د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗوﻧﮑو د ھرﮐﻠﻲ او اﺳﺗو ﻧﯥ ،او د ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧو د ادﻏﺎم ﻟﭘﺎره ﻣﻠﻲ ﭘﻼن

د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره
ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﻻر ووﻧﮫ
 ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﻻر ووﻧﮫ ﮫ
ﺗﮫ واﯾﻲ؟

ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﻻر ووﻧﮫ د ھﺳﺗو ﻧﯥ ﯾو وړاﻧدﯾز دی ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ
ھﻐﮫ وﺧت وړاﻧدې ﮐﯾږي ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾوه ﺳﯾﻣﮫ ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﭘﮑﯥ
ﻣوﻗﻌﯾت ﻟرئ ،ﻧﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ ﺗﺎﺳوﺗﮫ ﺎی درﮐړي.
ﻧو ﺑﯾﺎ ﺗﺎﺳو د ﺧﭘﻠﯥ ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗﻧﯥ د وﻟﯥ ﻣودې ﻟﭘﺎره د ﻓراﻧﺳﯥ ﭘﮫ
ﯾوه ﺑﻠﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺧﮫ ﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ.

آﯾﺎ ﺗﺎﺳو د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗوﻧﮑﻲ ﯾﺎﺳت؟ اﯾﺎ ﺗﺎﺳو د
ﻣﺳﺗﺣﮑم اﺳﺗو ﻧﮫ ﻧﮫ ﻟرئ ؟ ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﯾوازی ﮐس ﯾﺎﺳت او
ﯾﺎ ﮐﮫ د ﮐورﻧ ﺳره ﯾﺎﺳت ،ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻋﻣر ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت ھر
ﮫ وي ،ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﯾوه ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ھﺳﺗو ﻧﯥ ﭘﮫ ﻟور د
ﻻر ووﻧﯥ ﺧﮫ ﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ..

 اﯾﺎ زه ﻋﻼﻗﻣن ﯾم ؟

آﯾﺎ ﺗﺎﺳو طﺑﻲ ﺳﺗوﻧزې ﻟرئ ؟ ﭘﮫ وﻟﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﯥ ،طﺑﻲ ﻣرﮐزوﻧﮫ ،روﻏﺗوﻧوﻧﮫ او ﺎﻧ ړي
ﻣرﮐزوﻧﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻓﮑر ﮐوئ ،د ھر ﮫ ﺳرﺑﯾره ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳو د ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﻻر ووﻧﯥ وړ ﻧﮫ ﯾﺎﺳت ،ﻧو  OFIIﺑﮫ ﻟﮫ
ﺗﺎﺳو ﺧﮫ د ﺛﺑوت وړاﻧدې ﮐوﻟو ﻏو ﺗﻧﮫ ﮐوي.

 ﺳﯾﻣﮫ اﯾزې ﻻو ووﻧﯥ
ﺧﮫ ﻧ ﮫ ﮫ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ؟

د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﯾﺷﯥ ﯾوﻧﯾﮏ ) (GUDAﮐﯥ ،د
 OFIIﺳره ﺳﺗﺎﺳو د ﻣرﮐﯥ ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﭘﮫ ھر اړه ﺧﺑرې ﮐﯾږي،
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺗﺎﺳو اﺳﺗو ﻧ ﺎی ﻧﮫ ﻟرئ ،ﻧو د  OFIIﯾو اﻓﺳر ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ﭘﮫ
ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﻻر ووﻧﯥ وړاﻧدﯾز ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ.
ﺑﯾﺎ ﺑﮫ  OFIIﺗﺎﺳو ﺗﮫ ﺳﺗﺎﺳو د اﺳﺗو ﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﯾوه ﺳﯾﻣﮫ ﭘﮫ وﺗﮫ ﮐوي
او ھﻣدارﻧ ﮫ د ھﺳﺗو ﻧﯥ د ھﻐﮫ ﻣرﮐز ادرس ﺑﮫ درﺗﮫ ھم ﭘﮫ وﺗﮫ
ﮐوي ﮐوم ﺗﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ﻻړ ﺷﺊ OFII .ﺑﮫ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د راﻧﺳﭘورټ
ﯾو ﯾﮑټ درﮐوي ﺗر و ﺗﺎﺳو وﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د  5ور و ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ
ورﺗﮫ ورﺳﯾږئ.

