
نقاط ذیل را جھت تھیھ برنامھ  شما در افغانستان باید یک برنامھ حفاظتي ترتیب دھند. اگست دوستان و اقارب  31با فرارسیدن تاریخ 
 حفاظتی توصیھ میگردد.

  پول نقدگی ھای ویسترن یونین مسدود میباشند. اگر بھ  کھ بانک ھا و نمایندهپول نقد با خود داشتھ باشید. قرار راپورھا  •
 تبادلھ نماید.   پول نقددسترسي ندارید اشیا با ارزش را نزد خود نگھداری نماید تا در صورت نیاز بتوانید آنرا بھ 

 ادویھ ، شیر و دایپر کودکان را ذخیره نمایید. ، آب اشامیدني، غذا کھ زود فاسد نمیشود •
. آدرس دقیق خویش را بھ شخص مورد اعتماد در امریکا شریک مکان مناسب را جستجو نمایید جھت مخفي بودن یک •

 و مکان مخفي متبادل را نیز در ذھن داشتھ باشید.  سازید
پایھ ھای مخابراتي را نیز  برای تیلفون ھای تان تھیھ نمایید. غیر فعال شدن گر ممکن است چارجر ھای بی لین/ وایرلس ا •

 را بھ جای واتس اپ پیشنھاد میکنند.  Signalگنال . بعضی دوستان استفاده از اپلیکیشن سیباشیدمد نظر داشتھ 
جا بھ جا اسناد تولد، اسناد مھاجرت و غیره را در آن بکس سفري اماده نموده و اسناد تان از قبیل پاسپورت، نکاح خط،  •

 نموده در یک محل محفوظ مخفي نمایید. 
 گرفتھ آنرا بھ شخص قابل اعتماد در امریکا بفرستید. از اسناد مھم عکس  •
گونھ . اینکھ چپاک نماییدشبکھ ھای اجتماعي و شواھد مربوط بھ ھمکاري با ایاالت متحده امریکا را از تیلفون ھای خویش  •

  hereبھ لینک ذیل مراجعھ نمایید.
بھ رھنمایي ھای الزم در  بھ معلومات بایو متریک شما دسترسي دارند سعی نماید توسط انھا تشخیص نگردید. ر طالباناگ •

 here .این زمینھ بھ لینک ذیل مراجعھ نمایید
ید و بھ شخص مورد اعتماد خویش خود را راجستر نما UNHCRرسیده است باید فورا با اگر شخصی در کشور سوومي   •

 Here.  نام برده شده اندکشور ھای کھ بدون ویره بھ انجا رفتھ میتوانید در لینک ذیل  امریکا اطالع دھد.در 

ھمکاري خواھد   P-2/P-3 و . اداره مھ در قسمت درخواست نامھ ھای فامیليگست چگونھ خواھد بودا 31نمیدانیم شرایط بعد از 
و مدت طی مراحل این درخواست نامھ ھا ھم   شرایط این درخواست نامھ ھا نباشند. بھ یاد داشتھ باشید شاید ھر عضو فامیل واجد نمود

 متفاوت خواھد بود. 

. شاید امروز یا فردا  گیر مانده اند. لطفا محفوظ بمانید و ھمت خود را از دست ندھیدمثل ھمیشھ، قلب مان با کسانی است کھ انجا 
 کھ شرایط تغیر خواھند کرد. ما بھ محفوظ شدن فوري شما امیدواریم. راھی نباشد اما ھمھ مان امیدوار ھستیم 


