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 نیا سور صلیبد برېتا

نوي را رسیدلي خلک  له افغانستان څخه  

ډول پوښتل شوې پوښتنې مکررپه   

  سره چا  له زه  باید لپاره کولو ترالسه د  مالتړ شته  د الندې  چتر  تر (ARAP)  طرحې  د مرستې  او  کولو  ځای   رپ  ځای د  افغانانو د

   ونیسم؟  اړیکه

له مرکزي دفتر څخه د افغانانو د ځای پر ځای کولو او مرستې د طرحې تر چتر الندې د شته مالتړ په اړه د معلوماتو د ترالسه  

 ونیسئ.   شمېرې سره اړیکه  389980 2475(0) 44+کولو لپاره په مهربانۍ سره له 

د خپل خوښې وړ مالتړ ته اړتیا لرئ، په مهربانۍ سره د خپل هستوګنځي څښتن او یا محلي چارواکو ته په  کوم که چېرې تاسو 

(https://www.gov.uk/find-local-council)   پته خبر وکړئ، دوی کوالی شي له تاسو سره مرسته وکړي او یا مو

 اړوندې ادارې ته رهنمایي کړي. 

 ونیسم؟  اړیکه  سره چا  له  نو  ولري، اړتیا ته  مرستې کورنۍ زما کې افغانستان په چېرې که

او یا   980 389 2475 44+  له کې انګلستان په  سره  مهربانۍ په یاستئ، نه  اوسېدونکي اصلي  انګلستان د  تاسو چېرې که

 دولتي شمېرو سره اړیکه ونیسئ.   980 389 02475

  کې انګلستان په  یاستئ، غړي کورنۍ د  اوسېدونکي اصلي د هېواد  دې  د  یا او  یاستئ اوسېدونکي اصلي  انګلستان د  تاسو چېرې که

  کونسلي د  لپاره تانویانو بری  د  او  ونیسئ اړیکه  سره  شمېرو   دولتي 01908 516 666  یا او  44+ 1908 516 666  له

 . وټاکئ آپشن (nationals British for services Consular) خدمتونو

and-british-for-https://www.gov.uk/guidance/support- وګورئ: الرښوونې   دولتي  اړه دې   په سره  مهربانۍ په

afghanistan-in-nationals-british-non 

 ونیسم؟  اړیکه  سره چا  له نو راولم، ته انګلستان غړي  کورنۍ  خپلې  د چې   وغواړم  زه چېرې که

  دې، پر سربېره . لري حق  کوم کې برخه  په  وستلو  را  د کورنۍ د ته  انګلستان خلک  چې   ده نه  روښانه  اوسه تر کې مرحله  دې  په

  د  الرښوونو د دولت   د  شي  کوالی دي  راغلي  الندې چتر  تر پالیسۍ مرستې  او کولو ځای  پر  ځای د  افغانانو د  چې  خلک هغه

 شمېرو سره اړیکه ونیسي.   980 389 02475او یا   +980 389 2475 44  له  کې انګلستان په  لپاره کولو  ترالسه

 afghanistan@mod.gov.uk-localstaff یو برښنالیک لري: د عمومي الرښوونو لپاره دفاع وزارت هم 

. تاسو کوالی  سیمه ییز پارلمان د غړي د مرستې د ترالسه کولو په موخه له هغه سره اړیکه ونیسئ خپل ښایي تاسو وغواړئ د 

شئ په الندې آدرس کې د خپل پوسټ کوډ په لیکلو سره د خپل پارلمان غړی ومومئ:  

 https://members.parliament.uk/members/commons 

بانۍ سره د دولت د اطالعاتو پاڼې ته مراجعه وکړئ:  انګلستان ته د ورتګ په موخه د نورو الرو د موندلو لپاره، په مهر

-afghan-for-routes-resettlement-https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2021/08/19/factsheet

 nationals/ 

ي تاسو حقوقي الرښوونې ته اړتیا ولرئ. تاسو کوالی شئ د کډوالۍ د خدمتونو کمیشنر  د ویزې د غوښتلو په صورت کې، ښای 

  پتې مراجعه وکړئ او یا د  adviser-immigration-an-https://www.gov.uk/find ویب سایټ ته په (OISC)دفتر

پتې په اړیکه   advice/-immigration-https://ilpa.org.uk/find سره په(  ILPA)  متخصصینو له ټولنېکډوالۍ د قانون د 

 کې شئ. 

   دي؟  برابر  شرایطو په  طرحې   نوې  د  کولو ځای  پر ځای   د افغانانو د غړي  کورنۍ د  زما چې  شم  پوهیدالی  ډول څه 

پر دې، تاسو کوالی  . سربېره د دې طرحې تر چتر الندې د خلکو د پېژندلو د پروسې بشپړ جزییات تر اوسه نه دي خپاره شوي 

د دولت د اطالعاتو پاڼې ته مراجعه وکړئ:   شئ په دې اړه 

-afghan-for-routes-resettlement-https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2021/08/19/factsheet

 nationals/ 
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 د برېتانیا سور صلیب

 

 د انګلستان سور صلیب څه کوالی شي؟ 

 کوي؟  ترسره مرسته کې تنظیمولو  په  الوتنو د  کې برخه  په  وتلو  د  څخه افغانستان له (BRC) صلیب سور  انګلستان د آیا

کورنۍ د بیا  زموږ د کډوالېاوسمهال له بده مرغه، د انګلستان سور صلیب د تخلیې په پروسه کې شامل نه دی. سربېره پر دې، 

 ځنډېدلی دی، موږ به د حاالتو د بدلون سره سم خپلې پروسې او ویب سایټ اپډیټ کړو.  سفر د مرستې خدمت یو ځای کولو 

   ونیسم؟ اړیکه  سره  چا له  ،شي پرې  سره  غړو  له  کورنۍ خپلې  د اړیکه  زما  چېرې که

  صلیب  سره د انګلستان د  وکړئ مهربانۍ شي،  پرې کبله له  پېښو  وروستیو  د سره   غړو له  کورنۍ خپلې  د  اړیکه  ستاسو  چېرې که

 redcross.org.uk/trace وکړئ:  مراجعه  ته خدمت څارلو   د کورنۍ نړیوالې د

 

  په  لرئ،  اړتیا ته  مالتړ  عاطفي یا  او   موندلی شئ  نه السرسی  ته  لینکونو  پورتنیو  یا لرئ،  نه السرسی  ته  انټرنټ  تاسو چېرې که

   ونیسئ.  اړیکه  سره برخې  د  مالتړ  ملي د  صلیب سره  د  انګلستان  د  شمېره 0808 196 3651 په  سره  مهربانۍ
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