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Deligradska 16, 11000 Belgrade 
Tel: (+381 11) 2068 100

E-mail:zastitnik@zastitnik.rs
Web:http://www.ombudsman.rs

حکومت څخه د خلکو مدافع دفتر

Kralja Milutina 8, 11000 Belgrade
Тel: (+381 11) 2929 800

E-mail: pisarnica.Beograd@nsz.gov.rs 
Web:www.nsz.gov.rs/live/mreza/direkcija

د کار ګمارنې ملي اداره

Bulevar Zorana Đinđića 64, Belgrade
Tel: (+381 11) 4155 424
E-mail:srbbe@unhcr.org 

Web:www.unhcr.rs

 د ونوتلم ورګلم د ېک وراچ هپ ولاوډک د
ۍرنشیمک يلاع

(يو ان اٻچ سي ار)

Kneza Miloša 4, 11 000 Belgrade
Tel:(+381 11) 3085 328,

E-mail:bgcentar@bgcentar.org.rs
Web:http://www.bgcentar.org.rs/

د بشري حقونو د بلګراد مرکز

Skenderbegova 3, 11 158, Belgrade
Tel: (+381 11) 3282-075

E-mail:iombeograd@iom.int
Web:https://serbia.iom.int/

د مهاجرت نړيوال سازمان (ای او ام)

Sinđelićeva 18, 11111 Belgrade
Tel: (+381 11)344-35-74; (+381 11) 308-66-88

E-mail:administration@drc.org.rs
Web:https://www.drc.org.rs/

د ډنمارک د مهاجرينو شورا (دي ار سي)
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ګټور شميرې او پتې

192 پوليس

193 اور وژونکي

194 امبوالنس

Pasterova
Tel: (+381 11) 3618-444 عاجل مرکز (0-24)

Airport Belgrade, Belgrade 59, 11180 Belgrade
Tel:(+381 11) 209 400

Flight timertable: (+381 11) 209 4444;
Web:http://www.beg.aero/lat/

د بلګراد هوايی ډګر

Železnička 4, 11 000 Belgrade
Tel:(+381 11) 26 36 299 د بلګراد بس سټيشن

Web:http://www.srbvoz.rs/korisnickiservis.html/ د بلګراد اورګاډي تمځای

Narodnih Heroja 4, 11 070 Novi Beograd
(+381 11) 311 72 72

E-mail:kirs@kirs.gov.rs
Web:http://www.kirs.gov.rs

د کډوالو او مهاجرينو کميسارات

Ruska 4, 11 000 Belgrade
Tel: (+381 11) 2650-329, 2650-542, 2650-093

E-mail:offi ce@gcsrbg.org
Web:http://www.gcsrbg.org

د ټولنيز کار د ښار مرکز
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دولتي  رخصتونه    
د جنوري په ۱ او ۲ - د نوی کال• 

د فبروري ۱۵ او ۱۶ - د عيسی مسيح د وړاندې کولو مذهي مېله• 

د می ۱ او ۲ - د کار ورځ• 

د نومبر ۱۱ - د لومړۍ نړيوالې جګړې اوربند ورځ  • 

مذهبي رخصتونه  
جنوري ۷ - د کرسمس لومړۍ ورځ• 

د ايسټر رخصتونه - د جمعې مقدس او د ايسټر لومړۍ او دوهمه ورځ• 

اورتوډوکس عيسويان: د سالوا لومړۍ ورځ• 

کاتوليکان او د نورو عيسوي ټولنو غړي: د کرسمس لومړۍ ورځ، د جمعې مقصس او د ايسټر لومړۍ او دوهمه ورځ• 

د اسالمي ټولنو غړي: د رمضان لومړۍ ورځ او د عيد قربان لومړۍ ورځ• 

د يهودي ټولنې غړي: د يوم کيپور لومړۍ ورځ• 

نور رخصتونه:
د جنوري ۲۷ – ساوا مقدس د ښوونځي جشن  • 

د اپريل ۲۲ - په دويمه نړيواله جګړه کې د هولوکاسټ، نسل وژنې او نورو د فاشيزم قربانيانو د ياد ورځ• 

د می ۹ - د فاشيزم پرضد د فتح ورځ• 

د جون ۲۸ – ويډووډان• 

 د اکتوبر ۲۱ - په دويمه نړيواله جګړه کې د سربيا قربانيانو د ياد ورځ. • 

  رخصتونه
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د  يووان  يې  متن  چې  ده  سندره  مراسمي  يو  نوم  په  عدالت"  په  خدای  "د  د  سرود  ملي  جمهوريت  د  سربيا  د 
جورجېويچ لخوا ليکل شوی و او ميوزيک يې داوورين ينکو لخوا ترتيب شوی و.

