حقوقو او آزادئي ته خطره وه، او يا تاسو له د ذات، 
مذهب، قوميت، سيا�سي رائي يا د يو خاص ټولګي د غړي په توګه سزا درکړي شوي وه يا د سزا درکولو هسه وه او ستاسو وطن 
)سرکار( دي خبري ته تيار نه وو چي ستاسوحفاظت اوکړي، نو تاسو ليتويا کي پناه اغستي �سئ. د پاس ذکر کړي شوي حاالتو نه چي 
هر يو حالت مخي ته راغي نو تاسو ته به ليتويا کي د مهاجر حيثيت درکولي �سي او د مستقل اوسيدو له پاره به تاسو ته اجازت يعني 

پرمټ درکولي �سي.

کله چي تاسو خپل اصل وطن له دي کبله پريږدئ چي هلته اوسيدو يا هلته واپس تګ له کبله ستاسو ژوند، وجود يا آذادئ ته د مسلح 
جنګ نه، په وطن کي د عام دهشت نه، بهرني حملي نه يا په غټه توګه د انساني حقونو خالف ورزئ نه خطره وي، نو تاسو ته به ليتويا 
کي پناه درکولي �سي. که چري د پاس ذکر کړي شوي حاالتو نه هر يو حالت مخي ته راغي نو تاسو ته به ليتويا کي متبادل حيثيت درکولي 

�سي او د اوسيدو له پاره به تاسو ته عار�سي اجازت يعني پرمټ درکولي �سي کوم چي به کال بعد نوي کولي �سي.

د پناه غوښتلو له پاره تاسو له څه کول پکار دي؟ تاسو له پکار دي چي د کوم حد پوري کولي شئي نو ليکلو کي د پناه غوښتلو په 
غرض عر�سي ورکړئ که نه زباني عر�سي اوکړئ. تاسو دا کار په هوائي اډه يا سمندري اډه، يا هر هغه ځائي کولي �سئ کوم ځائ چي 
تاسو د ليتويا پولي نه دننه راځئ. تاسو د پناه له پاره عر�سي هغه وخت هم ورکولي �سئ کله چي تاسو ليتويا ته رسيدل اوکړئ. تاسو به 
د سټيټ بارډر ګارډ د زمکي چوکئ)چي وړاندي به ورته مونږ SBG وايو(، د شهريت او هجرت د معاملو دفتر يا آفس آف سيټيزن شپ 
اينډ مائيګريشن آفيئرز )چي وړاندي به ورته OCMA وايو(، قامي پوليس )چي وړاندي به ورته SP وايو( او يا د جيل چارواکي يعني 

پريزن ايډمنسټريشن ) چي وړاندي به ورته PA وايو( کي د يو سره خپله عر�سي جمع کوئ. 

تاسو به دي دفترو نه يو دفتر کي د پناه غوښتلو په غرض، په خپله مورنئ ژبه کي يا هر هغه ژبه کي چي تاسو ئي وئيلي �سئ، عر�سي 
جمع کوئ. که چري تاسو انګريزي، رو�سي يا فران�سي ژبه وئيلي شئي، نو دا به ډيره ښه وي چي تاسو دي ژبو نه يوه ژبه کي خپله عر�سي 
اوليکئ، ځکه چي زيات تره سرکاري چارواکي دا ژبي وئيلي �سي او دي ژبو باندي بغير د ترجمان نه پوهيږي. ولي تاسو له به دا واک درکولي 



�سي چي د خبرو اترو له پاره د خپلي خو�سي ژبه اوټاکئ. که ستاسو څه مخصوص ضروريات وي )لکه بدني يا دماغي حاالت( نو تاسو 
SP ،OCMA ،SBG يا PA د خپل دغه ضرورتونو نه خبرولي �سئ. دا خبره به ډيره غوره وي چي تاسو د خپلو ضرورتونو نه چارواکي 

هم په هغه ورځ خبر کړئ کله چي تاسو عر�سي جمع کوئ. 

 يادګيرنه. تاسو دا حق لرئ چي کوم وخت غواړئ نو د چارواکو نه معلومات اوغواړئ. دا د سرکاري چارواکو ذمه واري ده چي تاسو له 
معلومات درکړي. مهرباني کوئ او د هغوي نه د معلوماتو غوښتنه کوئ چي هر څه درته صفا وي. 

په دي پ�شي به څه کوئ؟ کله چي تاسو د پناه له پاره عر�سي ورکړئ نو په هغه ورځ يا د هغي نه سمدستي وروستو، تاسو به د چارواکو 
SBG چارواکي ستاسو نه ذاتي معلومات غواړي، ستاسو تصوير به  "ابتدائي انټرويو يعني خبري اتري" کوئي، کومي کي به د  سره 
اوبا�سي او ګوتي به درنه لګوي. SBG به ستاسو د حاالتو په اړه ستاسو نه نور تپوسونه هم کوي. تاسو به هر هغه کاغذ، ليک يا ثبوت 
چارواکو ته حواله کوئ د کومي نه چي ستاسو د شهريت او د وطن پته لګيدي �سي. دا ستاسو د فائدي په اړه د ټولو نه مهمه خبره ده 

چي د خپل پيژندګلو په حقله ټول کاغذونه او ثبوتونه په حفاظت اوساتئ! 

يادګيرنه. ستاسو سره موجود ټول کاغذات ډير مهم دي. مهرباني اوکړئ محفوظ ئي اوساتئ. 

د پناه غوښتو په حقله ورکړي شوي ټول درخواستونه به په لس کارکونکو ورځو کي OCMAته وړاندي کولي �سي. که چري عر�سي د 
ليتويا پولي نه تيريدو په وخت يا په ټرانزټ زون کي ورکړي شوي وي، نو OCMA ته به په دوه کار کوونکو ورځو کي مالؤ �سي. 

