اعالن
خبر دی جاتی ےہ کہ کراچی میں یو این ایچ سی ار کا دفتر  15نومبر  2016سے اپنی عملیاتی (اپریشنل) سرگرمیاں بند کر
رہا ےہ .اس کے نتیجے میں 15 ،نومبر  2016کے بعد اپ کے مخصوص سواالت کے جوابات ان ٹیلیفون نمبروں پر دیے
جائیں گے.
 ار ایس ڈی/ار ایس ٹی کے کیسوں کے حوالے سے سواالت پوچھےن کے لیے ،سوموار کے دن ،صبح  9سے دن  1بجے تک، 03028540003پر ٹیلیفون کر لیں.
 مہاجر کارڈوں ،پ ی او ار کارڈوں او پناہ کے تصدیق ناموں کے بارے میں مسائل/سواالت کے لیے ،مہربانی کر کے کراچیمیں ہاوس نمبر بی ،204-بالک  ،10کے ڈی اے ،سکیم نمبر  ،24گلشن اقبال پر واقع شارپ دفتر سے رابطہ کریں
(ٹیلیفون نمبر 34812184 – ،34811571-021 :سیل )03341112008 :#
 افغان شہریوں کی جانب سے بین االقوامی تحفظ کی درخواست جمع کرنے کے لیے ،مہربانی کر کے کراچی میں ہاوس نمبربی ،204-بالک  ،10کے ڈی اے ،سکیم نمبر  ،24گلشن اقبال پر واقع شارپ دفتر سے رابطہ کریں (ٹیلیفون نمبر-021 :
 34812184 – ،34811571سیل )03341112008 :#
 دوسرے ممالک کے شہریوں کی جانب سے بین االقوامی تحفظ کی درخواست دیےن لیے ،براہ مہربانی یو این ایچ سی ارکے ہیلپ الین  03028540003پر کال کریں.
 (کراچی ،سندھ میں) پ ی او ار رکھےن والوں ،یو این ایچ سی ار کے پناه گزینوں یا یو این ایچ سی ار کے مینڈیٹ کے تحتمہاجرین کی گرفتاری او حراست کے صورت میں  03422704888پر کال کریں.
 پ ی او ار کارڈ میں ترمیم ،پیدائش کی رجسٹریشن ،پیدائش کے سرٹیفیکیٹ ،او بچے کے لیے پ ی او ار کارڈ بنانے سے متعلقمسائل کے لیے مہربانی کر کے سی ،II-136/بالک نمبر  ،2کلفٹن ،کراچی ،74400 ،پاکستان میں واقع اے ار ار سي
( )ARRCکے دفتر سے رابطہ کریں ،02199251429 .فیکس 02135862213 :اے ار ار سی)  -موبائل-0342 :
( 2704888پ ی او ار ہیلپ الئن) لینڈ الئن 922135862213 :فیکس 15( 922135862213 :نومبر  2016تک)

