
 کمیته بنی امللیل صلیب رسخ و دفرت حالل امحر افغانستان تا حد اماکن کوشش دارند که به فعایلتهای شان در افغانستان ادامه بدهند. اگر
 ارتباط شما  با اعضای فامیل تان قطع شده باشد اول خود شما کوشش کنید که مستقیما با ایشان ارتباط بر قرار کنید.اگر شما نتوانستید
 که با ایشان تماس بگریید برای  کمک بیشرت با خطوط تیلفون ما تماس بگریید. متاسفانه که تیم اکری ما نیم تواند که برای کساین که
 در خاک افغانستان در معرض خطر قرار دارند کمک نمایند. و همچنان انعده دوستان وفامیل های که شما با آنها به  تماس هستید ما

.قادر به ثبت نام آنها نیستیم

چگونه میتوانید با خدمات ) پیوند برگرداندن فامیل ها( به تماس شوید
Email: tracing@redcross.org.au به این ادرس ایمیل بفرستید:

 .ویا به شماره  ۱۸۰۰۸۷۵۱۹۹ زنگ بزنید. دوشنبه-مجعه ۹-۵   و با دایر نمودن  از تیلفون مزنل رایاگن میباشد

 ما یچ کرده میتوانیم

ꓹ ما در سطح جهاین با هماکران صلیب رسخ و حالل امحر خود مشرتاک در قسمت پیدا کردن کساین که عزیزان خود را در جریان جنگ
 .حوادث طبییع ویا در مسری راه مهاجرت  گم کرده باشند اکر میکنیمꓹ مشکالتꓹ درگریی ها

چرا ما این اکر ها را اجنام میدهیم

 صلیب رسخ حتت رشایط خاص اشخاص گم شده را دوباره به جایاگه اصیل شان بر میگرداند. بیطریف و بیغریض ما به این معناست که حیت
.در سخرتین رشایط و حاالت که دیگران نمیتوانند به حمالت و جا ها به مشلک دسرتیس داشته باشند ما میتوانیم که به انها کمک کنیم

       چگونه اکر میکند

 خدمات ما رایاگن بوده و ارسار را حمرم نگهه میدارند و قابل دسرتیس در رستارس آسرتایلا میباشند. ما پرونده ای برای شما باز میکنیم و
.با موسسات همتای خود در خارج از آسرتایلا اکر های تان را پیش میربیم و پیگریی میکنیم

سایر معلومات رجویع

 برای نگراین خباطر اتباع آسرتایلایی در خارج  لطفا به  مراکز اظطراری قنسویل وزارت امور خارجه و جتارت به
 شماره ۲۴ ساعته ۱۳۰۰۵۵۵۱۳۵) برای تقاضا از داخل آسرتایلا ( ویا )تقاضا از خارج از آسرتایلا(  +۶۱۲۶۲۶۱۳۳۰۵

.زنگ بزنید

 برای کسب معلومات بیشرت خباطر  کمک برای بدست اوردن فورمه ویزه برش دوسیت برای یک شخص دیگر
 و اقدام به آن به شماره تیلفون مرکز خدمایت جهاین دفرت مهاجرین و امور داخیل آسرتایلا ۱۳۱۸۸۱ و یا در خارج

.از آسرتایلا  +۶۱۲۶۱۹۶۰۱۹۶  مجعه -دوشنبه  ۵-۹  به وقت استناندارد آسرتایلای رشیق  زنگ بزنید

حبران افغانستان
 ما به این طریق احساسات قلیب خود را برای آنعده کساین که خباطر فامیل و دوستان شان در افغانستان
 نگران هستند ابراز میداریم. ایا ارتباطات تان خباطر وضع حبراین کنوین با اقارب تان قطع شده است؟ ما

.ممکن است که  بتوانیم شما را در بر قراری ارتباطات جمدد تان کمک کنیم

DARI