که چري تاسو ليتويا کي دننه استوګن ئي نو په لس ورځو کي، او که چري د ليتويا پوله باندي يا ټرانزټ زون کي موجود ئي نو پنځه 
کار کونکي ورځو کي، OCMA دا ټاکنه کوي چي آيا ستاسو په عر�سئ غور اوکړي که نه. که چري تاسو بل يورپي وطن کي هم د پناه 
له پاره عر�سي ورکړي وي نو OCMA دا فيصله هم کولي �سي چي ستاسو عر�سي دي هم هغه وطن کي فيصله کړي �سي )دي ته ډبلن 
پروسيجر وائي(. که چري تاسو بل يورپي وطن کي د پناه اغستو له پاره عر�سي نه وي ورکړي نو بيا به ستاسو د OCMA چارواکو سره 
ښه په غور او تفصيل سره انټرويو يعني مرکه کيږي )د اولني مرکي يا انټرويو نه په سيوا تفصيل سره(. په دي مرکه کي تاسو خپله 
قصه کولي �سئ چي ستاسو سره څه معامله شوي ده، تاسو څنګه او ولي خپل وطن پريښودو باندي مجبوره شوئ، او د څه له کبله 
تاسو خپل وطن ته واپس تګ نه �سئ کولي. دا مرکه به د هغه وخت نه وروستو دوه مياشتي کي کيږي کله چي د OCMA چارواکي دا 
ټاکنه اوکړي چي ستاسو په عر�سئ به غور کوي. دا خبره ياد ساتئ چي تاسو مرکه کي څه هم وئيل غواړئ نو هغي باندي په دمه زړه 

او استقامت سره سوچ او فکر اوکړئ. 

يادګيرنه: ياد ساتئ چي تاسو دا حق لرئ چي هغه ژبه کي خبري اوکړئ او تاسو ته هم هغه ژبه کي ځواب درکړي �سي په کومه چي تاسو 
پوهيږئ. تاسو د ترجمان غوښتنه هم کولي �سئ. 

ستاسو په عر�سئ چي هر وخت هر څه عمل کولي �سي نو تاسو له به د ضرورت په محال ترجمان درکولي �سي. که چري تاسو د ترجمان 
په خبره نه پوهيږئ، يا تاسو ته دا احساس کيږي چي ترجمان ستاسو خبره ټيک په ټيکه نه �سي ترجمه کولي، نو پکار ده چي تاسو مرکه 

کولو واال يعني انټرويو اغستو واال چارواکي خبر کړئ. تاسو د ترجمان د بدلولو له پاره هم وينه کولي �سئ. 

کله چي ستاسو عر�سي اوکتلي �سي نو په 20 کار کيدونکي ورځو که به ستاسو عر�سئ باندي فيصله کيږي )دي ته تيز رفتاره عمل وائي( 
يا پري فيصله 3 مياشتو کي هم کيدي �سي )دي ته عام رفتار واال عمل وائي(، خو د پناه غوښتلو له پاره ورکړي شوي ستاسو عر�سئ 

د تاريخ نه به فيصله د شپږ مياشتو نه تر 15 مياشتو پوري نه ځنډولي کيږي. 

کله چي تاسو د پناه په اړه عر�سي جمع کړئ نو دغه ورځو کي به تاسو ته د پناه غوښتلو واال خلقو له پاره جوړ شوي ځائي کي استوګنه 
درکولي �سي چي ورته "موسينيکي" وائي ) چي د ليتويا سر ښار ريګا ته نزدي دي(، يا بل ځائي هم کيدي �سي کوم ځائي چي ستاسو د 
استوګني له پاره ځائي مالؤ شو. که چري تاسو ګرفتار کړي شوي ئي نو تاسو به د ګرفتار کړي شوي خلقو له پاره جوړ شوي د اوسيدو 

ځائي ته ليګلي �سئ. 

د بنديز لګولو اقدامات: د SBG سره دا اختيار شته چي تاسو باندي بنديز اولګئ، خو دا خبره به درته په ډاګه کوي چي د څه کبله 
په تاسو بنديز لګولي �سي. د بنديز عمل کي دا خبري کيدي �سي الف( د SBG په يوه خاص عالقه کي اندراج کول او ب( قيد. که چري 
چارواکي په تاسو باندي د بنديز لګولو فيصله اوکړي، نو تاسو به په ليکلو کي خبروي او هغه ژبه کي به درته ټول تفصيل وائي کومه 
ژبه باندي چي تاسو پوهيږئ. SBG به تاسو له دا معلومات هم درکوي چي تاسو د بنديز عمل په ضد څه کولي �سئ او دا معلومات به 
هم درکوي چي تاسو په دي اړه د سرکار نه څه رنګ امداد غوښتي �سئ )قانوني امداد څه رنګ اغستي �سئ(. که چري تاسو غواړئ چي 
 SBG .سره عر�سي يعني درخواست جمع کوئ SBG د سرکار د اړخ نه دي تاسو ته بغير له پيسو قانوني امداد مالؤ �سي، نو تاسو به د
به ستاسو عر�سي دامداد له پاره ليګل ايډ ايډمنسټريشن يعني د قانوني امداد دفتر ته ليګي، کوم چي د قانوني امداد ورکولو سرکاري 
دفتر دے. تاسو دا هم کولي �سئ چي د سرکار په ځائي د هغه عالقائي غير سرکاري ځايونو نه قانوني امداد اوغواړئ کوم چي بغير له 

پيسو قانوني امداد ورکوي ) د دا�سي ځايونو تفصيل د کتابچي په آخر کي ورکړي شوي دے(.