"ای خدای، تاسو چې تر دې دمه 

مو له بدبختۍ څخه وژغورل،

 اوس زموږ غږ واورئ 

او زموږ نجات ورکړئ." 

د دولت ورځ د فبرورۍ په ۱۵ ورځ لمانځل کيږي.

سياسي سيستم:  

د سربيا جمهوريت پارلماني جمهوريت دی. حکومت په دريو څانګو ويشل شوی دی - مقننه، اجرايوي او قضايي. 

دولتي ادارې:

ملي شورا يو نمايندګي ارګان دی او د اساسي قانون او مقننه قوه لري. د هيواد ولسمشر په هيواد او بهر کې د 
دولت نمايندګي کوي، قوانين خپروي، اردو ته امر کوي او داسې نور. ولسمشر د ۵ کلونو مودې لپاره په مستقيمو 
ټاکنو کې ټاکل کيږي. محکمې په خپل کار کې خپلواکه دي او مکلف دي چې د اساسي قانون، قانون، نورو عمومي 
عملونو سره سم قضاوت وکړي، چې د نړيوالو تړونونو او د نړيوال قانون عمومي اصولو سره تصويب شوي دي.

د دولت سمبولونه

بيرغ د دولت سمبولونه
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د سربيا جمهوريت د ډينيوب په سيمه کې يو مرکزي اروپايي او د بالکان هيواد دی چې ۸۸،۴۴۹ کيلومتره مربع 
مساحت لري. 

ځمکنۍ وٻشنه: 

د سربيا جمهوريت په خاوره کې  دوه خود مختار واليتونه - ويووډينا او کوسوو او مېټوهيا رامينځته شوي. له 
خود مختار واليتونو سربيره، د سيمه ايز كورواكي واحدونه شته دي: ښاروالۍ، ښارونه او د بلګراد ښار.

پالزميينه: 

بلګراد (د ۲۰۱۱ کال له سرشميرنې مطابق - ۱،۶۵۹،۴۴۰ اوسيدونکي). 

نور لوی ښارونه: 

نوی ساد، نيش، کراګويواڅ، نوی پازار، سوبوتيڅا، کروشېواڅ، لېسکوواڅ.  

اقليم:

معتدل، د براعظم اقليم.

رسمي اسعارو د سربيا دينار دی. 

رسمي ژبه: 

د سربيايي ژبه او سيريليک الفبا په رسمي استعمال کې دي، او التين الفبا هم کارول کيږي. 

نفوس: 

د ۲۰۱۱ کال د سرشمېرنې له مخې، د هستوګنو مجموعي نفوس ۷،۱۸۶،۸۶۲ دی. د نفوس لوی سلنه سربيان 
دي  (۸۳ سلنه)، ورپسې هنګري، روما او بوسنيايي دي. د سربيا جمهوريت يو څوملټي هيواد دی چې د ۲۱ ملي 
لږکيو غړي پکې ميشته دي. اساسي قانون او قانون د ټولو اتباعو مساوات تضمينوي او د ملي لږکيو حالت او 

اضافي حقونه د اساسي قانون او قوانينو له الرې تنظيميږي.

مذهب: 

د نفوس اکثريت ارتودوکس عيسويان دي، ۸۴،۶ سلنه، ۵ سلنه کاتوليکان دي او ۳ سلنه مسلمانان دي. 

