اينفوبس

د کډوالو لپاره د معلوماتو بس
موږ څه ډول یو سازمان یو؟
موږ یو غری دوليت سازمان یو ېچ تاسو ته د پناه غوښتېن مشورې درکوو
او تاسو رسه د پناه غوښتېن په اخیستلو ېک همکاري او مرسته کوو
زمونږ فعالیتونه په الندې ډول دي
 د پناه غوښتېن اړوند د جرمين په هیواد ېک آزاده مشوره
 موږ تاسو د مرېک لپاره چمتو کوو
ستاېس د مرکو او پرتوکولونو بیا کتنه په خورا دقت او بشړپ ه توګه رسه پر مخ وړو
 موږ تاېس رسه ستاېس د مرېک اصيل موضوع او د هغه د لنډیز بیا کتنه تررسه کوو
 موږ تاسو ته هغه لیکونه ترش یح کوو ېچ تاسو ېی د مختلفو ادارو څخه ترالسه کوئ
 موږ د مهاجرت او پناه غوښتېن په اړه د پناه غوښتونکو رسه د محکېم یا د فدرايل دفرت د پریکړو په
رت
وړاندې په قانوين اجرااتو ېک مرسته کوو ،د بېلېګ په توګه په اع اض او د وکیالنو رسه په اړیکه ېک

آیا د پناه غوښتېن د پروېس په اړه مشوره غواړۍ؟
غواړئ ېچ مونږ تاسو رسه ستاسو د اوسیدو په ځای (ستاسو کمپ) ېک ووینو او
ستاسو د پناه غوښتېن د پروېس په اړه تاسو ته مشوره درکړو
تاسو کویل ئش د الندې شمری و له الرې موږ رسه اړیکه ونیئس

( +۴۹ ۱۷۶ ۶۷۶۰۶۳۷۸شینا :آلماين  ،انګلېيس او فرانسوي)
( +۴۹ ۱۷۶ ۲۹۸۹۸۹۰۲مرتیض  :پښتو ،دري ،اوردو ،انګلېيس او آلماين )
( +۴۹ ۱۷۶ ۶۹۶۶۵۰۷۴عمر :آلماين  ،عريب او انګلېيس )
( +۴۹ ۱۷۶ ۵۸۹۱۵۲۰۲نګينه :آلماين  ،دري او انګلېيس )
َ
( +۴۹ ۱۵۷ ۷۳۶۵۹۱۷۲ن ِنت :لينګااليي  ،فرانسوي او آلماين )
پرېښناليکinfobus.muc@muenchner-fluechtlingsrat.de :
ويب پاڼهwww.muenchner-fluechtlingsrat.de/infobus :
الندې لست شوي دفرت ي ساعتونو ېک  ،تاسو کویل ئش د عامه رخصتیو پرته هره اوۍن د خپل کمپ مېخ ته موږ رسه وګورئ

سه شنبه

وخت  ۱۴:۰۰نه تر ،۱۶:۰۰د فورستنفلدبروک کمپ Von-Gravenreuth-Str. 1

چهارشنبه

Am Moosfeld 37
Lotte-Branz-Str. 2

وخت  ۱۴:۰۰نه تر ،۱۶:۰۰د موسفلد کمپ
وخت  ۱۷:۰۰نه تر ،۱۹:۰۰د لوته برانڅ کمپ

د بخښېن نړيوال سازمان او د مونيخ د کډوالو شورا لخوا يوه ګډه پروژه

د ملګرو ملتونو د کډوالو مرسېت