قانوني امداد: د قانوني امداد غوښتونکي په توګه، تاسو دا حق هم لرئ چي په خپلو پيسو ځان له وکيل اوکړئ. په دغه شکل کي دا 
خبره مهمه ده چي تاسو د وکيل سره دا ليک اوکړئ چي د هغه پي�سي به د کار کولو نه مخکي ورکوئ. که ستاسو سره پي�سي نه وي يا 
کمي وي، نو غالب ګمان دا دي چي تاسو ته به د پناه غوښتو په اړه يواځي د سرکار د اړخ نه ورکوونکي قانوني امداد مالويږي. د سرکار 
له اړخ نه ورکونکي قانوني امداد سره تاسو د OCMA د فيصلو په ضد د ضلعي عدالت مشر يعني ايډمنسټريټيو ډسټرکټ کورټ ته 
هم عر�سي يا اپيل کولي �سئ. که تاسو غواړئ چي تاسو ته دي د سرکار د اړخ نه بغير د پيسو قانوني امداد مالؤ �سي نو تاسو د SBG يا 

د OCMA سره خپل درخواست يا عر�سي جمع کولي �سئ. 

يادګيرنه: د SBG يا د OCMA د اړخه کړي شوي هره يوه فيصله تاسو د قانون په رنړا کي چيلنج کولي �سئ. که چري تاسو غواړي چي د 
OCMA د فيصلي خالف يا چي تاسو باندي کوم بنديزونه لګولي شوي دي، د هغي خالف الړ �سئ، نو تاسو د سرکار د اړخ نه ورکوونکي 

بغير د پيسو امداد په اړه درخواست يعني عر�سي ورکولي �سئ. 

هر کله چي ستاسو د پناه اغستو په حقله فيصله تاسو ته مالؤ �شي: تاسو ته به فيصله د OCMA نه مالويږي. 

دا فيصله ستاسو حق کي هم کيدي �سي )لکه ستاسو د پناه له پاره ورکړي شوي درخواست منظور �سي او تاسو دلته د يو مهاجر 
)bēglis( په ډول اوسيدي �سئ، يا د کرايئ په يو محفوظ ځائي )alternatīvais statuss(کي اوسيدي �سئ. که چري تاسو له د مهاجر 
حيثيت درکړي �سي نو ورسره به تاسو له يو شناختي کارډ هم درکولي �سي د کومي معياد چي به د 5 کالو پوري وي. که چري تاسو ته د 
کرايه دار په حيثيت پناه مالؤ �سي نو ستاسو د کارډ معياد به يو کال وي. دغه شان به تاسو د صحت سهولت، د سکول اور يونيورسټئ، 
او نور عوامي سهولتونه هم په هغه ډول مالويږي څه رنګي چي د ليتويا خپلو خلقو ته مالويږي. تاسو ته به داحق هم حاصل وي چي 
دلته کار اوکړئ. تاسو دا هسه هم کولي �سئ چي د خپلي کورنئ لټون اوکړئ او ځان پ�سي ئي ليټويا ته راولئ، دي ته د خاندان يو والي 

يعني فيملي ري يونيفيکيشن وائي. خو دا خبره ياد ساتئي چي دا يو اوږد او پيچيده عمل دے.

که چري ستاسو حيثيت د مهاجر وي، نو تاسو ته به د 12 مياشتو پوري هره مياشت 139يورو امداد مالويږي، )يا به درته لس مياشتي 
امداد مالويږي او داولني دوه مياشتو امداد به درته په اوله کي په يو ځاي مالويږي، خو په دي شرط چي کله تاسو دا ليک ګورئ نو 
د هغه وخت پوري په قانون کي تبديلي راغلي وه(. د خاندان د هر يو دويم يا دريم غړي له پاره، يا د هغه کسانو له پاره چي عمر ئي 
د 18 کالو نه کم وي، 97 يورو امداد به هم ورکولي �سي. دا هم ممکنه ده چي تاسو د ليتويا ښاري يا اوسيدونکي جوړ �سئ. که تاسو 
د 5 کالو پوري د مهاجر په هيڅ پاتي �سئ نو تاسو د مستقل اوسيدو او شهريت اغستو له پاره د قانون الندي عر�سي ورکولي �سئ. که 
چري تاسو د کرايه په کور کي يا د بل چا سره استوګن ئي نو دغه حال کي تاسو 10 کاله بعد د مستقل اوسيدو يعني شهريت له پاره 

عر�سي ورکولي �سئ.

که چري فيصله ستاسو خالف او�سي )يعني ستاسو عر�سي اونه منلي �سي(. که چري فيصله ستاسو خالف وي او تاسو دا ګنړئ چي 
تاسو خپل وطن ته واپ�سي نه �سئ کولي ځکه چي هلته تاسو ته خطره ده، نو تاسو د عدالت سره رجوع کولي �سئ چي په دغه فيصله 
نظرثاني اوکړي. په دغه صورت کي تاسو د OCMA د فيصلي خالف په ډسټرکټ ايډمنسټريټيو کورټ يعني د ضلعي عدالت کي اپيل 
کولي �سئ. د دي له پاره ستاسو سره يوه مياشت وخت دي )که چري ستاسو عر�سي په تيز رفتاره عمل سره کتلي شوي نو بيا ستاسو 
سره 15 ورځي وخت دے( چي OCMA خبر کړئ چي تاسو د هغوي د فيصلي سره اتفاق نه لرئ. د فيصلي خالف تللو په اړه تاسو دا 

حق لرئي چي د سرکار قانوني امداد تر السه کړئ. 

