
Pashto = پښتو 

 د لټون خدمتونه
 

د سره صلیب سازمان هڅه کوي، چې د هغو کسانو تر منځ اړیکې بیا ټینګي کړي چې د جګړې او شخړې پر مهال له یو بل څخه 

.او دوستانو پسې لټون کوو په غړو و، د کورنۍ خپلوانپه ورک شوي وي. مونږ د  داسې کسانو   
 

د خپلې کورنۍ کوم غړی ورک شوی وي، د سره صلیب سازمان  د جګړې، شخړې یا کوم بل ناورین له کبله څخه تاسو له که

 کوالی شي چې په ورک شوي کس پسې لټون پېل کړي.

 

سیاسي لیدلوری، تابعیت، توکمیز یا ، پرته له دې چې د چا جنس، عمر، الرې له هر چا سره مرسته کېږي خدمتونود د لټون 

.کې ونیول شي. دا خدمتونه وړیا ترسره کېږي په پاممذهبي تړاو   
  

 

 له مونږ سره اړیکه ونیسئ
آیا د جګړې، شخړې یا کوم بل ناروین له کبله له خپلې کورنۍ څخه جال شوي یاست او د کورنۍ د لټون لپاره مرستې ته اړتیا 

 لرئ؟  د اړیکې لپاره مراجعه وکړئ:
 

 

 د لټون خدمتونه
 

 (۴۷)۲۲۰۵۴۰۰۰ د تلیفون شمېره: 

  
 tracing@redcross.no برېښنالیک:

دفتر پته: د   

Hausmannsgate 7, 0186 Oslo 

  

 

 

 د راز ساتلو مکلفیت

دی، چې د د سره صلیب کارکوونکي د راز ساتلو مکلفیت لري. دا مکلفیت مطلق دی او د ټولو هغو معلوماتو لپاره د اعتبار وړ 

د لټوونکي او یا د لټوونکي د استازي له اجازې  نشو کوالی سره صلیب سازمان یې ترالسه کوي. دا په دې معنی ده، چې مونږ

 .رګانونو ته معلومات ورکړووصي ا(، پولیسو، دولتي او خصUDIپرته د کډوالو د چارو ادارې )

 

ې ستاسو اړیکې پرې شوي دي، نو د ژغورنې پوځ که جګړه، شخړه او یا کوم بل ناورین د دې المل نه وي چ

(Frelsesarmeenدرسره مرسته کوالی شي. له بده مرغه په ځینو هېوادونو کې حالت داسې دی، چې د سره صلی ) ب سازمان په

 . دا کېدای شي سیاسي او یا امنیتي الملونه ولري.نه شي تر سره کوالی کې د لټون چارې

  

سره صلیب  ه اروپا ته د تېښټې پر مهال ورک شوي یاست او نه پوهېږي چې هغوې چیرته دي، دکه تاسو له خپلې کورنۍ څخ

کې  Travce the faceخو مونږ تاسو د انځورونو )عکسونو( په دیتابیس،  سازمان په هغوې پسې لټون نه شي کوالی،

دي. که هغوی ستاسو انځور )عکس(  ، چې له تاسو څخه ورک شويپه دې توګه تاسو هغه کسان لیدالی شي .راجستروالی شو

نکي سره اړیکه وښتنه کوو چې له لټووپېژني، کوالی شي د سره صلیب له سازمان سره اړیکه ټینګه کړي. مونږ بیا له تاسو څخه پ

 ټینګول غواړئ او که نه.

  

په موندلو کې مرسته کوالی شي؟ څه وخت له ماسره د یو ورک شوي کس د سره صلیب سازمان  
  

پسې  یاد کس په لرئ، خو اړیکه مو ورسره نه ټینګېږي، د سره صلیب سازمانو نظره د ورک شوي کس د ځای په هکله کوم ک

شي. لټون کوالی  
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. مونږ د شمېره یا د هېواد نوم بسنه نه کوي . یوازې د تلیفونا کره )دقیقو( معلوماتو ته اړتیا لرود لټون د پېلولو لپاره مونږ خور

پېل کړو. ورپسې ځای په هکله کره معلوماتو ته اړتیا لرو، تر څو وکوالی شو لټون ورک شوي کس د  
  

 

 

 

 زه پوهېږم چې ورک شوی کس چیرې دی 
 

د زیات شمېر کسانو د کورنۍ غړي په هغو هېوادونو د سره صلیب سازمان د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې لټون کوالی شي. 