د سربيا د جمهوريت په اړه اساسي معلومات
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  د ښځينه سنتول
هغه اشخاص چې د سربيا په جمهوريت کې د انجونو د سنتولو ترسره کوي د جدي جسمي ټپونو علت په غاړه 

مرتکب کيدی شي، چې د جزايی قانون له الرې تنظيميږی. 
کورنی تاوتريخوالی

که ستاسو په کورنۍ کې يو څوک د نورو غړو سره غير مساوي چلند کوي، سپکاوی کوي يا فزيکي ناوړه ګټه 
پورته کوي، جنسي اړيکې ته يې مجبور کوي، د هغوی د خوځښت ازادي محدوده کوي، ګواښ کوي، کار کولو 
ته يې مجبور کوي يا د کار څخه مخنيوی کوي يا په بل ډول له تاوتريخوالي سره د دوی له حقونو سرغړونه کوي، 
نو هغه شخص به په قانوني ډول مجازات شي. د قانون له مخې، هرڅوک له کورنيو تاوتريخوالي پروړاندې د 

ساتنې حق لري.

که تاسو غواړئ د کورني تاوتريخوالي راپور ورکړئ، د اس او اس الين ته زنګ وواهئ او دا وړيا دی:  

0800 100 007

د ښځو خپلواکي مرکز

https://www.womenngo.org.rs/
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  واده کول
د قانوني پيژندل شوي ملګرتيا دوه ډولونه شتون لري - ازدواج او ګډ سره اوسېده (ملګرتيا له واده پرته) چې د 
سړي او ښځې ترمينځ رامينځته کيدی شي. د سربيا جمهوريت ښاريان معموال د ۱۸ کلن عمر ته رسيدو وروسته 
واده کوي. په استثنايی مواردو کې، د ۱۶ کالو څخه کم عمره زيرسنانو د محکمې اجازې سره واده کولی شي، 
که چيرې ارزول شوي وي چې هغوی فزيکي او رواني پوخوالې ته رسيدلی، کوم چې د وادو د حقونو او دندو 
ترسره کولو اړين دي. د قانوني پلوه پيژندل شوي ملګرتيا دوه ډولونه شتون لري - ازدواج او ملګرتيا له واده پرته 

چې د يو سړي اويوې ښځې ترمينځ رامينځته کيدی شي. 

واده د يوې ښځې او سړي په قانوني ډول تنظيم شوی اتحاديه ده او يوازې د دواړو خواو په داوطلبانه رضايت 
سره رمنځته کيدای شي. د سربيا په جمهوريت کې شريکان مساوي دي، نو واده کول، د وادې موده او طالق د 

نارينه او ښځو ترمينځ مساواتو پراساس دي. 

 د وينو خپلوان ترمنځ واده اجازه نلري. که چيرې دوه اشخاص د خپلې خوښې خالف واده وکړي او که واده د 
ثبت په دفتر کې ترسره نه شي، نو دا د اعتبار وړ نه ګڼل کېږي. د قانوني پلوه پيژندل شوي ملګرتيا دوه ډولونه 
شتون لري - واده او ملګرتيا له واده پرته چې د يو سړي او يوې ښځې ترمينځ رامينځته کيدی شي، له واده پرته 
ملګرتيا د قانون له مخې د وادې سره د حقونو په شرايطو برابر ده. دا د يوې ښځې حق دی چې په آزاده توګه 

ماشومانو زٻږول په اړه پريکړه وکړي. 

د معتبرو قوانينو له مخې، د يو مذهبي ټولنې د چارواکي په مخ کې د مذهبي واده مراسم د دوديز مراسم نمايندګي 
کوي او په دې توګه واده کول د دولت چارواکو لپاره د اعتبار وړ ندي. 

يوښځېوالی (د يوې ښځې کولو اصول) 
د سربيا جمهوريت يوازې د يوه ملګري سره د ودونو راجستر کولو ته اجازه ورکوي.  
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 ابلوڅيدل
د سربيا په جمهوريت کې، يو شخص د ۱۸ کالو په عمر کې بالغ کيږي.  

۱۶ کلن ماشوم کولی شي: 
واده وکړي (يوازې د محکمې اجازه سره)،• 

پالرتوب تاييد وکړي،• 

د موټرسايکل چلونکي جواز ترالسه وکړي.  • 

۱۵ کلن ماشوم کولی شي:  
دنده ترالسه وکړي او د هغه مزدوري له الرې ترالسه شوي عايد يا ملکيت له مينځه يوسي، • 

د طالق په صورت کې، پريکړه وکړي چې د کوم والد سره ژوند وکړي، که ماشوم د پريکړه کولو وړتيا لري،   • 

