خبرتیا
تاسې ته خبر درکول کېږي چې کډوالو لپاره د ملګروملتونو دلوی ی کمیسارۍ (یو اېن اېچ سي ار) د کراچۍ څانګې دفتر به له
 ۱۵نومبر  ۲۰۱۶نېټې څخه خپل عملیاتي چارې بندې کړي .په پایله کې ،مهرباني وکړئ  ۱۵نومبر  ۲۰۱۶نه وروسته د
ځانګړو پوښتنو لپاره الندینۍ ټیلیفوني شمېرې ځان سره وساتئ.
 د کډوالۍ د حېثیت د ټاکلو/د کډوال د بیا ځایونې (ار ایس ډي/ار ایس ټي) په اړه پوښتنو لپاره په شمېره ۰۳۰۲۸۵۴۰۰۰۳دهرې دوشنبې په ورځ د سهار له  ۹بجو څخه تر غرمې  ۱بجې پورې ،ټیلیفون وکړئ.
 د مهاجر کارډونو ،نادرا سره د نوم ثبتونې د کارډونو ،او د پناه غوښتنې تصدیق نامو په اړه د ستونزو/پوښتنو لپاره ،مهربانيوکړئ شارپ دفتر ،کور لمبر بي ،۲۰۴-بالک  ،۱۰کې ډي اې ،سکیم  ،۲۴ #ګلشن اقبال ،کراچۍ ،سره اړیکه ونیسئ
(ټیلیفون  ،۳۴۸۱۲۱۸۴ ،۰۲۱۳۴۸۱۱۵۷۱ :#موبایل )۰۳۳۴۱۱۱۲۰۰۸ :#
 افغانانو لخوا د نړیوالې ساتنې د خواست د سپارلو لپاره ،مهرباني وکړئ شارپ دفتر ،کور لمبر بي ،۲۰۴-بالک  ،۱۰کېډي اې ،سکیم  ،۲۴ #ګلشن اقبال ،کراچۍ ،سره اړیکه ټینګه کړئ (ټیلیفون ،۳۴۸۱۲۱۸۴ ،۰۲۱۳۴۸۱۱۵۷۱ :#
موبایل )۰۳۳۴۱۱۱۲۰۰۸ :#
 د نورو هېوادونو د اتباعو لخوا د نړیوالې ساتنې د خواست (غوښتنې) د سپارلو لپاره ،مهرباني وکړئ مرستې لپاره د یو اېناېچ سي ار په ټیلیفوني شمېره  ۰۳۰۲۸۵۴۰۰۰۳زنګ ووهئ:
 (په کراچۍ ،سېند والیت کې) د نوم ثبتونې کارډونه لرونکو ،له یو اېن اېچ سي ار د پناه غوښتونکو یا د یو اېن اېچ سي ار تراختیار الندې قانوني ګرځول شویو کډوالو د نیول کېدا او بندي ساتل (محبوس) کېدا په اړه ،مهرباني وکړئ په
 ۰۳۴۲۲۷۰۴۸۸۸ټیلیفون وکړئ.
 د نوم ثبتونې په کارډونو کې د بدلون ،د ماشومانو د زېږون ثبتونې ،د زېږون تصدیقنامو ،او ماشومانو ته خپل ځانګړي دنوم ثبتونې کارډونه جوړولو په لړ کې شته ستنونزو په حواله ،مهرباني وکړئ اې ار ار سي ( )ARRCدفتر ،سي،II-۱۳۶/
بالک  ،۰۲کلفټن ،کراچۍ ،۷۴۴۰۰ ،پاکستان ،سره اړیکه ونیسئ (ټیلیفون  ،۰۲۱۹۹۲۵۱۴۲۹ :#فېکس:
 ۰۲۱۳۵۸۶۲۲۱۳اې ار ار سي)  -موبایل ټیلیفون( ۰۳۴۲۲۷۰۴۸۸۸ :د نوم ثبتونې د کارډونو لپاره مرستندویه ټیلیفوني
لیکه) ځمکنی ټیلیفون ،۹۲۲۱۳۵۸۳۳۷۸۷ :فېکس ۱۵( ۹۲۲۱۳۵۸۶۲۲۱۳ :نومبر  ۲۰۱۶پورې).