ده چې دا مخشصه کړو چې په دې  لري. مونږ له همدې امله غوره ګڼلې شتون کې ورک شوي دي چې په الندې لیست کې

اړتیا لرو:  ههېوادونو کې د لټون لپاره کومو معلوماتو ت  

 

 

 افغانستان

 

افغانستان په والیتونو، ولسوالیو او کلیو وېشل شوی دی. د دې لپاره چې د سره صلیب سازمان وکوالی شي په افغانستان کې لټون 

نو باید والیت، ولسوالي او کلی معلوم وي.وکړي،   
 

 خپل مو کې ولیکئ. که په دې پتې land cover map )د والیت نوم(  Afghanistanد دې معلوماتو د موندلو لپاره په ګوګل کې 

 دایره تاو کړئ او مونږ ته یې راواستوئ. ، نقشه پرینت کړئ، له کلي څخهکلی پېدا کړ

  

کېدای شي نفوس یې زیات وي او یا کورونه په یوه لویه سیمه کې خواره واره پراته وي. د دې  وي،یو کلی کېدای شي پېچلی 

کیټ(، یوې پېژندل شوې ودانۍ، لپاره چې له سره صلیب سره مرسته وشي چې ورک شوی کس پېدا کړي، له یو بازار )مار

 د ورک شوي کس وښایي چې نقشه رسم کړئ چې ، د سیند پر سر یو پول او یا ورته شیانو څخه یې پېل کړئ او یوهجومات

 کور د دغه ځای په نسبت په کوم ځای کې پروت دی.

 

 غړیو، نورو د کورنۍ د کې کلي په ملک، د کلي د چې ده هیله شي، ډیر امکانات پېداکولو د کورنۍ د چې لپاره دې د

هغو کسانو نومونه ورکړل شي، چې کورنۍ پېژني. کېدای شي یاد کسان ستاسو د کورنۍ د  ونور یا دوستانو ګاوڼدیانو،

 ځای په هکله معلومات ولري.
  

د سره صلیب سازمان د ورک شوي کس د پېدا کولو لپاره یوازې هغه معلومات لري، چې په فورمه کې ورکړل شوي 

ون نلري چې د سره صلیب سازمان یې ا نور معلومات شتلیفون کتلوګونه یدي. د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې، د ت

 وکارولی شي. له دې امله اړینه ده چې په فورمه کې ورکړل شوي معلومات د امکان تر حده مفصل وي.

 

 او که نه. ات د لټون د پېلولو لپاره بسنه کويچې په دې پوه شو چې ورکړل شوي معلوم وي ډیرې وخت دا ستونزمنه ▪

که له لټوونکي سره باید د ژباړونکي )ترجمان( له الرې خبرې وشي، نو له مونږ سره مخکې له مخکې اړیکه ونیسئ. 

چې د اړتیا وړ ټول معلومات  واخلو. په دې توګه مونږ ډاډمن کېږو مونږ به د تلیفون له الرې په خبرو اترو کې برخه

 مو تر السه کړي دي.

  

ورکړل شوي وي، د فورمې له استولو مخکې له مونږ سره اړیکه ونیسئ، تر څو په ګډه که فورمه مو پخپله ډکه کړي  ▪

 چې د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ لټون پېلوالی شو او که نه. معلومات وګورو او معلومه کړو
  

 

 

 

 



 سومالیا

ځای معلومېږي او په دې توګه یې لټون کېدای شي. د غټ قوم تر څنګ  نه مهم دي. د قوم له الرې د یو کسپه سومالیا کې قومو

 باید د قوم دننه د نورو کوچنیو قومونو نومونه هم ورکړل شي. دلته د سومالیا د قومونو په هکله معلومات دي.