د والد سره شخصي اړيکې ساتلو په اړه پريکړه وکړي، د دغه والد چې ورسره ژوند نه کوي، که ماشوم د پريکړه • 
کولو وړتيا ولري،   

د طبي پروسې ترسره کولو رضايت ورکړي، که ماشوم د پريکړه کولو وړتيا ولري،   • 

پريکړه وکړي چې کوم منځني ښوونځي ته الړ شي. • 

د زيرسنانو کاري وړتيا
د يو زيرسن شخص سره د کار اړيکې کولی شي که چېرې د دغه زيرسن والد، کاله کوونکي والد يا سرپرست 
په ليکلي رضايت سره رامينځته شوی وی او که چيرې دا ډول کار د دغه زيرسن شخص روغتيا، اخالق او 
تعليم زيانمن نه کړي يا که دا ډول کار د قانون لخوا منع نه وي. يو زيرسن شخص يوازې د وړ روغتيايی واک د 
ازموينې پايلو سره يو کار پيل کولی شي، کوم چې دا په ګوته کوي چې دغه شخص د هغه کار ترسره کولو وړتيا 

لري او که دا ډول کار د هغه شخص روغتيا ته زيان نه رسوي.  

 په سربيا کې د ژوند ټولنيز او
  کلتوري مشخصات
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ځکه چې د کورنۍ يوځای کيدل يوه پيچلې پروسه ده، نو د دې پروسې نور معالومت په اړه به ستاسو د ادغام 
مشاور سره اړيکې ونيسئ.   

 ۱۰. د کورنۍ يوځای کيدل
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ښاغلي پيټکووسکی د ماواحب د سربيايي ژبې د عالي پوهې څخه حيران و، که څه هم دا د دندې لپاره اړتيا نه 
وه، د دغې دندې لپاره د کمپيوټر ژبه او انګليسي ژبه کليدي دي.

"زه خوشحاله يم چې د ساوتر انجنير يم،" ماواحب وايي. ”زه پوهيږم چې دلته نور تعليم يافته کډواالن هم شته 
دي، لکه ډاکټران او وکيالن چې ژبه بايد زده کړي او اضافي تعليم ترالسه کړي. ما په لفظي ډول له صفره پيل 

وکړ، خو زه د هرچا مرستې پرته خپل ځان مالتړ کولی شم. “ 

"ساړه و او زه د لولو سره بهر الړم،" ۳۴ کلنۍ ايډا وايي، د کاليو ډيزاينر او انځورګره. ايډا دا يادوي چې په داسې 
ترڅ کې چې ماواحب له دفتر نه کورته راستونيدو وروسته او ورسره په کور کې استراحت کوي. ”له هغه وخته 
چې موږ وليدل، موږ نه بيليدونکی شوو. موږ داسې احساس کاوه لکه څنګه چې موږ دمخه يو بل پيژندلی وو. 

موږ د تاريخ په اړه، د هرڅه په اړه  خبرې کاوه... موږ د خبرو لپاره ډيری موضوعات درلودل.“  

دوی د ښاروالۍ په ادارې کې واده وکړ، او بيا هم په جومات کې د واده مراسم ترسره وکړ. بدبختانه، د ماواحب 
کورنۍ له سوريې څخه نشي راوتلی او دوی تراوسه له ايډا سره نه دي اشنا شوي. هغه هيله لري چې د ايډا سره 

لبنان ته د دوی ليدو لپاره الړ شی کله چې هغه د سفر اسناد ترالسه وکړي. 

دوی له پيل څخه په مينه کې ولويدل، خو پيشو فيډل او سپی لولو په لومړي سر کې دومره ستونزمنې اړيکې 
درلودل چې دوی بايد په مختلفو اپارتمانونو کې وساتي. 

اوس دا ټول په يوه کرايه شوي پراخ اپارتمان کې اوسيږي چې د ايډا هنري کار لخوا ښکل شوی دی. لولو اوس 
شپږ ګوډاګيان لري او فيډل اکثره له دوی څخه په خپل بکس کې لرې پاتې کيږي، چې په تشناب کې دی.

