
یاست؟       راغلی ته غوښتنی پناه دلته آیاتاسو
ستاسو           پاڼه دا ځځکه ولولی، پاڼي معلوماتی دا ړي وکړ مهړبانی
. کوي      رهنمائي ستاسو کي کيس په
                 ( دې   ( د تاسو که وي موقع ښه به ته تاسو دي، ګراني ګ او سختي چاري لري سسګتم غوښتني پناه د
 . سي      پوه سره چارو لرو له

بيا                      نو تلي سي نه کوميوجي له ته هيواد خپل او سي پاتي کي برطانيه په تاسو چي لپاره ددې
خو                    ده۔ حق چاه هر د غوښتنه پناه مخي له قانون المللي بين سي۔د کولي غوښتنه پناه د تاسو
هلته                    سي ر لګ ته هيواد خپل تاسو چيري که چي کواست دېراضي په مسئولين کګډوالو د به تاسو
  ( او                  ( کيسه داستان خپل تاسو چي ده لزمه دا ځحکه نو سته۔ خطر کي حقيقت په ته ژونډ و ستاسو
 . وساتي     تيار اوله له شواهډ

   . کيډاي                   او لري وجود خطر کي حقيقت په ته تاسو چي ري کګ ګداګګه په ته دوتر چارو کورني د بايډ تاسو
تابعيت،                   مذهب، دين، نژاد، د هغه او وسي۔ چلن بډ سره ستاسو کي ملک په ستاسو چي شي
          ) ګګې         يا او ياست ځځه ښ تاسو توګګه په مثال د وي۔ منا په ريتوب غګ د ديوګتولني يا نظر، سياسي
ري)                     غواګ نه يا کولي شي نه ساتنه ستاسو دولت ستاسو چي کوي ګه ګداګ په هم دا به تاسو او ۔ ياست
 .( کي    (       کونج يو هر په هيواد د وکګري۔ ساتنه ستاسو چي

دا                    به تاسو نو اوسيډاست لل فع تاسو چي چيري ياست څخهراغلي ملک بل يو د تاسو چيري کي
شي                    معلومه دا ته مامورينو چيري کي کيډي۔ نه چلنډ سم سره تاسو له هم هلته چي کوي ښکاره
هم                     تاسو چي سي کيډاي نو ياست لريراغلي له هيواد اروپائي بل يو له ته برطانيا د تاسو چي
 . وليږي      ته هيوات اروپائي مخکيني هغه

داستان                 خپل تاسو او خوري۔ واره ته تاسو کيګتيګګري کومه پورتني چي وکي وربانډي فکر ښه
                 ( ممکنه( هم دا نو شي هم رد غوښتنه پناه ستاسو چيري که بولي۔ غوره کي کيګتيګګري کومه په کيسه

داسي             (       او ژونډ کورني نابرابري، د سي۔ پاتي کي برطانيا په ګت بنس په حقوقو بشري د تاسو چي ده
 .       ( وکي     پوښتنه تاسو ره اګ په ددې ۔ سي کيډاي مثالونه يه نور

کي                      لګر دې په که وکي۔ غوښتنه پناه تاسو ولري امکان ژر څومره چي مځال په راتګګ د ته برطانيا و
برطانيا                     د به کي ر لګ دې په او سي۔ کګرل رد غوښتنه ستاسو چي سي کيډاي نو کي ناوخته ګدير تاسو

      ( قناعت         (    کوم يډلو ځحنګډ د ۔ ګدوګدي او ځحاي استوګګن توګګه په مثال د نکګري و مرسته ستاسو دولت
کوريډان                  تاسو توګګه په مثال د سي۔ ژغورلي تاسو څڅخه مځروميډو د مرستو دولتي د دليل بخش
داسي                      او شي صبر ځحي ور څو چي وو سوي ويل درته لخوا کاچاکيانو د يا او کولي۔ شو نه سفر ته
نور۔ 

