د کډ الۍ نړي ال سازمان

د ملګر ملت ن د م اجرت اداره

په مجارستان کی د کورنۍ د بیا پیوستون په ب خه کی
د م ستي آ مایښتی پ وژه
پروژه د څه په اړه ده؟
د دې پروژې موخه ده چی په مجارستان کی د نړیوال حمایت الندې اشخاصو او د هغوی په دریم
هیواد کی اوسیدونکي د کورنۍ غړو سره چی غواړی په مجارستان کم اسمتموشمن شمیت ممرسمتمه
وکړي .دا پروژه په شرایطو برابر غوښتونکو سره د خپل کورنۍ سره د پیوستون په کیس کی پمه
جامع توشه مرست وړاندې کوي.
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د کډ الۍ نړي ال سازمان څنکه ک الي شي چي مرسته کړي؟
د کډوالۍ نړیوال سازمان په دریو عمده برخو کی خپپپ پو میپنپریپانپو نپه مپرسپنپي وړانپد کپو
معلومات برابرولت اداري او لوژستیکي مرستم او لمه رسمیمدلمو وروسمتمه الرښموونمه او مشموره
ورکول .دغه پروژه کورنۍ سره د پیوستون د طرزالعمل په اړه د اصولمو او شمرایمطمو اړونمد پمه
بېالبېلو ژبو تازه معلومات چمتو کوي .د کډوالۍ نړیوال سازمان د ویبپمایمی پمه بمیمه ممعملمومماتت د
بریښنالیک او د ټیلیفون له الری مشوره او د روانېدو نه مخکم او د رارسمیمدلمو نمه وروسمتمه پمه
دورامداره توشه په انفرادي ډول مشوره وړاندې کوي.
اداري او لوژیستیکي مالتړ کی د کورنۍ لټولت بیړنیو اړتیاوو ته رسیدنهت د درخواست د تسلیمولو
لپاره د اړین اسنادونو ژباړلت د  DNAد ازموینو غوښننه ،د سپرپر لپپپاره د اړنپیپا وړ اسپنپادونپو
ترالسه کولت اړوند سفارت  /قونسلګرۍ سره د کتني د وخت برابرول او د مختلفو درخمواسمتمونمو
په سپارلو ک مرسته کول شامل دي .په داس حاالتو ک چی ال زیات مالتړ ضروري وشیمل شمي
نو د کډوالۍ نړیوال سازمان د کورنۍ غړي سره اړونمد سمفمارت /قمونسملمګمرۍ تمه د سمفمر لمپماره
لوژیستیکي او مالي مرسته کوالي شي او وروستهت تر هغه انمدازه چمی د پمروژی بمودجمه اجمازه
ورکړي نو مجارستان ته په سفر کی ه کوالي شي چي تاسو سره مرسته وکړي.

سربیره پر دېت دا پروژه له کورنیو سره مجارستان ته د راتګ نه وروسته د وضعیت او د کورنۍ
د اړتیاوو ارزوني په برخه کي اوهغه اړوندو غېر دولتي ادارو ته د هغه کورنیو راجمع کمولمو کمي
چی په دی برخه کی خدمتونه وړاندې کويت مرسته کوالي شي .د را رسمیمدلمو مخمه وروسمتمهت د
کورنۍ غړي به د خپلو مکلفیتونو او د هغوي لپاره موجوده خدماتو اړوند معلومات ترالسه کړي.
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