 سپی او پيشو په خوښۍ د اپارتمان شاوخوا منډې وهي کله چې طبعيت يې ښه دي. ماواحب وايي: "دوی اوس ښه 
دي. فيډل احساس کوي چې لولو ګوډاګيان لري او د هغې ساتونکی شو."  
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ماواحب سربيا ته له رسيدو لږ وروسته د پناه غوښتنه وکړه. هغه وايي: "ما ډاډه نه وم که د پناه غوښتنه وکړم يا 
نه ځکه چې ويريدم چې الزم و د مهاجرينو په مرکز کې پاتی شم." وکيالنو ورته څرګنده کړه چې ځکه چې هغه 
کار کوي (د ورته جاپاني شرکت کې) او ماليه ورکوي، نو هغه کولی شي د خپل ځان لپاره وټاکي چيرې چې هغه 

پاتې شي. هغه په بلګراد کې د اپارتمان کرايه لپاره پيسې درلود. 

کله چې هغه د کډوال حيثيت ترالسه کړ، نو هغه فرصت ترالسه کړ چې د سربيا په پالزمينه کې دندې وموندل. 
هغه اوس د آی پی اٻس انرژي لپاره خورا پيچلي کمپيوټر برنامو سره معامله کوي، چې يو نړيوال شرکت دی 
چې د بريښنا صنعت کې ډيجيټل حلونه ومومي. هغه د څلورو مياشتو راهيسې هلته کار کوي او د هغه مسلکي 

پوهه هغه ته ښه معاش چمتو کوي.

"موږ عادي کار اعالن درلود،" ايوان پېټکوسکي، د سربيا د آی پی اٻس انرژي مدير وايي. "موږ شاوخوا شل 
کانديدان په پام کې ونيول، څلور په لست کې شامل وو او موږ ماواحب غوره کړ. د هغه مهارتونو او پخوانۍ 
کار هغه ترټولو مناسب نوماند کړی دی. موږ وليدل چې هغه په چټکۍ سره زده کړه کوي او دا چې هغه به په 
اسانۍ سره زموږ ټيم ته تطبيق شي. مهمه نده چې هغه د کوم ځای څخه راغلی دی. موږ هغه يوازې له خپلې 

وړتيا څخه غوره کړ. " 

 © UNHCR                                                                                                                         ماواحب او ايډا په خپل کور کې 
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ماواهب سيرای د سوريې يو کډوال دی، خپله پوهه وکاروله او بيا يې خپل زړه ته غوږ شو او په سربيا کې 
ريښتيني مينه وموندله. د خپل اوږد سفر په جريان کې، هغه تل ګمارل شوی و او دلته يې په محلي شرکت کې ښه 
دنده وموندله. هغه د سربيا له يوې انځورګرې - د هغه د خوبونو ښځې سره واده وکړ. حتی پيشو چې هغه راوړه 

د بلګراد په خوښ کور کې د هغې سپي سره ښې اړيکې لري.  

"زه پوهيږم چې زه نېکمرغه يم" ۳۱ کلنی ماواحب وايي او نور وايي چې پوهيږي چې په نوې ټولنې کې ادغام 
په عمومي ډول د کډوالو لپاره دومره اسانه ندی. په فکر سره پالن کول او ريښتيني مينه هغه ته ځانګړې بريا 

راوړه.

ماواحب د ۲۰۱۲ په کال د جګړې له امله حلب پريښود. هغه د حلب په پوهنتون کې د کمپيوټر برنامې زده کړې 
کړې او دغه مسلک ورسره د امنيت او سوداګرۍ فرصتونو د لټون کولو لپاره مرسته کړې. په ترکيه کې د ۱۸ 
مياشتو پاتې کيدو وروسته، هغه چمتو و چې د سړک پاکونکی شي، خو دا پيښ نه شو. هغه د بيلونو د تاديې لپاره 

د جاپاني شرکت کې آنالين کار پيل کړ. هغه د حسابونو د تاديې لپاره د جاپاني شرکت لپاره آنالين کار پيل کړ.

په هرصورت، هغه په استانبول کې راضي نه و؛ يو څه هغه سربيا ته اړ کړ. هغه وايي: "ما په ترکيه کې د سربيا 
له څو سيالنيانو سره اشنا شوم. ما ورسره ښه وخت درلود. موږ ورته ارزښتونه شريک کړل - په ژوند کې د 

ساده شيانو څخه خوند اخلستل، پرته د ډيرو پيسو اړتيا."

