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يې د ستاسې څخه  )اے ايس اے پي ( ASAP ې په اړه چېاعالمي ه د هغهالرښوون

 کولو غوښتنه کوي  السليک
 
 

تاسو سره يا استناف کې موږ نن ستاسو په اپيل تر څو السليک کړئ  د اعالميې فورمهچې  ده ضروريدا ستاسو لپاره 

نشو  ږنمو .ستاسو کاغذونه ولولوږ ته اجازه راکوئ چې ند دې فورمې السليک کولو له الرې، تاسو مو .مرسته وکړو

ږ ستاسو کاغذونه ولولو او نوچې مځل يو  سته وکړو پرته له دې چې لومړی ستاسی کاغذونه ولولو.رکوالی تاسو سره م

ګټور  اخورستاسو سره په ګډه پرېکړه وکړو چې آيا دا ستاسو لپاره  بهږ نوکړو، مو ستاسو سره خبرې ې په اړهقضي د

  .خپل استازيتوب په خپله وکړئ ېتاس دا چې ږ په محکمه کې ستاسو استازيتوب وکړو يانچې مو ید
 

تاسو په  هم په نظر کې اونسيئ. په نښه کول وبکس ودود السليک الندې  خپلو څخه دا غوښتنه هم کوو چې ږ ستاسنمو

 شئ:۔  یکې يو کوالالندينو 
 

 (وکړومرسته  سره بيا هم نن ستاسوبه ږ نبکسه هم په نښه نکړئ )که تاسو داسې وکړئ، مو يوه 
 دواړه بکسې په نښه کړئ 
 )يوازې يوه بکسه په نښه کړئ )لومړۍ يا دويمه 

 
په راتلونکې کې ، نو ووغواړږ نموکه چې  یالمل دا دد غوښتنې په نښه کولو  لومړۍ بکسېږ ستاسو څخه د نزمو

 ونيسو، دا هاړيکږ نکه مو .سره اړيکې نه نيسو مراجعينوږ د خپل زياتره نمو .نيولو اجازه ولرو هاړيک د ستاسو سره

 لپاره وي:  ېشي د د یدايک
  

  يا په اړه د خدمتونو ږنزموستاسې نظر 
  استوګنه او ) سپورټ تاسو ته څومره په چټکۍ سره هوروست ګټلو څخه استناف دچې د خپل  لپاره ومعلوماتد

 درکړل شوه يا (مالي امداد
 کوم بل المل 

 
، او په راتلونکې خپل کار ښه کړو ږ نموچې  یالمل دا دد غوښتنې کولو  ښهپه ن ېبکس دوېمېد  څخهستاسو  ږنزمو  

 .کړومرسته و سره کې ال زياتو پناه غوښتونکو
 

ستاسو د  بها دچې  که موږ فکر کوو يوازې استعمال کړوبيلګه  ستاسو د استناف بهسره په خپل اړيکو کې ( هوم افس) 

هغوي  تر څوسره کار کوو  هوم افسږ نمو .نلري اغيزهکوم ډول  په امتيازاتو حق د اسايلم سپورټوسني يا راتلونکې ا

 باندې ږ پوهيږو چې دوې په غلطه نکه چيرې مواندې کوو وړبيلګې هغوي ته او ، ښه کړي څرنګتياکولو  هپرېکړ خپل د

عريضه کوونکو سپورټ اسايلمد راتلونکي ټولود دې لپاره ده چې دا  .ه انکار کړیڅخ له کولو سپورټ سره دکوم کس 

  وشي.مرسته سره 
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