
.  مې نیټې لھ رارسیدو سره سم د خوندیتوب پالن چمتو کړي 31ۍ او ملګري باید د اګسټ میاشتې د کورن تاسېپھ افغانستان کې میشت س
 الندې خوندي سپارښتنې پھ پام کې ولرئ. 

نقدو پیسو تھ  د راپورنو لھ مخې بانکونھ او وسیټرن یونین نماینده ګۍ تړل شوي دي. نو کھ نقدې پیسې لھ ځان سره وساتئ.   •
 لھ ځان سره ولرئ چې د اړتیا پر مھال یې پھ نقدو تبادلھ کړئ. مو نو ارزښتناک توکي  الس رسی نھ لری

 ذخیره کړئ.   او شیدېنھ خوسا کیدونکي خواړه، اوبھ ، درمل د ماشومانو ډایپر  •
او د دویم  شریک کړئ  دقیق آدرس پھ امریکا کې لھ یوه پیژندګلو سره خپلد پټ پاتې کیدو لپاره خوندي ځای پیدا کړئ.  •

 خوندي ځای بندوبست ھم وکړئ.  
ځیني خلک د واټس د مخابراتي پایوغیر فعالیدل ھم پھ ذھن کې ولرئ. کھ ممکن وي بې لین / وایرلس چارجرونھ پیدا کړئ.  •

 اپلیکیشن د کارولو سپارښتنھ کوي.  Signalاپ پرځای د سیګنال 
و کارت ، د مھاجرت اسناد او نور پھ کې اړتیا وړ اسناد لکھ پاسپورټ، نکاح خط، د زیږیدیو سفري بکس چمتو کړئ او د  •

 ځای پرځای کړئ او یو خوندي ځای کې یې پټ کړئ. 
 دوستانو تھ واستوئ. اعتباري د مھمو اسنادو عکسونھ واخلی او پھ امریکا کې یې خپل  •
دا چې څرنګھ نو الندې لینک لھ خپل ټیلفون څخھ پاک/ ډیلیټ کړئ. ې سره د کار شواھد ریکاو لھ امټولې ټولنیزې شبکې  •

 hereکېکاږئ؟ 
دا چې څرنګھ دا کار  نو کوښښ وکړئ چې ونھ پیژندل شئ. کھ طالبان ستاسې بایو متریک معلوماتو تھ الس رسی لري  •

 hereوکړئ نو الندې لینک کېکاږئ. 
تھ د او د ھغوی امریکایي کارمند سره راجستر کړئ.   UNHCRت نو عاجل ځان د کھ کوم دریم ھیواد تھ رسیدلي یاس  •

 hereراجستر کولو د بشپړیدو اطالع ورکړئ. ھغھ ھیوادونھ چې ویزې تھ اړتیا نھ لري پھ الندې لینک کې یې موندالی شئ.  

  P-2/P-3 او زموږ اداره بھ د فامیلي غوښتنلیکونومې وروستھ حاالت بھ څھ ډول وي.  31موږ نھ پوھیږو چې د اګسټ تر 
خو پھ یاد مو وي چې کیدای شي د یوې کورنۍ ټول غړي د یادو  رستې وړتیا لريد مپھ طی مراحل کولو کې  غوښتنلیکونو 

 وکړي.  توپیرشي او ددې غوښتنلیکونو د طی مراحل کولو موده ھم کیدای غوښتنلیکونو لپاره وړ نھ وي 

ممکن نن یا سبا لھ  . لطفا خوندي پاتې شئ او ھمت لھ السھ مھ ورکوئ. د تل پھ څیر، زموږ زړونھ لھ ھغو سره دي چې ھلتھ پاتې دي
 نھ یو ورځ بھ دا حالت بدل شي. موږ تاسې د بیړني خوندیتابھ ھیلې لرو. خو موږ ھیلھ من یو چې یوه ورځ دې حالتھ د وتلو الرې نھ وي 