هغه دوه ځله د سربيا سياحتي ويزې لپاره غوښتنه وکړه او دا يې دوهم ځل ترالسه کړ. په دغه وخت کې، هغه 
حيران و چې د پيشو، فيډل، سره څه وکړي، کوم چې هغه ته په استانبول کې د هغه د خونې ملګرو لخوا ورکړل 

شوې وه. 

هغه وايي: "دا ممکن هغو خلکو ته مسخره ښکاري کوم چې څاروي نه لري، خو د څاروی روزل يو مسؤليت 
دی. دا د ماشوم پاملرنې په څير دی."

که هغه يوازې سفر کړی و، نو هغه کولی شي د يونان له سمندري الرې، د ارزانه الرې څخه تللی وي. هغه 
وايي: "زه به يوازی ماليم ته اړتيا لرم. خو زه نشم کولی فيډل پريږدم."

"د پيشو حرکت کول آسان دی،" هغه وايی. "تاسو پيشو د معاينې لپاره راوړئ او پيشو انجکشن کيږي او تاسو 
کاغذ اخلئ. دا د خلکو لپاره دومره اسانه نده. "

 هوښيار ګامونه او په سربيا کې د ريښتينې مينه د سوريې يو
کډوال د بريالي کيدو کې مرسته وکړه
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د غوښتنليک اساسي اسناد:   
 د شخصي کاري جواز د صادرولو لپاره ډک شوی غوښتنليک؛  . ۱
 د بهرني سفر اسناد، د مثال په توګه د پيژندنې کارت (د کارت کاپي او اصلي سند د ازمويښت لپاره)؛. ۲
 د بهرني د دايمي يا موقتي استوګنې اجازه (د کارت کاپي او اصلي سند د ازمويښت لپاره)؛. ۳
 د تاديه شوی اداري فيس ثبوت؛. ٤
د هغه بهرني د وضعيت په رسميت پيژندلو قانون چې د کډوال حيثيت لري يا د بهرنيانو ځانګړې کټګورۍ . ٥

پورې تړاو لري؛
پيژندل شوی ډيپلوم (که ډيپلوم شتون ولري).. ٦

د ارارې سره راجسټريشن وروسته، تاسو به د استخدام مشاور سره انفرادي مرکه ته راوبلل شئ ترڅو د حقونو 
او مکلفيتونو، د کار ګمارنې ملي ادارې خدماتو په اړه او همدارنګه د استخدام د شرايط او فرصتونه په اړه خبر 
شي. تاسو اړتيا لرئ په منظم ډول، په ټاکل شوي وخت کې، په هرو دريو مياشتو کې يوځل د خپل کارموندنې 
مشاور سره اړيکه ونيسئ. د بازار د اړتياو سره سم، د کار ګمارنې اداره مختلف روزنې يا کورسونه تنظيموي، 
کوم چې ستاسو لپاره ګټور کيدی شي ترهغې پورې چې ستاسو ډيپلوم وپيژندل شي، يا که د ډيپلوم پيژندل ممکن 

نشته، يا که تاسو غواړئ د نوي مسلک لپاره روزنه واخلئ تر څو پورې چې کار اسانه ومومئ. 

© UNHCR              افسانه خپل السي صنايع د جېرام د شپې په بازار کې نندارې ته وړاندې کوي 
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   د استخدام سيسټم
د سربيا په جمهوريت کې د کار لپاره، تاسو د شخصي کار جواز ته اړتيا لرئ چې تاسو ته اجازه درکوي د کار 
بازار ته وړيا السرسی ولرئ. دغه جواز په کار ګمارونکي سره نه، مګر شخص سره تړلی دی، او د همغه مودې 

لپاره چې تاسو ته د خونديتوب اجازه درکول شوې، د غزولو امکان سره.

د کار جواز ترالسه کولو لپاره، تاسو اړتيا لرئ د کار ګمارنې ملي اداره ته غوښتنليک وسپارئ او د پيژندنې 
کارت يوه کاپي چې تاسو ته د پناه ورکولو وروسته ورکړل شوې، او د بهرنيانو د راجستريشن شميره هم ورکړئ.

شخصي د کار جواز صادرول وړيا ندي. که تاسو په ځانګړي ډول له مالي پلوه زيان منونکي ياست، تاسو کولی 
شئ د خپل قانوني وکيل يا د ادغام مشاور سره اړيکه ونيسئ ترڅو د اداري فيس ورکولو څخه د معافيت احتمال 

چيک کړئ. 

