کور ته راستنيدنه
آيا تاسو يو افغان يۍ او غواړۍ چی په خپله خوښه د ډنمارک څخه افغانستان ته ستانه شۍ؟
د مھاجرينو نړيوال سازمان تاسی سره الندی مرستی کوالی شی

ھرکلی/ښه راغالست:
د  IOMکارکوونکی به تاسی سره د راستنيدنی پر مھال د کابل په ھوائی ډګر کی وګوری او د سرحدی پوليسو د کنټرول په سيمه
کښی به درسره مرسته وکړی .او ھمدارنگه به تاسی ته الندی مرستی وړاندی کړی:
 ليږدونه:
ستاسی اصلی ټاټوبی ته د ليږدونی اسانتيا
 ھستوګنه:
د  IOMپه ميلمستون کی تر  ١۴ورځو پوری لنډ مھاله ھستوګنه
 روغتيا:
د  IOMداکتر لخوا روغتيايی مرسته )د اړتيا پرمھال(
 معلومات
تاسو به ھمداراز معلوماتی پاڼه تر السه کړۍ تر څو د بيا ميشته کيدنی پروسی ته دوام ورکړۍ ،په دغه معلوماتی پاڼی
که به د  IOMد ھغه دفترونو د اړيکی شميری کوم چی تاسی ته نږدی وی ھم موجودی وی.
د بيا ميشته کيدنی مرستی:
 ٨ IOMدفترونه په افغانستان کی لری چی عبارت دی د :بلخ ،باميان ،فيض آباد ،ھرات ،کابل ،کندھار ،ننگرھار او پکتيا او د
 IOMد بيا ميشته کيدنی کارکونکی کوالی شی چی تاسی ته په ھر يو دغو دفترونو کی د بيا ميشته کيدنی د مرستی په اړه
معلومات درکړی.
د بياميشته کيدنی مرستی ستاسی په خوښه ترسره کيږی نو تاسی کوالی شۍ چی بيالبيلی الری چاری د  IOMسره شريکی کړۍ.

د بياميشته کيدنی د مرستو څلور الری.
 کوچنی تجارت پيلول:
که چيرته تاسی غواړۍ چی خپل کاروبار پيل کړۍ نو  IOMکوالی شی چی تاسی ته يو ښه کار په ګوته کړی .د تجارت
ټاکنه د نورو تر څنګ ستاسی د پخوانيو تجربو ،ستاسی په سيمو کی د نورو سوداګريو ،او داسی نورو پوری اړه لری.
 مسلکی يا تعليمی روزنه:
 IOMد خپلو ھمکارانو به مرسته کوالی شی چی تاسی ته بيالبيل مسلکی او تعليمی روزنی وړاندی کړی.
 داخل خدمت روزنه:
که چيرته تاسی داخل خدمت روزنه انتخاب کړۍ نو تاسی به په يو تجارت کی په کار وګمارل شۍ چی په ھغی کی به د
کار د الری د سوداګرۍ او تجارت مھارتونه زده کړۍ .که چيرته دغه روزنه معاش ونلری نو  IOMبه تاسی ته د ډوډی
او ترانسپورت لګښتونه درکړی.
 کارموندنه:
 IOMبه تاسی د خپلو ھمکارانو پرمټ استخدام کوونکو ته وروپيژنی.
تاسی او ستاسو سره راستنيدوکی کوچنيان ھر يو کوالی شۍ چی د تقريبا  ٢٠٠٠٠ډينمارکی کرونو په ارزښت د بياميشته کيدنی
مرستی ترالسه کړۍ.
نور معلومات:
مھربانی وکړۍ د الزياتو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره په الندی شميره او يا سکايپ اړيکی ټينګی کړۍ.
د  IOMد بيا ميشته کيدنی د ټيم د ټيليفون شميره ٠٠٩٣ (٠) ٧٩٩ ٨٧٠ ٣٢۴
د سکايپ پتهIOM-AVRR-Afghanistan :
د يکشنبی څخه تر پنجشنبی ،د سھار د  ٨بجو څخه د ماسپښين د  ۵بجو پوری )د کابل په وخت(
دا مرستی به د  ٢٠١٧کال له پيله تر آخر نيټی د ٢٠١٧کال پوری د ھغه راستنيدونکو لپاره وی چی د  ٢٠١٧کال له پيله تر اول د
جوالی  ٢٠١٧کال په خپله خوښه افغانستان ته ستنيږی.

