
 ممنون بابت ایمیل تان
 

 ما سعی میکنیم هرچه زودتر رسیدگی کنیم. اما ممکن هست که چند روز زمان ببرد.
  

 کاری که از دستمان برای دوستتان/فامیلتان، که در خطرهست، برمیاید:
 

به عنوان یک سازمان غیر دولتی ما مجوز داریم که در رابطه با برنامه اقامت در آلمان برای أفغانستان از طریق  -
پرسشنامه  کنیم. ما مجوز داریم که لینکی را بسازیم و ارسال کنیم که در ان میتوانید وارد شوید و دولت آلمان حمایت

ا با یک لینک در روزهای آینده به دست شما میرسد.درا پر کنید. این پرسشنامه از طریق یک ایمیل ج  
  

خودتان بدید. بیشتری )با ارائه سند( راجع به ید و اطالعاتهبد تان را توضیحط انجا شما باید شرای  
   

  گیرد.تصمیم می )کیس شما( را دریافت میکند و راجع به مورد تان دولت فدرال پرسشنامه تکمیلی تان
ارسال کنیم: لینک را برایتان این انجام دهیمچیزی که ما میتوانیم   

 
 

همانطور که در پاسپورت نوشته شده بنویسید  ادرس ایمیل، نام کوچیک و نام فامیل فردی که در خطر هست  -  
 
 

 - گونه مدرک نیاز نداریم به هیچ ما 
 
 
 

کند. اضافهاگر فردی که در خطر است طفل یا همسر دارد انها را میتواند در پرسشنامه -    
   
   

اینترنت  مهم: این لینک و پرسشنامه فقط یک بار معتبر است. در زمان پر کردن نیاز به کل مدارکتان و ارتباط
   ساعت دارید. ایمیل با لینک از طریق این ادرس ارسال میشود:  برای یک  ثابت

noreply@haagermany.help 
  
  

 کاری که از دستمان برنمیاد:
  دولت نداریم یا تصمیم رو زمان عمل ـ ما حیچگونه تاثیر

  
 ـ ما حیچگونه خبر از دولت دریافت نمیکنیم

  
است. سخت وپر از استرس برای شما وخانواده تان ما متوجه هستیم که شرایط  

پرسشنامه را در خدمت بگزاریم. یم انجام بدهیم. ما واقعا فقط میتوانیم این لینککه کار بیشتری نمیتوان ما خیلی متاسفیم  
  

  برنامه بیشتری در مورد اطالعات و خبرهای جدید را اینجا میتوانید دریافت کنید.اقامت در آلمان برای أفغانستان 
  
   
https://www.kabulluftbruecke.de/en/admission-program/ 
   
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/afghanistan-
node/-/2558750   
   

به جستوجوی کمک از راهای دیگر باشید و از طریق دولت نباشید مثبت خیلی زیاد امیدوار به تصمیم لطفا  
  

  خدا قوت!
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