ياد ګيرنه: د OCMA فيصله اخري نه وي. که چري تاسو د فيصلي سره اتفاق نه لرۍ نو تاسو ډسټرکټ ايډمنسټريټيو کورټ يعني د 
ضلعي عدالت ته په يوه مياشت يا 15 ورځو کي دننه اپيل کولي �سئ، 15 ورځي هغه شکل کي که چري ستاسو په عر�سئ په تيز رفتار 

سره کار شوي وي. په دي حقله نور شرطونه په فيصله کي ورکولي �سي. 

مهرباني اوکړئ او د دي معياد خيال اوساتئ، ځکه چي کله دا معياد ستاسو نه تير شو، نو OCMA به دا ګنړي چي تاسو د هغوي د 
انکار فيصله قبوله کړي ده او ستاسو په الس کي به يواځي دا موقع پاتي �سي چي دويمه عر�سي ورکړئ. OCMA به ستاسو دويمه 
عر�سي په تيز رفتار سره په عمل کي راولي او کار به پري کوي، او يواځي د هغه حقيقتونو جائزه به اخلي کوم حقيقتونه چي نوي وي او 

ستاسو زړي عر�سئ کي نه وي ذکر کړي شوي. که خبره دويم درخواست ته الړه �سي نو ډيره ګرانه به وي چي تاسو ته پناه مالؤ �سي. 

عدالتي عمل د 5 ورځو نه تر 3 مياشتو پوري اغستي �سي. که چري ستاسو اپيل رد کړي �سي نو د پناه اغستو په اړه به ستاسو ټول 
عمل ختم �سي. او دي سره به ستاسو خپل وطن ته د واپ�سئ عمل شروع کړي �سي او تاسو ته به د وتلو حکم درکړي �سي.

په اخره کي: دا خبره ممکنه ده چي د پناه اغستو عمل په دغه ډول تر سره نه �سي کوم چي دي کتابچه کي بيان شوي دي. که تاسو ته د 
يوي خبري په اړه رنړا نه وي او تاسو ګنړئ چي ستاسو حق تاسو ته پورا پورا مالؤ نه شو، نو په دي خبره غصه او قهر مه کوئ، د خپل 
حق له پاره اوچت �سئ او د OBG ياOCMA  د چارواکو سره خبره اوکړئ. په هر قسم حاالتو کي د سرکاري چارواکو سره رابطه کوئ 

او يا د هغه غير سرکاري دفترو سره رابطه کوئ کوم چي تاسو له بغير د پيسو قانوني امداد او مشوره درکوي.



�سي چي د خبرو اترو له پاره د خپلي خو�سي ژبه اوټاکئ. که ستاسو څه مخصوص ضروريات وي )لکه بدني يا دماغي حاالت( نو تاسو 
SP ،OCMA ،SBG يا PA د خپل دغه ضرورتونو نه خبرولي �سئ. دا خبره به ډيره غوره وي چي تاسو د خپلو ضرورتونو نه چارواکي 

هم په هغه ورځ خبر کړئ کله چي تاسو عر�سي جمع کوئ. 

 يادګيرنه. تاسو دا حق لرئ چي کوم وخت غواړئ نو د چارواکو نه معلومات اوغواړئ. دا د سرکاري چارواکو ذمه واري ده چي تاسو له 
معلومات درکړي. مهرباني کوئ او د هغوي نه د معلوماتو غوښتنه کوئ چي هر څه درته صفا وي. 

په دي پ�شي به څه کوئ؟ کله چي تاسو د پناه له پاره عر�سي ورکړئ نو په هغه ورځ يا د هغي نه سمدستي وروستو، تاسو به د چارواکو 
SBG چارواکي ستاسو نه ذاتي معلومات غواړي، ستاسو تصوير به  "ابتدائي انټرويو يعني خبري اتري" کوئي، کومي کي به د  سره 
اوبا�سي او ګوتي به درنه لګوي. SBG به ستاسو د حاالتو په اړه ستاسو نه نور تپوسونه هم کوي. تاسو به هر هغه کاغذ، ليک يا ثبوت 
چارواکو ته حواله کوئ د کومي نه چي ستاسو د شهريت او د وطن پته لګيدي �سي. دا ستاسو د فائدي په اړه د ټولو نه مهمه خبره ده 

چي د خپل پيژندګلو په حقله ټول کاغذونه او ثبوتونه په حفاظت اوساتئ! 

يادګيرنه. ستاسو سره موجود ټول کاغذات ډير مهم دي. مهرباني اوکړئ محفوظ ئي اوساتئ. 

د پناه غوښتو په حقله ورکړي شوي ټول درخواستونه به په لس کارکونکو ورځو کي OCMAته وړاندي کولي �سي. که چري عر�سي د 
ليتويا پولي نه تيريدو په وخت يا په ټرانزټ زون کي ورکړي شوي وي، نو OCMA ته به په دوه کار کوونکو ورځو کي مالؤ �سي. 

که چري تاسو ليتويا کي دننه استوګن ئي نو په لس ورځو کي، او که چري د ليتويا پوله باندي يا ټرانزټ زون کي موجود ئي نو پنځه 
کار کونکي ورځو کي، OCMA دا ټاکنه کوي چي آيا ستاسو په عر�سئ غور اوکړي که نه. که چري تاسو بل يورپي وطن کي هم د پناه 
له پاره عر�سي ورکړي وي نو OCMA دا فيصله هم کولي �سي چي ستاسو عر�سي دي هم هغه وطن کي فيصله کړي �سي )دي ته ډبلن 
پروسيجر وائي(. که چري تاسو بل يورپي وطن کي د پناه اغستو له پاره عر�سي نه وي ورکړي نو بيا به ستاسو د OCMA چارواکو سره 
ښه په غور او تفصيل سره انټرويو يعني مرکه کيږي )د اولني مرکي يا انټرويو نه په سيوا تفصيل سره(. په دي مرکه کي تاسو خپله 
قصه کولي �سئ چي ستاسو سره څه معامله شوي ده، تاسو څنګه او ولي خپل وطن پريښودو باندي مجبوره شوئ، او د څه له کبله 
تاسو خپل وطن ته واپس تګ نه �سئ کولي. دا مرکه به د هغه وخت نه وروستو دوه مياشتي کي کيږي کله چي د OCMA چارواکي دا 
ټاکنه اوکړي چي ستاسو په عر�سئ به غور کوي. دا خبره ياد ساتئ چي تاسو مرکه کي څه هم وئيل غواړئ نو هغي باندي په دمه زړه 

او استقامت سره سوچ او فکر اوکړئ. 

