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رد كړې شوي ــ اوس څه كول دي؟

د رد كړې شويو پناه لټوونكو د مشورې خواست

په ډنمارك كښې ټولو پناه لټوونكو ته ,خپلواکی بشردوستی سازمانونو سره د
وضاحتي مشورې كولو وړاندېز كولې شي۔

نوم :
آئي ډي نمبر:

تاسو دا پاڼی ځكه ترالسه كړې چې ستاسو د پناه اخستلو خواست رد كړې شوې۔ دا
پرېكړه حتمي ده او تاسو د ډنمارك كومې بلې اتھارټۍ/مقاماتو يا محکمه ته خواست
نشئ كولې۔ د دې مطلب دا دې چې په ډنمارك كښې ستاسو د پناه اخسېتلو كېس ختم
شوې دې او د ډنمارك چارواكو پرېكړه كړې چې تاسو به هېواد پرېږدئ۔

ماشومانو لپاره آئي ډي نمبرې:
ژبه :
آدرس /پته :

پرېكړه ترالسه كړې  ٬تاسو به په دې شك كښې ئې يا به ويرېدلي
اوس چې تاسو دا ِ
ئې چې كه تاسو خپل هېواد ته ستانه شي نو څه به كېږي۔ تاسو به د دې هېواد
پرېښودلو او د پناه اختسلو د لټون رد كېدو په اړه بېال بېلې پوښتنې لرئ۔ كېدې شي
چې تاسو دا خواهش لرئ چې تاسو يو مالقات وكړئ چې دغسې تاسو په خپلو
چارو او كه هېواد ته ستانه شئ په هغه صورتحال خبرې وكړئ او دا هم كېدې شي
چې هلته زمونږ لخوا په ځائ كړې شوې د عملې غړو سره خبرې كول هم غواړئ۔

زه د پناه اخستلو د رد كړې شوي خواست په اړه په ډنمارك کښی خپلواکی
بشردوستی سازمانونو سره په انفرادي توګه مشوره كول غواړم۔
زه د ډنمارك چارواكو ته اجازه وركوم چې زما ٬او كه چرته مناسب وي زما
د ماشومانو د پناه اختسلو د خواست كېس فائيل او كه چرته مناسب وي زما د
بشردوستی په توګه د استوګنې خواست دې د نمارکۍ د پناه غوشتونکو د مرستې
لپاره سازمان (ډېنش رېفوجي كونسل) او سور صلیب (ډېنش رېډ كراس) دواړو
سره شريك كړې شي۔

تاسو دا اجازه لرئ چې په انفرادي توګه د پناه رد كېدو وضاحت په اړه مشوره
وكړئ ٬قانوني سال ترالسه كړئ او خپل هېواد ته د ستنېدو په اړه په مهمو چارو او
پوښتنو بحث وكړئ۔ په دې مالقات كښې به ژباړن موجود وي۔
كه تاسو دا مالقات كول غواړئ ٬نو مهرباني وكړئ په بله پاڼه وركړې شوې فارم
ډك كړئ ٬په دې فارم ستاسو د الس ليك مطلب دا دې چې تاسو سال ته اړتيا لري او
په خپله خوښه ستنېدل نه غواړئ۔

ما د دې معلوماتو د نورو هېوادونو چارواكو سره د شريكولو اجازه نه ده
وركړې۔

تاسو دا فارم د پناه اخستلو په مركز كښې وركولې شئ يا ئې مونږ ته نېغ په نېغه
استولې شئ۔
د تماس نيولو معلومات په بله پاڼه كتلې شئ۔
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