د پناهندګانو لپاره ټولنیز او رواين کومک په شمول د زیان منوونکو ګروپونو پیژندنه او مالتړ.
پروژه BG65AMNP001-1.006-0002-C01

د آی ـ اوـ ايم ـ په اړه:
په کال  ۱۹۵۱تاسیس شوی آی ـ اوـ ايم ـ د مهاجرت په ساحه کښې يو مخکښ بین املللی تنظیم دي.آی ـ اوـ ايم ـ د
انسانیت او په منظم ډول مهاجرت د پرمختیا لپاره د ټولو د ګټو لپاره وقف کړائ شوې ،دا دي حکومت او مهاجرینو لپاره
د خدماتو او مشورې ورکولو له الرې تررسه کوي.آی ـ اوـ ايم ـ اړمندو مهاجرينو ته برشي مرستي چمتو کوي آیا که کډوال
مهاجرین یا هم يب ځایه شوي خلک په مصیبت کښې د بیرته ستنیدو لپاره د ځانګړي پروګرامونو له الرې بيا میشتینده او
ټولنیز شمولیت .

مونږ رسه متاس ونیسې
زمونږ رسه لیدو کتو لپاره وخت ټاکل رضوري ندي.

د پروژې په اړه:
د پروژی مقصد د پناهندګانو رواين او ټولینز ښه والې د بې وزلو ماشومانو (زیر سند) د تطبیق لومړنې مرحلې کله چې مهاجرینو
ثبت نام د ریاست مهاجرینود ثبت نام په مرکزونو او په استوګنځي د پناهندګانو لپاره او د پناه هندګي جریان پیلول.په دي مرحله
کښې د آی ـ اوـ ايم ـ تحفظې ټیم اړتیا ارزونه تررسه کوي په شمول د زیامننتوبې ارزونه د زیان منوونکو اشخاصو پیزندنه (محتاج)
او د انفرادی مالتړ په اړه پریکړه د اړتیا د پیژندولو رسه سم.په شمول د راجع کولو متمرکزي او ځانګړتیا د ذهني او ټولینزو
روغتیا اور نور خدمتونه .

• پناه غوښتوونکو رسه مرستي کوالي يش ټولنیز او روغتیا خدماتو ته الس رسی ومومی او مشورتې مهال ویش •
مالتړ وکړي ارتباط رسه له مکتبونو کار موندنو اداری مهاجرینو خدمات او داسۍ نور .

د آی ـ اوـ ايم تحفظي ګروپ مشتمل ده پر:

• د ماشومانو په سامله توګه روزنی لپاره مشوری مالتړ او داسې نور•.

• یو ارواپوه

• له زیان منوونکو(محتاج) ګروپونو رسه فعالیت کول په شمول د بې وزلو ماشومانو •.

• یو ټولنیز کارکوونکی

• د پناهندګانو رجوع کول نورو خدمتونو کوم چې د آی ـ اوـ ايم یا نورو تنظیمونو له طرفه وړاندي کیږي .


•

• کلتوری منځګړی\ میډی ایټر

مونږ د رسه مهاجرینو اداری اجتامعی کارکنان د زیان منوونکو پناه هندګانو په پیژندنه کې مرسته کوو ،په •
شمول د بی وزله ماشومانو.

• لوړ پوړی د ساتنی (جریان) ماهر
• اداری او قانونی چارو ماهر د خرمنلی په مرکزي دفرت کښې

مونږ د پناهندګانو لپاره د ترجامنې خدمات وړاندي کوو:



• ترجامنان رسه له ناپیدو ژبو

• زمونږ د ترجامنانو ټیم رسه له ناپیدو ژبو ترجامين مرستي کوي.
 مونږ کلتوری منځګړیتوب وړاندی کوو( :کلچر میډییشن(
• زمونږ کلتوري منځګړئ د هر قسمه ارتباطي اړیکو پر مخ غنډ لری کولو کې مرسته کوي کلتوري او ټولنیز •
توپیرونه ترشیح کوي او د باور پر بنسټ اړیکې رامنځته کوي .
.
 مونږ د مختلیفو موضوعاتو په اړه معلومايت غونډي تنظیموو،صحت صفایي ته وده ورکول،اخالقیات،د قاچاق ضد
او داسې نور .

چیرته؟
• په هیواد کې ازاد کمپونه (صوفیه،خرمنيل،بانیه او پروستګار(
• ده آی ـ اوـ ايم مرکزي دفرتونه ضوفیه،خرمنيل

مونږ څه کوو:
 مونږ د پناهندګانو رسه ټولینز او روانی مرستي کوو او همدارنګه په بلغاریه کښی د تطبیق لومړنې مرحلو پر وخت:
• د انفرادی قضیه مدیریت د پناه هندګانو لپاره چمتو کول په خاص ډول بې وزلو ماشونو (زیر سند)رسه.
• روانی مشوری رواين مشکالت رابرسیره کوی کوم چې له اندیښني رسه اړوند ستونزی چې د د پناهندګی د پرويس •
دوران له کبله رامنځته شوي وررسه محدود معلومات او داسۍ نور .
 مونږه د پناه غوښتوونکو د اړیکو رسه اړونده ادارو او ټولنیزو خدمتونه رسه مرسته کوو .یعنی ټولنیز کارکوونکی:
• معلومات وړاندی کول پناه هندګانو ته کوم چې په بلغاریه کښی د اداری او ټولنیز چوکاټ په اړه دوی رسه په
پوهیدو کې مرسته کوی .