ﺗﺎﺳو د ﺳﯾﻣﮫ اﯾزې ﻻر ووﻧﯥ وړاﻧدﯾز رد ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ .د رد ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ OFII ،ﺑﮫ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د
ﺑﻠﯥ اﺳﺗو ﻧﯥ وړاﻧدﯾز ﻧﮫ ﮐوي ،او ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺳو د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗوﻧﮑﻲ ﻟﭘﺎره اﻻؤﻧس ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.

ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو د ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ اﺳﺗو ﻧﯥ ﻣرﮐز ﺗﮫ
ورﺳﯾږئ ،ﻧو ﺗﺎﺳو ﺑﮫ د ﯾوی ﻣﯾﺎﺷت ﻟﭘﺎره د ﯾو
اﺳﺗو ﻧﯥ او ھم د ﯾو وﻟﻧﯾز او اداري ﻣﻼﺗړ ﺧﮫ
ﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐوئ.
د دې ﻣودې ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ،ﺗﺎﺳو ﺑﮫ ﭘﮫ ورﺗﮫ ﺳﯾﻣﮫ
ﮐﯥ د اﺳﺗو ﻧﯥ ﯾو ﻣرﮐز ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐړل ﮐﯾږئ ،ﯾﻌﻧﻲ
د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د اﺳﺗو ﻧﯥ ﻣرﮐز ﺗﮫ ،او ﯾﺎ،
د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﺑﯾړﻧﻲ اﺳﺗو ﻧ ﻲ ﺗﮫ ،ﻣ ر
ﺳﺗﺎﺳو د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗﻧﯥ د ﭘﻠ ﻧﯥ ﺗر ﭘﺎی ﭘوری)د
 OFPRAﯾﺎ  CNDAﻟﺧوا(.

 زه د ﺧﭘﻠﯥ اﺳو ﻧﯥ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ
ﮐﯥ ﻟﮫ ﮐوم ﻣﻼﺗړ ﺧﮫ ﮫ
ﭘورﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷم ؟

ﺳﺗﺎﺳو اﺳﺗو ﻧ ﻧﯥ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ،ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ﺑﮫ ﯾو ﻋﺎرﺿﻲ
ادرس درﮐړل ﮐﯾږي ،ﯾﺎ د ﺳﺗﺎﺳو د اﺳﺗو ﻧﯥ ﺟوړ ت
دﻧﻧﮫ ،ﯾﺎ ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﭘﮑﯥ ﺑرﺧﮫ ﻧﮫ اﺧﻠﺊ ،ﻧو د ھرﮐﻠﻲ ﭘﮫ
ډﯾﭘﺎر ﻣﻧټ ﮐﯥ ﻣوﻗﻌﯾت ﻟروﻧﮑﻲ د ﻟوﻣړﻧﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﭘﮫ
ﺟوړ ت ﮐﯥ.

د ﺳﯾﻣﮫ اﯾزې ﻻر ووﻧﯥ د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗو ﮫ ،ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ﺧﭘﻠﯥ ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗﻧﯥ د ﭘﻠ ﻧﯥ وﻟﯥ ﻣودې ﭘورې
ﭘﮫ دې ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ ،ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧو ﺗﺎﺳو ﺑﮫ د اﺳﺗو ﻧﯥ ﻣﺎدي ﺷراﯾطو ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ ﺧﭘل ﺣﻘوق ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړئ.
د  OFPRAاو  CNDAدﻓﺗروﻧو ﺗﮫ د ﺑﻠﻧو ﭘرﺗﮫ ،ﺳﺗﺎﺳو د اﺳﺗو ﻧﯥ د ﺳﯾﻣﯥ ﺧﮫ ﺑﮭر ﺳﻔر ﺑﮫ د اﺟﺎزې ﺗﺎﺑﻊ وي.

د ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﻻر ودﻧﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﭘورې اړوﻧد ھرې ﭘو ﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ،ﺳﺗﺎﺳو د ﭘﻧﺎه ﻏو ﺗﻧﯥ د ﮐړﻧﻼرو د ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره ،ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﺳﺗﺎﺳو
ﻋﺎرﺿﻲ ادرس ھم ﺷﺎﻣل دې ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐورﺑﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د  OFIIﺳﯾﻣﮫ اﯾز دﻓﺗر ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ.

ﮐورﻧﯾو ﭼﺎرو وزارت ،ﭘﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﯥ د ﺑﮭرﻧﯾﺎﻧو ﻋﻣوﻣﻲ رﯾﺎﺳت ،ﺟوﻻﯾﻲ 2021

