
اينفوبس
د کډوالو لپاره د معلوماتو بس

موږ څه ډول یو سازمان یو؟

 مشورې درکوو


 تاسو ته د پناه غوښتېن� � سازمان یو ېچ�
�موږ یو غری� دولېن


 په اخیست
کوو او مرسته يلو ېک
 همکاراو تاسو رسه د پناه غوښتېن�

زمونږ فعالیتونه په الندې ډول دي
 ا ړوند د 


�د پناه غوښتېن�
 په هیواد ېک
 آزاده مشورهجرمېن�

لپاره چمتو کوو 
موږ تاسو د مرېک
 ه توګه رسه 9 وړپر مخ وستاېس
 د مرکو او پرتوکولونو بیا کتنه په خورا دقت او بشری�
موضوع او د هغه د لنډیز بیا کتنه تررسه کوو �موږ تاېس
 رسه ستاېس
 د مرېک
 اصيل
د مختلفو ادارو څخه ترالسه کوئ 
 �
 تاسو ېی یOOOOح کوو ېچ� Qموږ تاسو ته هغه لیکونه ترش
 د پریکړو په �
 په اړه د پناه غوښتونکو رسه د محکېم
 یا د فدرايل� دفری

موږ د مهاجرت او پناه غوښتېن�


اض او د وکیالنو رسه په اړیکه ېک �
 په توګه په اعری
aمرسته کوو، د بېلېګ 
� اجرااتو ېک

وړاندې په قانوېی�


 ته موږ رسه وګورئ
i د خپل کمپ مېخ� l د عامه رخصتیو پرته هره اوېی� Qتاسو کويل ېس ، 
ي ساعتونو ېک �الندې لست شوي دفری

Von-Gravenreuth-Str. 1  ، د فورستنفلدبروک کمپ ۱۶:۰۰ نه تر۱۴:۰۰وخت سه شنبه

چهارشنبه
Am Moosfeld 37 ، د موسفلد کمپ                         ۱۶:۰۰ نه تر۱۴:۰۰وخت 
Lotte-Branz-Str. 2                     ، د لوته برانڅ کمپ۱۹:۰۰ نه تر۱۷:۰۰وخت 


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

            

�د ملګرو ملتونو د کډوالو مرسېن

0 د پروېس0 په اړه مشوره غواړۍ؟
آیا د پناه غوښتېن4

0 مونږ تاسو رسه ستاسو د اوسیدو په ځای )ستاسو کمپ( ېک0 ووینو او Dغواړئ ېچ
0 د پروېس0 په اړه تاسو ته مشوره درکړو

ستاسو د پناه غوښتېن4
lو له الرې موږ رسه اړیکه ونیئس l د الندې شمری� Qتاسو کويل ېس

، انګلېئس� او فرانسوي(۴۹ ۱۷۶ ۶۷۶۰۶۳۷۸ �
+ )شینا: آلماېی�

۲۹۸۹۸۹۰۲ ۱۷۶ ۴۹) �
: پښتو، دري، اوردو، انګلېئس� او آلماېی� + )مرتیض�

۶۹۶۶۵۰۷۴ ۱۷۶ ۴۹) �� او انګلېئس ، عرېی �
+ )عمر: آلماېی�

۵۸۹۱۵۲۰۲ ۱۷۶ ۴۹) �، دري او انګلېئس �
+ )نګينه: آلماېی�

۷۳۶۵۹۱۷۲ ۱۵۷ ۴۹+) �
، فرانسوي او آلماېی� � �ِنت: لينګاالېی

َ
 )ن

infobus.muc@muenchner-fluechtlingsrat.de پرېښناليک:
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