
  ایا تاسې یو کډوال ھستۍ چې غواړۍ خپل کور تھ ستانھ
شۍ خو ددې امکان نلرۍ؟

( İOM ) د کډوالو نړۍوال سازمان
کولی شي  چې تاسې سره مرستھ وکړي

پھ داوطلبھ توګھ د بیرتھ ستنیدو او لھ سره د یو ځای کیدو سره  
( AVRR) مرستې پروګرام

پروګرامونھ د ھغھ کډوالو سره چې خپلو ھیوادونو تھ د ستنیدو 
پریکړه کړي  وي  او  نھ غواړي   چې پھ کوربھ ھیواد او یا  

ترانزیت ھیواد کې پاتې شي اداري، لوژستیک او مالي  مرستې 
برابروي  او پھ بعضو حاالتو کې د ستنیدو نھ وروستھ ھم  د ھغوې 

سره د لھ سره د یو ځای کیدو پھ برخھ کې ھم مرستھ کوي.

د ال زیاتو معلومات لپاره

iom-istanbul-avrr@iom.int : برښنا لیک

ټیلیفون : ۰۲۱۲۹۳۹۸۱۲۱

ایا غواړۍ چې خپل
کور تھ ستانھ شۍ؟

 ( İOM ) د کډوالو د نړۍوال سازمان 

خدمات او مرستې ټولې وړیا دي. پھ ھیڅ 

شي  پیسو ورکولو تھ اړ نھ یاست.

دا پروژه د اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي

دا خپرونھ د اروپایي ټولنې پھ مالي  مرستھ چمتو شوې.
د محتویاتو مسئولیت یي یواځې پھ ترکیھ کې د  کډوالو نړۍوال سازمان لري 

او کیدای شي چې د اروپایي ټولنې نظریات منعکس نکړي.
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۳ -  پھ داوطلبھ توګھ د بیرتھ ستنیدو 
او لھ سره د یو ځای کیدو سره  

مرستې پروګرام غوښتنلیک  : کډوالو 
نړۍوال سازمان ( iom ) د خپل ھیواد د سفارت او یا قونسلګرۍ 
نھ څھ ډول کولی شۍ چې د سیاحت سند ترالسھ کړۍ پھ اړه تاسې 
تھ معلومات درکول کیږي. د اړتیا پھ صورت کې iom  د اسنادو 
د اخیستو د غوښتنلیک د پروسې پر مھال تاسې سره مرستھ کوي.

٤ -  د سیاحت پالن :
ستاسې د غوښتنلیک د منل کیدو نھ وروستھ  

د کډوالۍ نړۍوال سازمان پھ داوطلبانھ 
توکھ کور تھ د ستنیدو اړوند  د سفر د پالن 

پھ جوړولو کې تاسې سره مرستھ کوي د 
الوتنې نھ مخکې، د الوتنې پر مھال او 

وروستھ ستاسې سره مرستھ کوي.

خو د خپل ھویت او د وګړیتوب د پھ اثبات رسولو پھ ګډون مراجعھ 
کول ستاسې مسئولیت دی. 

کھ چیرې د روغتیایي پلوه کومھ ستونزه ولرۍ مھرباني  وګړۍ د 
کډوالو نړۍوال سازمان تھ خبر ورکړۍ تر څو تاسې سره پھ 

خوندي  سفر کې مرستھ وکړي.

٥ – کورتھ رسیدل : د کډوالۍ نړۍال 
سازمان د اړتیا پھ صورت کې تاسې 
سره د معلوماتو او مرستې اخیستو پھ 

برخھ کې مرستھ وکړي.

۱ – د کډوالو نړۍوال سازمان تھ 
مراجعھ وکړۍ : کھ چیرې د ډیپورت پھ 

مرکز کې یاست  د مرکز مسئولینو تھ 
خبر ورکړۍ چې  غواړۍ پھ داوطلبانھ 

توګھ خپل ھیواد تھ ستانھ شۍ.

۲ -  تصمیم ستاسې  پورې اړه لري:
مونږ پھ خپل مخکې د ټولو انتخابونو 

پھ اړه تاسې تھ پھ کاملھ توګھ د 
معلوماتو درکولو نھ وروستھ ، تاسې  
سره څھ ډول مرستھ کولی شو پھ اړه 

معلومات درکوو.

کھ چیرې د ویزې وخت مو ختم وي

پھ ترکیھ کې د قانوني  اسنادو پرتھ ژوند کوۍ

سره ددې چې غواړۍ کورتھ ستانھ شۍ خو
امکانات نلرۍ

!

( İOM ) د کډوالو نړۍوال سازمان
کولی شي  چې تاسې سره مرستھ وکړي

ګامونھ څھ دي؟

تاسې تھ د ستنیدو پھ اړه معلومات درکوي.
د سیاحت د سند د اخیستو پھ برخھ کې تاسې سره مرستھ کوي.

ستاسې د سفر پروګرام جوړوي.
د اړتیا پھ صورت کې طبي  مرستھ چمتو کوي

د ستنیدو نھ مخکې، د ستنیدو پر مھال او وروستھ مرستھ کوي
ھیواد تھ د ستنیدو نھ وروستھ ھم درسره مرستھ کوي

( İOM )د کډوالو نړۍوال سازمان
 څھ کولی شي :

پھ داوطلبھ توګھ د بیرتھ ستنیدو او لھ سره د یو ځای کیدو سره  
مرستې پروګرام

( AVRR ) پھ کاملھ توګھ داوطلبانھ دی. 
د کډوالو نړۍوال سازمان یو خپلواکھ نړۍوال موسسھ ده.

د کډوالو نړۍوال سازمان تاسې سره یواځې او یواځې پھ خپلھ 
خوښھ ھیواد تھ د ستنیدو پھ برخھ کې مرستھ کوي