يادګيرنه: ياد ساتئ چي تاسو دا حق لرئ چي هغه ژبه کي خبري اوکړئ او تاسو ته هم هغه ژبه کي ځواب درکړي �سي په کومه چي تاسو 
پوهيږئ. تاسو د ترجمان غوښتنه هم کولي �سئ. 

ستاسو په عر�سئ چي هر وخت هر څه عمل کولي �سي نو تاسو له به د ضرورت په محال ترجمان درکولي �سي. که چري تاسو د ترجمان 
په خبره نه پوهيږئ، يا تاسو ته دا احساس کيږي چي ترجمان ستاسو خبره ټيک په ټيکه نه �سي ترجمه کولي، نو پکار ده چي تاسو مرکه 

کولو واال يعني انټرويو اغستو واال چارواکي خبر کړئ. تاسو د ترجمان د بدلولو له پاره هم وينه کولي �سئ. 

کله چي ستاسو عر�سي اوکتلي �سي نو په 20 کار کيدونکي ورځو که به ستاسو عر�سئ باندي فيصله کيږي )دي ته تيز رفتاره عمل وائي( 
يا پري فيصله 3 مياشتو کي هم کيدي �سي )دي ته عام رفتار واال عمل وائي(، خو د پناه غوښتلو له پاره ورکړي شوي ستاسو عر�سئ 

د تاريخ نه به فيصله د شپږ مياشتو نه تر 15 مياشتو پوري نه ځنډولي کيږي. 

کله چي تاسو د پناه په اړه عر�سي جمع کړئ نو دغه ورځو کي به تاسو ته د پناه غوښتلو واال خلقو له پاره جوړ شوي ځائي کي استوګنه 
درکولي �سي چي ورته "موسينيکي" وائي ) چي د ليتويا سر ښار ريګا ته نزدي دي(، يا بل ځائي هم کيدي �سي کوم ځائي چي ستاسو د 
استوګني له پاره ځائي مالؤ شو. که چري تاسو ګرفتار کړي شوي ئي نو تاسو به د ګرفتار کړي شوي خلقو له پاره جوړ شوي د اوسيدو 

ځائي ته ليګلي �سئ. 

د بنديز لګولو اقدامات: د SBG سره دا اختيار شته چي تاسو باندي بنديز اولګئ، خو دا خبره به درته په ډاګه کوي چي د څه کبله 
په تاسو بنديز لګولي �سي. د بنديز عمل کي دا خبري کيدي �سي الف( د SBG په يوه خاص عالقه کي اندراج کول او ب( قيد. که چري 
چارواکي په تاسو باندي د بنديز لګولو فيصله اوکړي، نو تاسو به په ليکلو کي خبروي او هغه ژبه کي به درته ټول تفصيل وائي کومه 
ژبه باندي چي تاسو پوهيږئ. SBG به تاسو له دا معلومات هم درکوي چي تاسو د بنديز عمل په ضد څه کولي �سئ او دا معلومات به 
هم درکوي چي تاسو په دي اړه د سرکار نه څه رنګ امداد غوښتي �سئ )قانوني امداد څه رنګ اغستي �سئ(. که چري تاسو غواړئ چي 
 SBG .سره عر�سي يعني درخواست جمع کوئ SBG د سرکار د اړخ نه دي تاسو ته بغير له پيسو قانوني امداد مالؤ �سي، نو تاسو به د
به ستاسو عر�سي دامداد له پاره ليګل ايډ ايډمنسټريشن يعني د قانوني امداد دفتر ته ليګي، کوم چي د قانوني امداد ورکولو سرکاري 
دفتر دے. تاسو دا هم کولي �سئ چي د سرکار په ځائي د هغه عالقائي غير سرکاري ځايونو نه قانوني امداد اوغواړئ کوم چي بغير له 

پيسو قانوني امداد ورکوي ) د دا�سي ځايونو تفصيل د کتابچي په آخر کي ورکړي شوي دے(.

قانوني امداد: د قانوني امداد غوښتونکي په توګه، تاسو دا حق هم لرئ چي په خپلو پيسو ځان له وکيل اوکړئ. په دغه شکل کي دا 
خبره مهمه ده چي تاسو د وکيل سره دا ليک اوکړئ چي د هغه پي�سي به د کار کولو نه مخکي ورکوئ. که ستاسو سره پي�سي نه وي يا 
کمي وي، نو غالب ګمان دا دي چي تاسو ته به د پناه غوښتو په اړه يواځي د سرکار د اړخ نه ورکوونکي قانوني امداد مالويږي. د سرکار 
له اړخ نه ورکونکي قانوني امداد سره تاسو د OCMA د فيصلو په ضد د ضلعي عدالت مشر يعني ايډمنسټريټيو ډسټرکټ کورټ ته 
هم عر�سي يا اپيل کولي �سئ. که تاسو غواړئ چي تاسو ته دي د سرکار د اړخ نه بغير د پيسو قانوني امداد مالؤ �سي نو تاسو د SBG يا 

د OCMA سره خپل درخواست يا عر�سي جمع کولي �سئ. 

