خربتیا
د جرمني په بن ښار کې د افغان ستان د جرنال قون سلۍ د کاري حوزې اړوند ټولو هېوادوالو ته خرب ورکول کېږي،
چې رس له دوشنبې ورځې [ ۷۱دسمرب  ] ۸۱۷۲م کال کې د دې مناېندګۍ اجراآت په دې ډول دي :
 هغه محرتم هېوادوال چې د قونسلګرۍ د هر ډول خدمتونو د ترالسه کولو [ د پاسپورټ غوښتنه ،غیايب
تذکرو ،د هو یت تای ید ،د ودونو تای ید ،د زېږ ېدو نېټې د تای ید ،وکا لت لیکونو او نورو  ]......ل پاره
مراجعه کوي ،باید هرومرو دې د قونسللللګرۍ وېبپاتې ته ورو او م کې له م کې دې د خربو وخت
واخيل .
 هغه کسان ،چې وخت یې نه وي اخیستی او له وخت پرته قونسلګرۍ ته راځي ،په کلکه ور څ ه بښنه
غواړو .
 له محرتمو مراجعینو څ ه غوښتنه کېږي ،چې د ځای د محدودیت له امله ښایي د ورکړل شوې مودې
څ ه له پنځلسو دقیقو وړاندې قونسلګرۍ ته مراجعه ونکړي .
 ماشلللومان هې چې د کورنۍ او یا مور پپر په شلللمول قونسللللګرۍ ته راځي باید وار له م ه یې وخت
اخیستی وي .
 د وار له م ه وخت اخیسللتوونکو ظرفیت هره ورځ سللک کسللان ټاکک شللوی دی ،نو هیله من یو ،چې په
قونسللللګرۍ کې سلللتاسلللې د کار د څرنګوات او خدماتو په پام کې نیولو رسه ځانته ټاکلی وخت غوره
کړئ .
 که چېرې د وخت ټاکلو سیسټې تړل شوی وي،دا په دې معنا ده چې د ظرفیت سیسټې محدود دی او
باید راتلونکې ورځ اقدام وکړي .
 په برلین کې د افغانسلللتان د سلللوارت او د مونولللن د قونسللللګرۍ تر څنګ د بن مناېندګي ته هې د
افغانسللتان د وزیرانو شللورا د م للوبې له م ې ځانګړې آسللانتیاوې په پام کې نیول شللوي دي ،چې له
دوشلللنبې ورځې را وروسلللته به د غیايب تذکرو او هویت د تایید لپاره رس له دوشلللنبې ورځې چې
د ډسامرب ۷۱ .کال  ۸۱۷۲رسه برابره د اجراآت وکړي.
د افغانستان اسپمی جمهوریت جرنال قونسلگری
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