 

توګنې د شخص د نوم لپاره باید درې نومونه ورکړل شي: د شخص خپل نوم، د پالر او نیکه نومونه. د شخص د اس ▪

ځای باید ورکړل شي. له یوې داسې ودانۍ یې پېل کړئ، چې په آسانۍ سره د پېژندګلوۍ وړ وي، یو باراز )مارکیټ(، 

چې وښایي چې له دغه ځای څخه د ورک شوي کس تر کوره  ل او داسې نور او یو نقشه رسم کړئد سیند پر سر یو پو

 پورې څرنګه تالی شو.
  

شي، هیله ده چې په کلي کې د کورنۍ د نورو غړیو، ګاوڼدیانو،  داکولو امکانات زیاتې د کورنۍ د پېد دې لپاره چ ▪

دوستانو یا نور هغو کسانو نومونه ورکړل شي، چې کورنۍ پېژني. کېدای شي یاد کسان ستاسو د کورنۍ د ځای په 

 هکله معلومات ولري.
 

  

◾ په ورک شویو کسانو پسې اعالنونه کوي. که چیرې څوک رونه لري، چې کې بي بي سي یوه ځانګړې راډیوې خپپه سومالیا  

 غواړي چې په ورک شوي کس پسې د دې خپرونې له الرې اعالن وشي، له سره صلیب سازمان سره دې اړیکه ونیسي.
 

 

 ایتوپیا

 

 

لپاره باید په ایتوپیا کې د یو شخص نوم له دریو نومونو څخه جوړ شوی وي. خپل نوم، د پالر او نیکه نومونه. د لټون  ▪

 دا درې واړه نومونه ورکړل شي.
  

او د کور شمېره. که دا معلوم وي باید ورکړل  Kifle Ketema, Kebeleپه ایتوپیا کې ښاورنه داسې وېشل شوي دي:  ▪

 شي.
  

 

نکي د ایتوپیا د که چیرې د لټووېشل شوی و.  او کور شمېرې Woreda (Kefetegna), Kebekkeپخوا  یو ښار په  ▪

 پر مهال همدا وېش کارول کېده، نو د لټون په فورمه کې لیکل کېږي. پرېښودو
  

 ي کس د استوګنې ځای په کې په نښهکه لټوونکی پته په دې توګه نشي ورکوالی، باید یوه نقشه رسم شي او د ورک شو ▪

شي. له یوې داسې ودانۍ یې پېل کړئ، چې په آسانۍ سره د پېژندګلوۍ وړ وي، یو باراز )مارکیټ(، د سیند پر سر یو 

پول او داسې نور او یو نقشه رسم کړي چې وښایي چې له دغه ځای څخه د ورک شوي کس تر کوره پورې څرنګه 

 تالی شو.
  

شي، هیله ده چې په کلي کې د کورنۍ د نورو غړیو، ګاوڼدیانو،  ې د کورنۍ د پېداکولو امکانات زیاتد دې لپاره چ ▪

دوستانو یا نور هغو کسانو نومونه ورکړل شي، چې کورنۍ پېژني. کېدای شي یاد کسان ستاسو د کورنۍ د ځای په 

 هکله معلومات ولري.
 

  

 زه نه پوهېږم چې ورک شوی کس چیرې دی

  
د ده او لټوونکي تر منځ اړیکه نیول کېدای شي او که نه. د سره صلیب دیتابیس کې راجستر کس پرېکړه کوي چې  EUپه 

 سازمان هیڅکله د راجستر شوي کس له موافقې پرته چاته معلومات نه ورکوي.

  

د لټوونکي انځور )عکس( خپور کړي. په ژنیو کې د سره صلیب سازمان د نړیوالې کمېټې په دیتابیس کې لټوونکی خپل ( ۲

توګه ورک شوی کس تاسو لیدالی شي. که څوک په  دې ایښودالی شي، چې هر څوک ورته الس رسی لري. پهانځور )عکس( 



عکس کې شخص وپېژني، نو د سره صلیب له سازمان سره اړیکه نیسي. د سره صلیب سازمان بیا له راجستر شوي کس څخه 

یس کې راجستر کسان پرېکړه کوي چې اړیکه ورسره پوښتنه کوي، چې له لټوونکي سره اړیکه نیول غواړي او که نه. په دیتاب

 نیول کیدای شي او که نه، دا پرېکړه د سره صلیب سازمان نه کوي.
  

