اعالميه
Asylum Support Appeals Projectزه د (اسايلم سپورټ اپيلز پروجيکټ) چه دا مخخف( ))ASAPاے ايس
اے پي) لري ،څخه غواړم چې د (Asylum Supportاسائلم اسپورٹ  /استوګنه یا مالی امداد)د استناف په محکمه کې
زما/زما او زما د کورنۍ استازیتوب وکړي .زه اے ايس اے پي ته اجازه ورکوم چې د اسائلم سپورټ محکمه
( )Asylum Support Tribunalکې او زما د اسائلم سپورټ د استناف په اړه زما/او زما د کورنۍ په استازیتوب
وکالت وکړي.
زه اے ايس اے پي ته اجازه ورکوم چې زما د محکمې څخه مخکې زما/زما د کورنۍ د استناف د بنډل يو نقل ته
السرسی ولري.
زه پوهیږم اے ایس اے پي کیدای شي زما/زما د کورنۍ د قضیې جزئیاتو په اړه د نورو اداراتو سره خبرې وکړي تر
څو زما سره مرسته وکړي او زه د دې فورمې په السلیک کولو سره (اسایلم سپورټ اپیلز پروجیکټ( ته د دغسې کولو
اجازه ورکوم.
زه خپل صالحیت هر بل کس یا ادارې ته هم ورکوم چې اے ایس اے پي ته هر ډول اسناد یا معلومات (په شمول د طبي
معلوماتو) وړاندې کړي کوم چې اے ایس اے پي زما/زما د کورنۍ د (اسائلم اسپورٹ)استازیتوب په تړاو یې غوښتلی
شي.
زه پوهیږم چې اے ایس اے پي زما/زما د کورنۍ په اړه ډيټا(زاتيمعلومات )زېرمه کولو ته اړتیا لري او کیدای شي چې
له هغوي څخه غوښتنه وشي چې زما د قضیې بې نومه شوې دوسیه یو بهرني پلټونکي ته د کیفیت کنټرول د موخې
لپاره وړاندې کړې یا زما/زما د کورنۍ د قضیې بې نومه شوې دوسیه استعمال کړې چې د اسائلم سپورټ په اړه
کړنالرې ښه کړي او زه اجازه ورکوم چې دا وشي۔
السلیک:
نوم ولیکئ:
نیټه:
که تاسو توافق لرئ هیله ده الندې هم په نښه کړئ – زموږ لخوا په محکمه کې ستاسو استازیتوب کولو لپاره دا
ضروري نه ده خو د اے ايس اے پي په اړه د کړنالرو په ښه کولو کې زموږ له کار سره به مرسته وکړي.
 زه خوشاله یم چې اے ایس اے پي زما سره په راتلونکې کې اړیکې ونیسي.
زه اے ایس اے پي ته اجازه ورکوم چې زما/زما د کورنۍ د قضیې جزئیات د ( Home Officeهوم افس/د
اسايلم د قضيی،استوګنه اومالي مرسته په حقله فيصله کونکي محکمه )سره شریک کړي تر څو هڅه وکړي د
اسائلم سپورټ په اړه کړنالرو او د پرېکړو په کولو کې ښه والی راشي.
لطفأ په یاد ولرئ ،تاسو له خپل توافق څخه هر وخت الس اخیستلی شئ – که تاسو دغسې کول غواړئ زموږ سره په
الندې پته اړیکه ونیسئ.
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