
 
ورک شوی خپلوان پیدا کړی فغانستان: ا  

وروستھ د ھیواد واک پھ الس کې  تیښتي ولسمشر اشرف غني بھر تھپھ اګست کې د دولتي ځواکونو لھ سقوط او د  ۲۰۲۱د طالبانو 
د تاوتریخوالي د بیا راپورتھ کیدو او پړوا د وسلھ والو شخړو دوامداره د طالبانو واک تھ لھ راستنیدو وروستھ افغانستان  .واخیست

 .سره مخ دی

ښتې تھ اړ باسي ، د فرانسې سره صلیب یاو یادونو څخھ ت نښو، خپلو کورنیو ونھ د خپلوپھ داسې وخت کې چې پھ زرګونو افغانان ځان
  پوره کړی.ترڅو د دوی اړتیاو  کوي کارپیل راھیسې پھ فعالھ توګھ  وتلو لھافغانانو د  فتر دد

یا د افغانستان اوسني وضعیت لھ املھ ستاسو د کورنۍ څخھ خبر نھ  نلریسره اړیکھ  کورنیوکھ تاسو د خپلو 
 ممکن تاسو سره مرستھ وکړي.) RLFخدمات( ره صلیب د کورنۍ اړیکې بیا رغونھلرئ ، د فرانسوي س

 
 نږ سره پھ اړیکھ شئ:تاسو کولی شی مو

  rouge.fr-recherches@croixد ایمیل لھ الری : •
 بجو  ۱۸-بجو ۱۴او د  ۱۲- ۱۰د دوشنبې څخھ تر جمعی پورې  لھ  ۰۱۴۴۴۳۱۲۶۰:  الری لھ یفوند ټیل •

 
 د نورو غوښتونو لپاره تاسو کولی شی: 

 مرکز سره اړیکھ ونیسئد فرانسې د اروپا او بھرنیو چارو وزارت د بحران او مالتړ 
- :۰۰۳۳۱۵۳۵۹۱۱۱۰/   alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr   
  : https://watizat.org Association Watizat/  ;دغو معلوماتی ویب پاڼو تھ الړ شئ : -

Information aux Afghanes et Afghans souhaitant se réfugier en FranceGisti  
 

 
 یا موندلو څرنګوالی اړیکھ نیولوپھ افغانستان کې د خپلوانو سره د 

 
ت لھ الرې ، د اد کورنۍ اړیکو بیا رغولو لپاره د خپل خدمد دې بشري ماموریت د یوې برخې پھ توګھ ، د فرانسې سره صلیب ، 

 اړتیاوې پوره کړي. نانوڅخھ جال شوي افغا کورنیوتونھ پیاوړي کوي ترڅو د خپلو ساتنھ او څیړنې فعالی اړیکھخپلو 
 

کولی موږ  سره پھ اړیکھ کې پاتې شئ؟ کورنیوھیوادونو کې د خپلو  ګاونډیو یا افغانستان پھ غواړئ تاسوایا  •
شو د امکان تر حده د ھغو خلکو تلیفون اړیکې اسانھ کړو چې پدې وروستیو کې ایستل شوي یا دمخھ پھ فرانسھ 

 کې شتون لري.
پھ مستقیم ډول لھ خلکو څخھ شفاھي یا لیکلي  ، مونږ کولی شوتباط ټولې نورې الرې پای تھ ورسيکلھ چې د ار

 .کې یې ژر تر ژره واستووصورت پیغامونھ ھم راټول کړو او د امکان پھ 
 
د لټون غوښتنې  ؟شوی دید جال  لھ املھد اوسني بحران چې پھ لټھ کې یاست د خپلو ھغو کورنیو تاسو  ایا •

 ثبت کیدی شي او د پروسس لپاره بھ وړاندې شي.
 
پھ افغانستان  شوی وو؟جال تاسو څخھ د اوسني بحران دمخھ چې پھ لټھ کې یاست د خپلو ھغو کورنیو تاسو  ایا •

پھ موقت ډول ځنډول شوي مګر دا الھم امکان لري چې د لټون نوې غوښتنھ ثبت کړي چې پروسھ کې دا 
 څومره ژر چې وضعیت اجازه ورکړي پروسس کیږي.

 
موږ دې پروسې تھ دوام ورکوو ، مګر د اوږدې مودې  ده؟ شوې ثبت دمخھ ال غوښتنھ لټون د ستاسو •

 چوکاټونو کې.
 

 تھ خبر ورکوي.کسانو ت پھ تدریجي ډول ټولو اړوندو اخدم RFLد 
 

دغھ وبب پھ  ولو لپارهلټ کورنیو دد خپلو  کارول کیږي.لپاره  موندلی  یو کورنشویو جال  د   Face the Trace د آنالین لټون سایټ
 کلیک وکړئ.) ici.(دلتھ  ژبو کارولو پھ موخھدري او پښتو پاڼھ کې 
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mailto:alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr
https://watizat.org/
https://www.gisti.org/spip.php?rubrique1202
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 سره اړیکھ ونیسئ: وتابیارغونې خدم اړیکو ، مھرباني وکړئ د کورنۍ  کېحالتونو پھ دغو ټولو 
 rouge.fr-recherches@croixبریښنالیک :  −
 بجو ۱۸-بجو ۱۴او د  ۱۲- ۱۰لھ دوشنبې څخھ تر جمعی پورې  لھ  ۰۱۴۴۴۳۱۲۶۰:  فونټیلی −

 

 دا معلومات پھ منظم ډول تازه کیږي بدلیدو سره وضعیت د 
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