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ه اتلسو د هغو افغانانو لپاره له مرستې سره بیرته ستنېدنه، چې عمرونه یې ل

(  او د دي راغلي مور او پالره یوازې دي )پرته لهکلونو څخه تیټ )زیر سن( او 

 استوګنې اجازه یې محدوده ده

هغو افغان پناه غوښتوونکو ته، چې عمرونه یې له اتلسو کلونو  (UDIد کډوالو د چارو اداره )

ده، د بیرته ستنېدنې نۍ پورې کل ۱۸تر اجازه  دلته یې )زیر سن دي( او یوازې دي او څخه تیټ

 د مرستې وړاندیز کوي.

بیرته ستنېدنه  توګه منظمه( هغو کسانو ته افغانستان ته په UDIد کډوالو د چارو اداره )
څخه مخکې د بیرته ستنېدنې د مرستې لپاره  کېدلو هرله پو کلنۍ ۱۸ برابروي، چې د

 غوښتنلیک وړاندې کړي.

( PU(، د پولیسو د کډوالو د چارو څانګه )UDIچې د کډوالو د چارو اداره ) ،د دې مانا دا ده
 & Shajjanکارانو د وکیالنو دفتر )ماو په کابل کې زمونږ همکاران، د شاجان او ه

Associates افغانستان ته والړ شئ، مرسته وکړي. خپل هېواد(، به له تاسو سره کله چې 

 د پوره کېدلو له ورځې کلن کېدلو ۱۸ ته ستنېدنه غوره کړئ او درکه تاسو له مرستې سره بی
، له تاسو سره د سفر په ځان چمتو کوالی شئ سفر ته ښتنلیک وړاندې کړئ، څخه مخکې غو

ړ پاره مالي مرسته او مالتد پېل لراز په افغانستان کې د ژوند پالنولو کې مرسته کېږي او همدا
( کوالی شي له تاسو سره د شاجان او UDIتر السه  کوالی شئ. د کډوالو د چارو اداره )

همکارانو د دفتر له الرې مرسته وکړي، تر څو په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه 
 ونیسئ.

وښتنلیک وړاندې و د ورځې پورې د بیرته ستنېدنې د مرستې لپاره غلکلن کېد ۱۸تاسو  د 
 .کوالی شئ

د امکان تر  کلن کېدو څخه ۱۸د مرستې لپاره له  ه لرو چې تاسو د بیرته ستنېدنېمونږ هیل
 مخکې غوښتنلیک وړاند کړئ. حده

 

 غوښتنلیک څنګه وړاندې کوالی شئ؟

 

 ( تاسو یوه فورمه ډکوئ او نیغ په نیغه د کډوالو د چارو ادارېUDI ته غوښتنلیک )

 وړاندې کوئ.

 :د غوښتنلیک فورمه په الندې پته موندالی شئ 
-til-retur-retur/assistert-assistert-om-https://www.udi.no/retur/sok

949-afghanistan/#link 

 برېښنالیک ته واستوئتنلیک دې غوښ :trass@udi.no 

 او  تسرپرس لرئ، له خپل رستې ته اړتیاکه چیرې د غوښتنلیک وړاندې کولو لپاره م

 یا کمپ سره اړیکه ونیسئ.

https://www.udi.no/retur/sok-om-assistert-retur/assistert-retur-til-afghanistan/#link-949
https://www.udi.no/retur/sok-om-assistert-retur/assistert-retur-til-afghanistan/#link-949
mailto:trass@udi.no
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  کېدو مخکې بیرته ستون شئ او یا غواړئ چئ د  ۱۸که چیرې غواړئ چې له

کابل کې مالقات ته راشي، په افغانستان کې باید خپلې کورنۍ ته  کورنۍ غړي مو په

 د اړیکې نیولو مالومات ورکړئ.

 د شاجان او همکارانو د وکیالنو دفتر ستاسو له کورنۍ سره اړیکه نیسي او ډاډمنوي 

 ستاسو د رسېدو پر مهال په کابل کې شتون ولري. چې کورنۍ به مو

 ( د پولیسو د کډوالو د چارو څانګېPU) کوونکي د سفر چارې سمبالوي او له  رکا

 تاسو سره افغانستان ته په سفر کې ملتیا کوي.

  یو استازې ستاسو هر د سفارت د ناروې  به سم رسیدو سرهله د کابل هوایي ډګر ته

سفارت د شاجان او همکارانو دفتر ته ستاسو د بیولو مسؤلیت پر غاړه  کلی وکړي.

 ه رسوي.یاد دفتر تاسو خپلې کورنۍ ت . لري

 ( د کډوالو د چارو ادارهUDI کابل ته ستاسو د مور او پالر یا د کورنۍ د هغو غړیو  )

 د سفر او په کابل کې د پاتې کېدو لګښت ورکوي، چې ستاسو لیدلو ته راځي.

 ( د مرسته د بیا مېشتېدلومالي مرسته ) یادو وکیالنو د دفتر له خوا تاسو او ستاسو مور

 ورکول کېږي. او پالر یا کورنۍ ته

 
 

مالي مرسته( بیا مېشتېدلو مالي مرسته ) د  
 کول کېږي. دا )دوه څلویښت زره( کرونه در ۴۲۰۰۰لپاره  تاسو ته د بیا مېشتېدلو

 میاشتو په موده کې ځلور ځلې ورکول کېږي. ۱۲ده او د مرسته نغده 
 

  شئ او مور او پالر یا  کلن کېدو مخکې افغانستان ته ستون ۱۸که چیرې تاسو له
کورنۍ مو لیدلو ته کابل ته راشې او د بیرته ستنېدنې په هکله همکاري وکړي، 

( ۱۰۰۰۰کرونو سربیره لس زره ) ۴۲۰۰۰ستاسو مور او پالر یا کورنۍ ته د 
 کرونه نور هم ورکول کېږي.

 

کېدو مخکې غوښتنلیک کلن  ۱۸مونږ هیله لرو چې تاسو د دې مرستې لپاره له 
کړئ.وړاندې   

 
ه تروسته غوښتنلیک وړاندې کړئ، په مالي مرسکلن کېدو و ۱۸که چیرې تاسو له 

.کې د پام وړ کموالی راځي  
 

 ۴۰۴۳۶۱۹۶( سره په UDIکه کومه پوښتنه لرئ، کوالی شئ د کډوالو د چارو له ادارې )
 تلیفوني شمېره اړیکه ونیسئ.

 
 په درناوي

 ( UDIد کډوالو د چارو اداره )
 

 

 

 