 

یا دا کېدای شي چې د هغه کس لپاره خطرناکه وي چې لټه پسې کېږي؟آ  

 

ي او که نه. د سره صلیب نکی له سیمه ییزو شرایطو سره ښه بلدتیا لري او باید د دې ارزونه وکړي چې لټون دې پېل شلټو

د دې خطر ارزونه نشي کوالی. د سره صلیب سازمان له ګڼ شمېر خلکو سره خبرې کوي تر څو ورک شوی کس پېدا  سازمان

ه لنډ وخت کې پوهېږي چې په کوم ځانګړي کس یا کورنۍ پسې لټون کېږي. که څوک داسې فکر کوي چې دا پکړي. ټول خلک 

چې لټون دې پېل شي او که نه. زیان ورسوي، باید په دې غور وکړي والی شي ورکو کسانو تهکار ک  
 

  

پېغامونه استول له الرې د سره صلیب سازمان  

 

د سره صلیب سازمان له پېغامونو څخه هغه مهال ګټه پورته کېږي، چې جګړه، شخړه یا ناورین د پوستې د خدمتونو مخنیوي 

د  ر منځ د اړیکوسازمان د جګړې او عادي بندیانو او د هغوی د خپلوانو تد سره صلیب  کوي. د پېغامونو خدمات وړیا دي.

کوي. ټینګولو تابیا  
 

د سره صلیب په پېغام کې باید یوازې په کورنۍ پورې اړونده معلومات ځای ولري. مذهبي، سیاسي یا نظامي معلومات د دې پېغام 

خکې له استونې لولي او هغه معلومات سانسوروي چې باید په منځپانګه )محتوا( نشي جوړوالی. د سره صلیب سازمان پېغام م

پېغام کې شتون ونلري. له  همدې امله باید د سره صلیب پېغام په ناروېژي یا انګلیسي ژبه ولیکل شي. له دې پېغام سره انځورونه 

  )عکسونه( ضمیمه کېدای شي، خو پیسې یا نورتوکي له دې پېغام سره یوځای نشي استول کېدای.

 

 یاد پېغام په یوه ستندرد فورمه کې لیکل کېږي او د سره صلیب سازمان ته ورسپارل کېږي.  دا پېغامونه د سره صلیب د سازمان

( له IFRC( او سرې میاشتې )ICRCسره صلیب او سرې میاشتې له ملي ټولنو او همدارنګه د سره صلیب ) ۱۹۰له الرې، چې له 

 شل کېږي.نړیوال سازمان څخه جوړ شوی دی، وې
  

 

  

 په دویمې نړیوالې جګړې پورې اړوند لټون

  

، د دویمې نړیوالې جګړې ود جنګي بندیانو، هغو بندیانو چې د جرمنانو سره بندیان و هڅه کوالی شي چې د سره صلیب سازمان

هکله معلومات پېدا  پر مهال په ناروې کې د ځای پر ځای شویو سرتېرو، د جنګ د لومړیو لیکو له سرتیرو او داسې نورو په

 کړي.

  

  زه به څه وخت د سره صلیب سازمان لخوا ځواب ترالسه کړم؟
 

کله چې قضیه د سره صلیب په سازمان کې وڅېړل شي، نو تاسو ته به د لیک یا برېښنالیک له الرې خبر درکړل شي. له دې 

 وروسته قضیه هغه هېواد ته استول کېږي، چې لټون باید په کې تر سره شي.
 

 

ډیرې وخت د ناروې د سره صلیب سازمان د شپږو میاشتو څخه تر یو کال په ترڅ کې ځواب تر السه کوي. کله چې مونږ ځواب 

نه شو، تاسو ته  ږ په لټون کې بریالي شو یاتر السه کړو، له تاسو سره به اړیکه ونیسو او د پایلې په هکله به خبر درکړو. که مون

 به خبر درکړو. 
 

 

  


