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К1елхьарадовлийла
яларан дуьхьало йина? –
х1инца х1ун дан деза?

К1елхьарадовлийла яларан дуьхьало йина? –
х1инца х1ун дан деза?

К1елхьарадовлийла 1алашъярна дуьхьало йина
болчара консульатацихула жоп дехар.

Ц1е:
Стеган тоьшалла деш долчу документан номер:
Кегийчу берашна тоьшалла деш долчу документан номер:
Данехь к1елхьарадовлийла 1алашъяран дуьхьало мел йиначарна официальни
кхетам ло маьрша гуманитарни организацехь. Шуна х1ара папка елла, х1унда
аьлча шуна Данехь к1елхьарадовлийла яларна дуьхьало йина хиларна. Сацам
хадам болуш бу, шун бакъо яц Данерчу суьде а, я кхечу органашка а г1о деха.
Данехь аш йоккху хан чекхъяьлла, цундела мехкан 1едала сацам бина аш мохк
бита беза аьлла.

Мотт:
Адрес:

Вердикт схьаделлачул т1аьхьа шун шеко я г1айг1а хила мега шаьш схьадевллачу
махка юха муха доьрзур ду аьлла. Шун хаттарш кхолла дала мега эммиграци
яран хьокъехь а, к1елхьарадовлийла яларна дуьхьало йиначу стеган бакъонийн
хьокъехь а. Шуна лаам хила мега шун хьал дийцаре дуьллуш хин долчу
цхьанакхетарехь дакъа лаца а, иштта шун лаам хила тарло шу схьадевллачу
махкара волчу цхьана тхан белхалочуьнца къамел дан а.

Сунна лаьа к1елхьарадовлийла 1алашъярна дуьхьало ярехула яран хаттарш
дийцаре деш йолу Данин маьрша гуманитарни организацин консультации эца.
Ас пурба ло Данин пачхьалкхан органашна мух1ажарашкахула йолчу совете а,
Даниян ц1ечу жа1аре а гуманитарни к1елхьарадовлийла йоьхуш сан дехара а,
иштта сан берийн дехараш а д1адахьийта.

Шун бакъо ю к1елхьараловлийла 1алашъярна дуьхьало яран бахьанаш довзарна
лерина консультацих пайда эца а, иштта бакъонан справка эца а, Даймахка ц1а
берзарехула долу хаттарш дийцаре дан а. Цхьанакхетарехь гочдархо хир ву.

Ас пурба ца ло х1ара хаам кхечу пачхьалкхийн органашка д1асаэхийта.

Нагахь санна и тайпа цхьанакхетар шун эшахь, т1ейог1учу аг1онехь йолу кеп
язъе. Цу бухахь аш куьйг яздаро гойту шуна консультаци оьшуш хилар, амма цо
баххане а ца боху шу Даймахка шайн лаамехь ц1а доьрзуш ду.
Язъйина йолу кеп д1ало мух1ажараш т1еэцаран шайн центран персонале, я
тхуна схьаяийта.
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