
 

 

 

 د کډوالی لپاره انفوبوس )د معلوماتی بس( 

 په انګلوشتاد کې

 
 

 موږ څوک یو؟ 

ننوتل کي   ي ته 
ې په پروسه کې او نوي جرمت 

پناه غوښتت  ې له کډوالو رسه د دوی د  ي سازمان یو چ 
موږ یو غیر دولت 

 همکاري او مرسته کوو. 

 

 

 موږ څه کوو؟ 

ې د  مونږ تاسو ته په  ●
 درکوو.  کړنالرې په اړه معلوماتآلمان کې د پناه غوښتت 

ې په ) مونږ تاسو   ● ، چ  ندل شوی، دBAMFد آلمان د مهاجرینو لپاره فدرالي دفی  ژ مرکې لپاره چمتو   ( په نوم پیر

 کوو.  

تیا او دقتکې   د مرکې پروتوکول په بیاکتنهمونږ د ستایس  ● ړ  لپاره مرسته کوو.   انسجام ، بشی 

 وندو رسیم اسنادو په ژباړه کې مرسته کوو. نورو اړ او  مونږ ستاسو د مرکې پروتوکول  ●

ې تاسو ښه پوههمونږ د آلمان د چارواکو لخوا په هر لیک او اسناد کې نور    ● .  توضیحات ورکوو چ  ئ  یسژ

ي ادارې BAMFد )مونږ ستاسو رسه   ●
دعوی او استیناف پرویسې کې  پریکړې په مقابل کې  د    ( یا کومې بلې دولت 

 مرسته کوو. 

 

ته یو؟  کله او چیر

ې په تمه یو. زمونږ د مشورې ساعتونو او آدرسونه دوی الندې دي: 
 مونږ ستاسو د مرست 

 

 

 سه شنت  

 کمپ  (NBS)نیوبورگر رسړک د     ��  له غرمې وروسته     0 1:15 -له غرمې مخکې     11:45 �� 

 کمپ  (P3)منشیر  گر رسړک د  ��    له غرمې وروسته     03:00 -له غرمې وروسته  01:30 �� 

 کمپ  (MIK)املمان رسړک د  ��    له غرمې وروسته     05:00 -له غرمې وروسته  03:30 ��  

  

ي وي.  یادونه: 
ې عامه رخصت  ۍ شتون لرو پرته لدې چ 

 موږ هره اون 

 
 : ي وکړئ په موږ رسه اړیکه ونیسئ

ې لپاره ، مهربان 
 د مشورې یا هرې پوښتت 

 

   +49 151 557 137 69                                                                  +49 151 124 852 70 

   +49 151 719 664 54 ( )رویس 73 591 736  157 49فاریس )دری(، پشتو، اردو او انگلیس(            + ) 

📧  infobus-ing@muenchner-fluechtlingsrat.de  

📄  www.muenchener-fluechlingsrat.de/infobus 
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