PASHTO

د حاضری سند

اکتیریس
ښه راغالست

نوم او ..............................................................
تخلص ..............................................................
د تذکری یا هویت
شمیره .........................................................................

آیا له ځان سره ژباړونکی راوړي؟

که تاسو په اتو ورځو کې دننه د دې سند سره نوم لیکنه
وکړئ نو دا نوم لیکنه به په هغه نیټه پیل شی کوم
چی دغی فورمی کی ذکر شوی ده.

آیا له ځان سره ژباړونکی نه راوړي؟
تاسو زموږ ژباړونکي سره په
 ..............................د ..............................
په  ...................................اداره کې وخت یا مالقات لرئ.
مهرباني وکړئ د ټاکل شوي وخت یا مالقات درناوی
وکړئ او ورته راشی.
تاسی نن  ...................................اکتیریس ته راغلی وی.

ټاپه یا مهر

?
?

تاسو کافی په هالنډی یا فرانسوی ژبو نه پوهیږئ؟

ستاسو د هویت کارت او یا بل الزمی سند ستاسو
نوم لیکنی لپاره.
د مثال په ډول د کار اجازه لیک یا  ۱۹ضمیمه
او داسی نور.
یا هر هغه اسناد چې تاسو د زده کړو،
تحصیلیدوری ،د ښودلولپاره کاروئ او یاد نورو
کورسونو ښکارندوی وی.

اکتیریس سره د نوم لیکنی په موخه
تاسو له ځانه سره ژباړونکی راوړي؟

پاملرنه وکړئ ،دا ژباړونکی باید په عمر کی له  ۱۸کلونو
څخه ډیر وي او په هالنډی یا فرانسوی ژبو کې ښه پوه وی او
وکولی شي چی د دغو ژبو څخه په یوه ژبه ښه خبری وکړي.
پدې ډول موږ کولی شوچی د امکان تر حده یوه بشپړ
دوسیه جوړه کړو.

آیا له ځان سره ژباړونکی نه راوړي؟

په دی صورت کی موږ کولی شو ستاسو په ژبه د
ژباړونکو دفتر څخه د یوه ژباړونکی وړاندېز وکړو تر څو
ستاسو د نوم لیکنې او الرښوونی بهیر پیل کړو.
د خپلې استوګنې ادارې ته الړ شئ او ژباړونکي سر
ه د لیدلو لپاره وخت ونیسی.

اکتیریس ته د خبرو اترو لپاره باید د ځان سره
څه راوړی؟

?

غواړئ نور پوه شئ؟

?

اکتیریس سره د خبرو او مالقات کولو
بهیر یواځی په هالنډی یا فرانسوی ژبو
باندی ترسره کیږي.

د نوم لیکنی پر مهال تاسی کولی شئ په خپله
ژبه کې یوه ویډیو وګورئ چی د اکتیریس په اړه
عمومي معلوماتو سر بیره ،د دغی اداری د خدماتو
په اړه ګټورو معلومات پکی درج شوی دی .او
هم دا چې څنګه په بروکسل د دوو سیمه ییزو ژبو
څخه د یوی زده کړی او یاپدی سره خپل درسونه
پرمخ بوځوئ.

څنګه اکتیریس کولی شي تاسوسره مرسته وکړي؟
تاسو ته د کار په باراز یا کاری ساحه کی د با کیفیته کار
موندلو لپاره تاسو ته الرښوونه کوی.

