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SUPPORT IS OUR MISSION

ددوبلین ددریم )3( 
قانون الندې دکورنیو بیا 

یو ځای کیدنه 

)PS( چاته درخواست کوئ؟ 

تاسي باید څه وکړئ؟

تاسو کولی شئ د UNHCR ،EASO یا ایټالیا چارواکو رسه اړیکه ونیسئ:

دوی کولی يش چې له تايس رسه نور زیات معلومات رشیک کړي، ترڅو په نورو اروپایې 

هیوادونو کې دخپلو کورنیو دغړو رسه یوځای شئ.

  تايس باید دهغو چارواکورسه مرسته وکړئ چې له تايس رسه مرسته کولی يش:

څومره چې کولی شئ زیات معلومات چمتو کړئ چې ستاسي دکورنۍ غړي هلته دي:	 

همدارنګه په معلوماتو کې باید لومړي نوم، دکورنۍ نوم، دزیږدیني نیټه، اوسنۍ 

پته، د اړیکې شمیره او که ممکین وي داروپایې هیواد دایاالت نوم ) که چیرته 

هغه یاهغه دکډولۍ نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنلیکونه جمع کړي وي او 

تراوسه یې په اړه پریکړه نه وي شوي .(

موجوده اړین اسنادونه چمتوکړئ:	 

دشناخت اسنادونه یا کوم بل داسي کره او دقیق معلومات چې ستاسي او 

دکورنۍ دغړو ترمنځ داړیکو ثابتولو کې مرسته وکړي، د هغه /یا دهغي شتون په 

بل هیواد کې څرګند کړي. دواړه خواوې باید درضایت فورمه تسلیم کړي، ترڅو 

دا څرګنده کړي چې دواړه لوري دیوبل سره دیوځای هیله مند من دي. 
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که تاسو د18. کالو څخه کم عمر لرئ او کوم بالغ مسول ونلرئ چې 

ستاسي پاملرنه وکړي،  او غوړائ چې په بل هیواد کې دیو نږدي 

خپلوان سره یوځای شئ. 

ستاسو مور، پالر یا بل بالغ کس چې په قانوني ډول ستاسو لپاره مسؤلیت لري.	 

ستاسو ورور یا خور.	 

ستاسو ]کاکا، عمه ]تره، ترور یا نیکمرغه څوک چې ستاسو ساتنه کولی شي. 	 

که تاسي د 18 کالو څخه پورته عمرولرئ او غواړئ چې دخپلې کورنۍ 

دهغو غړو سره یوځای شئ ، څوک چې دیو کډوال په څیرپیژاندل شوي 

اویا داساتني مرستي ترالسه کوي .

ساسو ښځه، میړه، او یا ستاسي ملګري چې نږدي اړیکه ولري.	 

ستاسو ماشوم چي د اتلسو ) 18 ( کلونو کم عمر ولري 	 

که تاسو د18 کالو په عمریاست او غواړئ دخپلو کورنیو دهغو غړو 

سره یوځای شئ چاچې دنړیوال مالتړ لپاره خپل غوښتنلیکونه جمع 

کړي، او اوسه یې غوښتنلیکونو په اړه اړه پریکړه نده شوي:

ستاسو ښځه، میړه، ستاسو ملګري چې قایمه اړیکه ولري.	 

ستاسو ماشوم چي د اتلسو ) 18 ( کلونو کم عمر ولري 	 

د دې په اړه: 

امیندواری،	 

نوی زیږیدلی ماشوم،	 

جدي ناروغۍ،	 

سخت معیوبی،	 

زوړ عمر،	 

ښایي تاسي دکورنۍ دبیا یوځای کیدولپاره خپل غوښتنلیکونه 

واستوئ که تاسې یې چېرته، په پام کې ونیسئ داستاسي دماشوم په 

همکارۍ پوري اړوند دې، که چېرته ورونه یا والدین دپورته ذکر 

شوي هیوادونو په سیمه کې په قانونې توګه ژوند کوي او یا استوګن 

وي، یا، ستاسي ماشوم، ورونه یا والدین چې دغړو هیوادونو په یوه 

سیمه کې په قانونې ډول سره میشت وي ستاسي مرستو پوري اړه 

لري، یا، که ستاسو ماشوم، وروڼه یا والدین په قانوني توګه په یوه 

غړي هیواد کې استوګن وي.

که تاسي چیرته دخپلو نږدي کورنیو دغړو سره یوځای کیدل غواړئ او 

یا هم ددې وړتیا ولري چې دهغوی سره مرسته وکړي،

 کوم چې امیدواره وي او یا یې نوی ماشوم زیږولی وي اوکه یا معیوبه 

وي،

 او یا هم دسختي مریضۍ څخه زوریږي،

 یا یې عمرډیر وي:

ستاسو ماشوم چې تر 18 کالو زیات وي.	 

ستاسو ورور یا خور.	 

ستاسو والدین.	 

چاته عریضه کوئ؟ چاته عریضه کوئ؟چاته عریضه کوئ؟

ایا تاسو د کورنۍ غړي* چې اوس مهال د الندې غړو هیوادونو  په 

ساحه کې شتون لري. دولتونه؟

بلغاریهبیلجیماتریش 

چک جمهوريتسیپروسکرواثیا

فینلینډاستونیاډینامرک

یونانآملان فرانس

ایرلینډایسلینډهنګري

لیخنت اشتاینالتویاایټالیا

مالټا لوکزامبورگلتوانیا 

پولینډنارویهالند

سلواکیارومانیاپورتګال

سویډنهسپانیهسلوانیا

انګلستانسویس یا سویزرلند 

*  «د کورنۍ غړي« هغه څوک دې چې ستايس دکورنۍ یوه برتشکیلوي، چې پخواستايس په هیواد کې له تايس رسه یوځای وو او اوس 

دغړو هیوادونو په سیموو کې میشت دي.  دکورنیو دغړو مثالونو په پام کې دنیولو رسه ، په دې الوتکه کې لیست شوي دي.