يادګيرنه: د SBG يا د OCMA د اړخه کړي شوي هره يوه فيصله تاسو د قانون په رنړا کي چيلنج کولي �سئ. که چري تاسو غواړي چي د 
OCMA د فيصلي خالف يا چي تاسو باندي کوم بنديزونه لګولي شوي دي، د هغي خالف الړ �سئ، نو تاسو د سرکار د اړخ نه ورکوونکي 

بغير د پيسو امداد په اړه درخواست يعني عر�سي ورکولي �سئ. 

هر کله چي ستاسو د پناه اغستو په حقله فيصله تاسو ته مالؤ �شي: تاسو ته به فيصله د OCMA نه مالويږي. 

دا فيصله ستاسو حق کي هم کيدي �سي )لکه ستاسو د پناه له پاره ورکړي شوي درخواست منظور �سي او تاسو دلته د يو مهاجر 
)bēglis( په ډول اوسيدي �سئ، يا د کرايئ په يو محفوظ ځائي )alternatīvais statuss(کي اوسيدي �سئ. که چري تاسو له د مهاجر 
حيثيت درکړي �سي نو ورسره به تاسو له يو شناختي کارډ هم درکولي �سي د کومي معياد چي به د 5 کالو پوري وي. که چري تاسو ته د 
کرايه دار په حيثيت پناه مالؤ �سي نو ستاسو د کارډ معياد به يو کال وي. دغه شان به تاسو د صحت سهولت، د سکول اور يونيورسټئ، 
او نور عوامي سهولتونه هم په هغه ډول مالويږي څه رنګي چي د ليتويا خپلو خلقو ته مالويږي. تاسو ته به داحق هم حاصل وي چي 
دلته کار اوکړئ. تاسو دا هسه هم کولي �سئ چي د خپلي کورنئ لټون اوکړئ او ځان پ�سي ئي ليټويا ته راولئ، دي ته د خاندان يو والي 

يعني فيملي ري يونيفيکيشن وائي. خو دا خبره ياد ساتئي چي دا يو اوږد او پيچيده عمل دے.

که چري ستاسو حيثيت د مهاجر وي، نو تاسو ته به د 12 مياشتو پوري هره مياشت 139يورو امداد مالويږي، )يا به درته لس مياشتي 
امداد مالويږي او داولني دوه مياشتو امداد به درته په اوله کي په يو ځاي مالويږي، خو په دي شرط چي کله تاسو دا ليک ګورئ نو 
د هغه وخت پوري په قانون کي تبديلي راغلي وه(. د خاندان د هر يو دويم يا دريم غړي له پاره، يا د هغه کسانو له پاره چي عمر ئي 
د 18 کالو نه کم وي، 97 يورو امداد به هم ورکولي �سي. دا هم ممکنه ده چي تاسو د ليتويا ښاري يا اوسيدونکي جوړ �سئ. که تاسو 
د 5 کالو پوري د مهاجر په هيڅ پاتي �سئ نو تاسو د مستقل اوسيدو او شهريت اغستو له پاره د قانون الندي عر�سي ورکولي �سئ. که 
چري تاسو د کرايه په کور کي يا د بل چا سره استوګن ئي نو دغه حال کي تاسو 10 کاله بعد د مستقل اوسيدو يعني شهريت له پاره 

عر�سي ورکولي �سئ.

که چري فيصله ستاسو خالف او�سي )يعني ستاسو عر�سي اونه منلي �سي(. که چري فيصله ستاسو خالف وي او تاسو دا ګنړئ چي 
تاسو خپل وطن ته واپ�سي نه �سئ کولي ځکه چي هلته تاسو ته خطره ده، نو تاسو د عدالت سره رجوع کولي �سئ چي په دغه فيصله 
نظرثاني اوکړي. په دغه صورت کي تاسو د OCMA د فيصلي خالف په ډسټرکټ ايډمنسټريټيو کورټ يعني د ضلعي عدالت کي اپيل 
کولي �سئ. د دي له پاره ستاسو سره يوه مياشت وخت دي )که چري ستاسو عر�سي په تيز رفتاره عمل سره کتلي شوي نو بيا ستاسو 
سره 15 ورځي وخت دے( چي OCMA خبر کړئ چي تاسو د هغوي د فيصلي سره اتفاق نه لرئ. د فيصلي خالف تللو په اړه تاسو دا 

حق لرئي چي د سرکار قانوني امداد تر السه کړئ. 

ياد ګيرنه: د OCMA فيصله اخري نه وي. که چري تاسو د فيصلي سره اتفاق نه لرۍ نو تاسو ډسټرکټ ايډمنسټريټيو کورټ يعني د 
ضلعي عدالت ته په يوه مياشت يا 15 ورځو کي دننه اپيل کولي �سئ، 15 ورځي هغه شکل کي که چري ستاسو په عر�سئ په تيز رفتار 

سره کار شوي وي. په دي حقله نور شرطونه په فيصله کي ورکولي �سي. 

مهرباني اوکړئ او د دي معياد خيال اوساتئ، ځکه چي کله دا معياد ستاسو نه تير شو، نو OCMA به دا ګنړي چي تاسو د هغوي د 
انکار فيصله قبوله کړي ده او ستاسو په الس کي به يواځي دا موقع پاتي �سي چي دويمه عر�سي ورکړئ. OCMA به ستاسو دويمه 
عر�سي په تيز رفتار سره په عمل کي راولي او کار به پري کوي، او يواځي د هغه حقيقتونو جائزه به اخلي کوم حقيقتونه چي نوي وي او 

ستاسو زړي عر�سئ کي نه وي ذکر کړي شوي. که خبره دويم درخواست ته الړه �سي نو ډيره ګرانه به وي چي تاسو ته پناه مالؤ �سي. 