         ( لکه         ( معلومات رلي تګ سره کيسې د يادوي۔ په ښه کيسه داستان خپل به تاسو چي ده مهمه ګديره دا



څخه                ستاسو آفيسر مهاجرينو د وليکي۔۔۔ سره ځحان له داګتول نور۔۔۔۔ داسي او نومونه ځحايونه، نيګته،
نو                  ساتي۔ نه خاطر کوم ستاسو هغوي کګري۔ غلط تاسو چي کوي کوشش او کوي پوښتني ګديري
يا                      او سي ستګري تاسو مځال په پوښتنو د که کي۔ غلط تاسو چي پريږدي مه ته دې هغه هم تاسو
لپاره                       ګګري

ګ يو د او ولري اوبه ګګلس يو کګري۔ بنډه لګري کولو پوښتنو د بايډ نو لري نه و طبيعت ښه
کي۔    وسا ځحان

 .        ” کي          “ بيان ښه کي دوران په مرکې انګترويو د بايډ يه تاسو چي دي ګتکي اهم هغه دا

کګرلست؟-                  ر اګ ته کولو داسي يه تاسو چي وو لعامل څه پريښود؟ هيواد خپل ولي تاسو

دولت-                   ستاسو څوک؟ نور يا پوليس څانګګي، امنيت د کس، مشخص يو لري؟ ويره څخه چا له تاسو
وژغوري؟           څخه هغوي له تاسو چي کولي شي نه ولي

         ( ستاسو-          ( توګګه په مثال د ولري؟ رائو تګ سره کيسې داستان د ستاسو چي سته تفصيل نور داسي آیا
نور          داسي او ريتوب غګ ګګروپ سياسي ديو کار، سياسي

           ) ځحينيراغلي-        تاسو چي ته هيواد مخکيني بل هغه يا ځحي؟ نه ته هيواد خپل بيرته ولي
سي؟).              ر ولګ ته هيواد خپل تاسو که سي پيښ څه به سره ستاسو ياست

    : پاڼي-            (     رسمي دولتي توګګه په مثال د لري؟ اسناد کوم لپاره کيډو تقويه د غوښتني خپلي د تاسو
       :   .( چي        لري شواهډ داسي تاسو آيا مهمه ګديره بيانوي شرائط ملک د ستاسو چي معلومات او
د      (            خطونه هغه اسناد، کيډلو بنډي د اسناد، مځاکمې د سي؟ پيښيډاي څه يو ته لاتاسو شخص
 ( دي                کي خطر په ژونډ ستاسو چي کي واضح چي لخوا موسساتو د يا لخوا انګډيوالنو

يا-                    چلنډ بډ کوم سره تاسو له کي هيواد په ستاسو لري؟ ستونزه عصبي يا روغتيائي کومه آیاتاسو
شواهډ                      او کګري بيان ته مسوولينو و ژره تر ژر نو يه بيا وي چيري که سويډه؟ پيښه شکنجه او اذيت
 . کي   ښکاره ور

   . په-                   مثال د دي لنګډي او عجيبه هميشه هغه او سي چمتو ته پوښتنو ګتولو ره اګ په ځحان خپل د تاسو
کي                   مکتب څنګګه ياست، شوي لوي چيرته عمر، رو غګ د کورني د ستاسو دي، څو عمر ستاسو ګه توګ
 .    ( وي           ( معلومول رشتيا د کيسې داستان د ستاسو مقصډ پوښتنو غهراز دد ويلي؟ سبق مو

دغه                     په کي۔ تير وخت ګدير آفس هوم چي سي کيډاي کي ر لګ په فيصلې د غوښتني پنا د ستاسو
بنيادي                  او ځحاي لپاره استوګګني د درکوي۔ ضرور مرسته غوښتونکو پناه د ته تاسو به کي دورانيه
کوم                  (  ياست نه جوګګه ساتلو د ځحان د چي کګري ښکاره تاسو چي ده ممکنه هلته دا خو خرڅ۔
کګري۔            تير پري چيوخت لري نه امکانات مالي دوست، فاميل،


