دافغانستان بحران

زمونږ زړونه له هغو کسانو ته ځي چی په افغانسټان کی دملګرو او کورنی په اړه اندیښمند دي ٠آیا تاسو داوسنی بحران
.له امله دخپلوانو رسه اړیکی له السه ورکړی؟ مونږ ممکن تاسو داړیکی بیا تنظیم کولویی مرسټه وکړو
.درسه صلیب نړیواله کمیټه او د افغانستان رسي میاشتی په افغانستان کي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي
که تاسو دکورين غړو رسه اړیکه له السه ورکړي وي  ،نو تاسو باید لومړی هڅه وکړی له دوی رسه مستقیم متاس ونیيس  .که
.تاسو نيش کولی اړیکه ټینګه کړی  ،دمرستي لپاره زمونږ هاټ الین ته زنګ ووهي
بدبختانه  ،زمونږ ټیم نيش کولی چی دافغانستان په خاوره کښی دخطر رسه مخامخ خلکو لپاره مالتړ چمټوکړي ،او نه هم
.مونږ کولی شو هغه کورين یا ملګري نومونه یی ثبت کړو چي وررسه اوس مهال په متاس کښي یاست
زمونږ ( دکورين لینکونو بحالول) خدمت رسه څنګه اړیکه ونیسيئ
:مونږ ته ایمیل وکړي Email: tracing@redcross.org.au
ټیلفون  ۱۸۰۰۸۷۵۱۸۰۰په آسټرالیا کي دلنیډ الینونو څخه وړیا زنګ ،له دوشنبه تر جمعه  ۵-۹بجو پوري ډ لویدیځ آسټرالیا
په وخت
				مونږ څه کوو
په ټوله نړي کي درسه صلیب او رسي میاشتي همکارانو رسه کار کول موږ د هغه عزیزانو په موندلو کی مرسته کوو چی
.دجګړي ،شخړو ،ناورینو پر مهال ورک شوي وي یا کله چی دوی دمهاجرت الری رسه سفر کوي
مونږ ولی دا کوو
رسه صلیب په ځانګړي موقعیت کی دی تر څو هغه خلک ومومی چي ورک دي .زموږ بی طرفی او بی غرضی پدي معنی
.ده چي حتی په خورا سختو رشایطو کی  ،موږ خلکو او مکانونو ته الس رسی لرو چی نور یي نيش کويل
څنګه کار کوي
زمونږ خدمت هر چا ته چی په آسټرالیا کی شتون لری په محرمانه توګه اوپه وړیا توګه دي .موږ کولی شو ستاسو لپاره
.یوه قضیه خالصه کړو او په بهر کی زموږ د همکارانو رسه کار وکړو تر څو ستاسود پوښتني تعقیب وکړو
دراجع کولو نور معلومات
په بهر کی د آسټرلیایی اتباعو پوری اړوند اندیښنو لپاره  ،دبهرنیو چارواو سوداګړی څانګي ته  ۲۴ساعته قونسلګری
اظطراری مرکز ته زنګ ووهی (په آسټرالیا کی دغوښتونکو لپاره)۱۳۰۰۵۵۵۱۳۵
یا ( په بهر کی د پوښتنو لپاره) ۶۱۲۶۱۲۶۳۳۰۵+
تاسو کولی شی چی دیو چا په باره دبرش دوستی دویزی لپاره دغوشتنلیک او دمالتر په هکله د
معلوماتو لپاره په  ۱۳۱۸۸۱یا د آسټرلیا بهر  ( +ددوشنبه تر جمعی  ۵-۹بجو د لویدیځ آسټرالیا
په وخت) ۶۱۲۶۱۹۶۰۱۹۶
.دکورنیو چارودیپارټمنټ نړیوايل څانګی ته زنګ ووهي
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