
 

 
 

  ښاو د پناه غو  وال  ډد ک
  ښد پناه غو  -وزارت  تن 

 خدمت تن 

 رامګ)ننوتلو( پرو  ګنګلپاره لو  تن  ښمحافظت غو  والړید ن     

 
   سپارلو ن غوښتنې محافظتله لارې د نړیوال  زنګونویپ ابه د سکسره نیټه   2022-04-12 د دوشنبې څخه

په لاندې ډول وړاندې  یټ 

 :کړی

 

 

رامګپرو  پید سکا  
هسه شنب چهار شنبه  پنج شنبه جمعه  ساعتونه دوشنبه 

 البانیای  
 تیسالونییک/ کوس

 لبانیای  
 /  سوسیل

 تیسالونییک/ساموس

 البانیای  
اتیکا/پاترا/ ین  کر   

 البانیای  
و  اتیکا/ سترایک/ لیر  

 عری   
کایتا  

9:00 – 8:00 

 انګلییس – فرانسوی
 اتیکا/ تیسالونییک

 پښتو
/پاتراکر   تیسالونییک/  -ین 
یاس-ساموس پیر  

 انګلییس – فرانسوی
اتیکا/ ین  کر   

 کرمانج  
تیسالونییکاتیکا/ / ین  کر   

 هندي
اسر ت ایکي / پی   

10:00 - 9:00 

  
 ګرجستای 

 اتیکا/ تیسالونییک

 بنګال  
نه تر  3010:

00:11 
یاس  پیر

 فارس  
 نه تر  10:00

10:30 
 اتیکا

 اردو - پنجای  
و س/ اتیکا   ترایک/ لیر

 روس – یوکرایټ  
آتن/ تیسالونییک  

 دري - فارس  
اتراپ /  ین  کر تیسالونییک/   

10:00- 11:00 

 بنګال
یاس  کر ین  / کوس/ پاترا/پیر

 هندی
نه  11:30
 تر

12:00 
 اتیکا

 تریک
 نه تر 11:00

11:30 
 اتیکا

 عری   
 فاسټ ټراک

 اتیکا

 عری   
ساموس/کوس/ تیسالونییک  

 عری   
ا وسیر / ل ن  یکر  / پی   

12:00 - 11:00 

 روس – یوکرایټ  
 کر ین   / ترایک/  پاترا

 هسپانوي
 اتیکا

  ُسور ای  

 اتیکا/ تیسالونییک/   کر ین  

 اردو - پنجای  
ن  ییوس / پاترا / کر خ  

 کوس
 

 اردو - پنجاب
یکي یسالونی/ ت اتیکا   

13:00 - 12:00 

 دری-فارس  
یاس  پیر

 بنګال
 تیسالونییکي /ساموس

 چینای  

  / تیسالونییکاتیکا/ 
 کر ین  / پاترا

  
 ګرجستای 

اتیکا/  سوسیل  
  
 ګرجستای 

/ ترایک اترا / پ ین  کر   
14:00 - 13:00 

       
 

 د سكایپ ادرسونه

asylum.service.arabic عربی 

asylum.service  فرانسوی -انګلیسی 

asylum.service.shqip البانیایی 

asylum.service.kurmanji کورمانجی 

asylum.service.pashto@gmail.com پښتو 

asylum.service.farsi.dari دری 

asylum.service.farsi.dari فارسی 

asylum.service.georgian@gmail.com ګرجستانی 

asylum.service.sorani سورانی 

asylum.service.urdu  پنجابی -اردو 

asylum.service.hindi@gmail.com هندی 

asylum.service.russian@gmail.com  یوکراینی –روسی 

asylum.service.syria  فاسټ ټراک–سوریا 

asylum.service.chinesse@gmail.com چینايی 

asylum.service.bangla بنګالی 

   



 
 

 

دفتر ته  زیی مهیس ېتنښپناه غو وندهړ ا دیده با ېشو اکلټد ثبت ولو لپاره  كیتنلښد پناه غو ېچ ځپه هغه ور  یاخستونك هګټ

 .یراش بجو 7سهار په 

 

 

ترلاسه کولو لپاره  ېفورم شنیر ټثبت نام/د راجس مهیدمخه د ن یټېثبت کولو ن ړد بشپ یدو ېر یخبر وي که چ دیبا تونکيښغو

 چاپ شي./ستلیبه واخ ښېن وتوګد  یراشي، نو د دو

 

 انوینای، چ نيی، فارسي ، دري ، اردو ، پنجابي ، کرمانجي ، سوراني ، روسي ، اوکرا ای، فرانسوي ، جورج اييی، عربي ، البان سيیلګپه ان

 یاوه ګثبت نام لپاره زن/یکنید نوم ل یاو ساعتونو ک وځپه هغه ور دیبا تونکيښلپاره غو ېتنښد پناه غو ېک اليګاو بن توښ، پ

 .يړ ثبت ک ېتنښغو ید دو ځپه ورته ور  ېنو امکان نلري چکه نه ، دفتر لپاره کار کوي ړد و ېله لار  پیليکه د سکا وندهړ ا ېچ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


