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 ( دوامCIRد بند په جريان کښې د جمهوري غوښتونکو د ادغام کورس )
 

لپاره د فرانسې دفتر او د بهرنيانو د انسجام او ملت ته السرسي رياست  (OFII)د روغتيايې بحران او بند حالت د ګډوالی او ادغام 

(DIAN) ته الر موندلې تر څو په دې موده کښې د نوی راغلي بهرنيانو مالتړ او ادغام ته الره ومومي . 

 (CIR)د بند په جريان کښې د جمهوريت غوښتونکو د ادغام تړون 
 

السليک کولو غوښتنه شوي، او په دې  CIRهغه خارجيان چې د لومړی استوګنې جواز لري د بندی کيدو په جريان کښې د دوئ د 

ښه راغالست دريځ ته دوام ورکول کيږي. هغوئ  OFIIتوګه له هغه روزنو او ګټو څخه برخمن کيږي چې په دی کښې شامل وی، د 

پلټونکی سره د شخصي مرکې څخه ګټه اخلي په دغه موقع کښې دوئ د جمهوريت  OFIIته هلته ښه راغالست ويل شوي وو، د 

 السيک کوي.  (CIR)غوښتنې ادغام تړون 

 
 

کورسونه د قضيې په اساس مطالعه کيږي. کله چې ممکن وي، بلنې او مدنی روزنی مخامخ له مخی وړانديز شوي د ژبی  CIRد 

 وته کيږي. وراستول کيږي، د برخه اخيستونکو شرايط په ګ

 
اوس مهال د واټن زده کړی په ترتيب کولو باندې ژبی او مدنی زده کړو کورسونو چې کوم په شخصي توګه نشي تنظيم کيدلې،  د

 هر السليک کونکي ادغام پروګرام برخې په توګه حساب شي. CIRپدې شرايطو کې بشپړ شوي ساعتونه به د  غور شوي دی.

 

، د جمهوری لخوا مالی مرسته، د فرانسوي ژبې زده کړې لپاره DIANد ډيجيټل درسی مرستی، فرانس ته نوی راتلونکی تل 

روزنی کورسونو  CIRپوهيدل چې څنګه کار کوي. په وړيا توګه، دا د ارزښتونو ترالسه کولو او د فرانسوی ټولنې په طرز باندې 

 لپاره ګټور تکميل کوونکی دی، تر څو په فرانسوي ټولنه کښې د خپلواکۍ او ادغام لپاره الره اسانه کړي. 

 

 ټول کورسونه د کمپيوټر، ټابليټ او سمارت مبايلونو څخه د السرسی وړ دي. 

 

 د نورو معلوماتو لپاره
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