عدالتي عمل د 5 ورځو نه تر 3 مياشتو پوري اغستي �سي. که چري ستاسو اپيل رد کړي �سي نو د پناه اغستو په اړه به ستاسو ټول 
عمل ختم �سي. او دي سره به ستاسو خپل وطن ته د واپ�سئ عمل شروع کړي �سي او تاسو ته به د وتلو حکم درکړي �سي.

په اخره کي: دا خبره ممکنه ده چي د پناه اغستو عمل په دغه ډول تر سره نه �سي کوم چي دي کتابچه کي بيان شوي دي. که تاسو ته د 
يوي خبري په اړه رنړا نه وي او تاسو ګنړئ چي ستاسو حق تاسو ته پورا پورا مالؤ نه شو، نو په دي خبره غصه او قهر مه کوئ، د خپل 
حق له پاره اوچت �سئ او د OBG ياOCMA  د چارواکو سره خبره اوکړئ. په هر قسم حاالتو کي د سرکاري چارواکو سره رابطه کوئ 

او يا د هغه غير سرکاري دفترو سره رابطه کوئ کوم چي تاسو له بغير د پيسو قانوني امداد او مشوره درکوي.



د مهاجرو له پاره د قامي ملتونو لويه ټولنه چي ورته يونائيټډ 
د  هغي  د  (UNHCR)وائي،  ريفيوجيز  فار  هائي کمشنر  نيشنز 

شمالي يورپ دفتر

Ynglingagatan 14, 6th fl., 
SE-113 47, 

Stockholm, Sweden 
ټيلي فون: 80 48 457 8 46+

فيکس:97 48 457 8 46 + 
swest@unhcr.org :اي ميل

http://www.unhcr-northerneurope.org :ويب سائټ
د متحده قامونو د سوري الندي کار کوونکي اداره   UNHCR
ده کومه چي په عالمي ډګر د مهاجرو د حفاظت او د هغوي د 
بنيادي کار دا دي   UNHCR د  کشالو هوارولو په اړه کار کوي. 
چي د مهاجرو د حقوقو حفاظت اوکړي او د هغوي د سوکالئ 
له پاره ګامونه اوچت کړي. UNHCR کوشش کوي چي دا خبره 
يقيني کړي چي پناه غوښتونکي هر بنده ته د هغه حق اور�سي او 
په بل وطن کي هم د هغه د حقونو حفاظت او�سي، او که خپل 
وطن ته واپ�سي کول غواړي نو چي د واپ�سئ انتظام ئي اوکړي �سي. 
هر پناه غوښتونکي، مهاجر يا هغه بنده چي په يو متبادل حيثيت 

اوسيګي، UNHCR ته د عر�سئ کولو حق لري. 

د قانوني امداد دفتر:

Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4, Rīga, 

LV-1050
ټيلي فون:67514208 371+ ,80001801 371+  

فيکس:67514209 371+  
jpa@jpa.gov.lv :ايم ميل

 www.jpa.gov.lv :ويب سائټ
دا دفتر هغه خلقو ته قانوني امداد بغير د پيسو ورکوي کوم خلق 

چي چار نه لري.

د محتسب دفتر:

Tiesībsarga birojs
Baznīcas iela 25, Rīga, 

LV-1010
ټيلي فون:67686768 371 +  

فيکس: 67244074 371+
tiesibsargs@tiesibsargs.lv :اي ميل

www.tiesibsargs.lv :ويب سائټ
د يو بنده د اړخ نه جمع کړي شوي شکايت جائزه اخلي، عر�سي 
وصولوي، د انساني حقونو په اړه مشوره ورکوي او په زور د 

وطن نه ويستونکو نګراني کوي. 

د انساني حقوقو په اړه د ليتويا مرکز:

Latvijas Cilvēktiesību centrs 
Alberta iela 13, Rīga, 

LV-1010
ټيلي فون: 67039290 371+

فيکس:67039291 371+  
office@humanrights.org.lv :اي ميل

 www.humanrights.org.lv
يوه خود اختياره، غير سرکاري اداره کومه چي د پناه اغستونکو 
د   UNHCR او ليتويا ته غير قانوني هجرت کوونکو له پاره د 

پراجيکټ الندي بغير د پيسو قانوني امداد ورکوي.

عوامي پناه ګاه "سيف هاؤس"

NVO "Patvērums „Drošā māja"
Lāčplēša iela 75-9/10, Riga, 

LV-1011
ټيلي فون: 67898343 371+ )يواځي په ليتوين ژبه کي(

25565098 371+ )په انګريزئ کي(
konsultacijas@patverums-dm.lv :اي ميل

www.patverums-dm.lv :ويب سائټ
عوامي پناه ګاه "سيف هاؤس" هغه خلقو ته امداد ورکوي څوک 
چي د کور نه تختولي شوي وي، قانوني طور ئي هجرت کړي وي، 
بل وطن کي پناه غواړي، مهاجر، يا هغه خلق چي ليتويا کي ورتا 

څه متبادل استوګنه ورکړي شوي وي. 

د ليتويا ريډ کراس:

Latvijas Sarkanais Krusts
Šarlotes iela 1 d, Rīga, 

LV-1001
ټيلي فون:67336651 371+  

فيکس:67336652 371+ 
www.redcross.lv :ويب سائټ

د نورو څيزونو سره سره ضرورت مند خلقو ته رهنمائي، 
معلومات، امداد، جامي او پناه ورکوي. 

د زنانوؤ له پاره د امداد ځائي "مارټا":

Biedrība Resursu centrs sievietēm “Marta” 
Matīsa iela 49 – 3

Rīga, LV-1009 
ټيلي فون:67378539 371+ 

فيکس: 67378538 371+
centrs@marta.lv :اي ميل

www.marta.lv :ويب سائټ
زنانوؤ ته بغير د پيسو قانوني ، د دماغي او معاشرتي مسئلو په اړه 

په ليتوين، رو�سي او انګريزي ژبه کي امداد ورکوي. 

تاسو د کوم ځائ نه امداد اغستي �شئ؟

هر چا ته د پناه اخستلو حق حاصل دے
د پناه غوښتلو واال د پاره معلوماتي کتابچه

تعارف: تاسو دا وخت ليتويا کي استوګن ئي. ليتويا په مشرقي يورپ کي د يورپي يونين غړي وطن دے. سرکاري ژبه ئي ليتوين ژبه ده. 

تاسو د سيا�سي پناه غوښتو په حقله عر�سي ورکولي �سئ که چري تاسو دا ګنړئ چي ستاسو خپل وطن ته په واپ�سئ کولو تاسو په 
ستونزو کي اخته کيدي �سئ او که چري تاسو ته خپل وطن کي د سرکاري چارواکو په الس تحفظ نه مالويږي.

يادګيرنه. هر چا ته د پناه اخستلو حق حاصل دے

هر چا ته د عالمي قانون الندي خپل وطن ته په زور زبردستئ واپس کولو په ضد د پناه اغستو حق حاصل دے. 

په ليتويا کي تحريري شکل کي شوي رابطه ډير وزن لري. که تاسو چارواکو ته هر ډول عر�سي کول غواړئ نو دا خبره به خامخا په ليکلو 
کي راولئ. له دي کبله، هر کله چي تاسو د يوي ستونزي سره مخ �سئ نو دا کوشش اوکړئ چي په ليک کي ئي راولئ. تاسو دا ليکل په خپله 

مورنئ ژبه کي يا هر هغه ژبه کي کولي �سئ کومه چي تاسو ليکلي يا وئيلي �سئ.

پناه – مهاجر او متبادل حيثيت )که چري تاسو دا�شي حاالتو کي ئي ...(

که چري تاسو خپل اصل وطن له دي کبله پريخودي وي چي هلته ستاسو بنيادي حقوقو او آزادئي ته خطره وه، او يا تاسو له د ذات، 
مذهب، قوميت، سيا�سي رائي يا د يو خاص ټولګي د غړي په توګه سزا درکړي شوي وه يا د سزا درکولو هسه وه او ستاسو وطن 
)سرکار( دي خبري ته تيار نه وو چي ستاسوحفاظت اوکړي، نو تاسو ليتويا کي پناه اغستي �سئ. د پاس ذکر کړي شوي حاالتو نه چي 
هر يو حالت مخي ته راغي نو تاسو ته به ليتويا کي د مهاجر حيثيت درکولي �سي او د مستقل اوسيدو له پاره به تاسو ته اجازت يعني 

پرمټ درکولي �سي.

کله چي تاسو خپل اصل وطن له دي کبله پريږدئ چي هلته اوسيدو يا هلته واپس تګ له کبله ستاسو ژوند، وجود يا آذادئ ته د مسلح 
جنګ نه، په وطن کي د عام دهشت نه، بهرني حملي نه يا په غټه توګه د انساني حقونو خالف ورزئ نه خطره وي، نو تاسو ته به ليتويا 
کي پناه درکولي �سي. که چري د پاس ذکر کړي شوي حاالتو نه هر يو حالت مخي ته راغي نو تاسو ته به ليتويا کي متبادل حيثيت درکولي 

�سي او د اوسيدو له پاره به تاسو ته عار�سي اجازت يعني پرمټ درکولي �سي کوم چي به کال بعد نوي کولي �سي.

د پناه غوښتلو له پاره تاسو له څه کول پکار دي؟ تاسو له پکار دي چي د کوم حد پوري کولي شئي نو ليکلو کي د پناه غوښتلو په 
غرض عر�سي ورکړئ که نه زباني عر�سي اوکړئ. تاسو دا کار په هوائي اډه يا سمندري اډه، يا هر هغه ځائي کولي �سئ کوم ځائ چي 
تاسو د ليتويا پولي نه دننه راځئ. تاسو د پناه له پاره عر�سي هغه وخت هم ورکولي �سئ کله چي تاسو ليتويا ته رسيدل اوکړئ. تاسو به 
د سټيټ بارډر ګارډ د زمکي چوکئ)چي وړاندي به ورته مونږ SBG وايو(، د شهريت او هجرت د معاملو دفتر يا آفس آف سيټيزن شپ 
اينډ مائيګريشن آفيئرز )چي وړاندي به ورته OCMA وايو(، قامي پوليس )چي وړاندي به ورته SP وايو( او يا د جيل چارواکي يعني 

پريزن ايډمنسټريشن ) چي وړاندي به ورته PA وايو( کي د يو سره خپله عر�سي جمع کوئ. 

تاسو به دي دفترو نه يو دفتر کي د پناه غوښتلو په غرض، په خپله مورنئ ژبه کي يا هر هغه ژبه کي چي تاسو ئي وئيلي �سئ، عر�سي 
جمع کوئ. که چري تاسو انګريزي، رو�سي يا فران�سي ژبه وئيلي شئي، نو دا به ډيره ښه وي چي تاسو دي ژبو نه يوه ژبه کي خپله عر�سي 
اوليکئ، ځکه چي زيات تره سرکاري چارواکي دا ژبي وئيلي �سي او دي ژبو باندي بغير د ترجمان نه پوهيږي. ولي تاسو له به دا واک درکولي 