 د کار ګمارنې ملي اداره
د کار ګمارنې ملي اداره يوه دولتي اداره ده چې د سربيا د جمهوريت د اتباعو او غير اتباعو د کارموندنې دنده 
ترسره کوي او د سربيا جمهوريت په ټولو ښارونو او ښارواليو کې څانګې لري. دا اداره د کار لټونکو د ګمارونکو 
وصل کوي. د دې لپاره چې تاسو پدې پروسه کې برخه واخلئ، او د ځينې حقونو څخه استفاده وکړئ، تاسو اړتيا 

لرئ د کار ګمارنې په ملي ادارې کې راجسټر شئ.   

تاسو بايد پخپله د ادارې تنظيماتي واحد ته د دايمي يا موقتي استوګنې ځای له مخې راپور ورکړئ.    

  ۹. کارموندنه او کار کول
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 د لوړې تعليم
زده کړې په دولتي او خصوصي لوړو زده کړو موسسو کې کيږي چې په پوهنتونو کې راټول شوي (پوهنځۍ، 
هنر اکاډمۍ، عالي مسلکي ښوونځي) دي. د لوړو زده کړو په موسسه کې د شموليت لپاره د کانکور آزموينه 

ورکول اړين دي. د زده کړې کال له اکتوبر ۱ څخه تر راتلونکی کال سپتمبر ۳۰ پورې دوام لري.

د لوړو زده کړو په موسسو کې د نوم ليکنې په اړه نور معلومات تاسو کولی شئ د پوهنې، ساينس او ټيکنالوژۍ 
پراختيا وزارت په ويب پانې باندې او د هر پوهنځي په ويب پانې باندې ومومئ، او همدارنګه د خپل ادغام مشاور 

سره اړيکه ونيسئ.

که تاسو يو بالغ بېسواده ياست، تاسو د لويانو د زده کړې برنامې د نوم ليکنې مرستې چمتو کولو اختيار هم لرئ. 
د نورو معلوماتو لپاره د کميسارات د ادغام مشاور سره اړيکه ونيسئ. 

د مخکنۍ زده کړې پيژندنه
له سربيا څخه په بهر کې د زده کړې پيژندلو پروسه د اهدافو سره سم توپير لري. 

د ENIC / NARIC مرکز د يو وړتيا ايجنسۍ تنظيمی واحد دی چې د بهرني ښوونځي سند پيژندلو پروسه 
ترسره کوي. د بهرني ښوونځي سند د پيژندلو پروسه د جمهوريت د د ملي قابليت چوکاټ د قانون د احکامو سره 
سم پرمخ وړل کيږي، غير لدې چې نړيواله موافقه شتون نلري نو وړانديز کوي چې دا په بل ډول ترسره شي.  

په ENIC / NARIC مرکز کې د اسنادو ترالسه کول د ادارې د وړتيا ايجنسۍ په دفتر کې ترسره کيږي، چې 
.Majke Jevrosime 51 :په دغه ادرس کې دی

د تليفون مشورې وخت: هره کاري ورځ د ۱۲:۰۰ بجې څخه تر ۱۴:۰۰ بجې پورې

تليفون: ۰۱۱۷۴۵۵۷۲۴

emina.najdanovic@azk.gov.rs :بريښناليک

د لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پيژندنه لپاره مشوره: ۰۱۱۷۴۵۵۷۲۴

د دندې په مقصد د بهرني لوړو زده کړو سند پيژندنه لپاره مشوره: ۰۱۱۳۳۴۵۷۴۶ يا ۰۱۱۷۴۵۵۷۲۳

د تعليم پيژندلو پروسه او  مسلکي وړتياو ټاکل کېدل لګښتونه، چې په اصلي هيواد کې ترالسه شوي دي، د کډوالو 
او مهاجرينو کميسارات لخوا ترسره کيږي.  
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هغه له کابل څخه راغلی، چيرې چې د هغه پالر د پوليسو افسر و، نو له همدې امله ټوله کورنۍ د طالبانو ګواښونو 
سره مخ وه. هغه دوه کاله دمخه سربيا ته ورسيد، د ايران، ترکيې او بلغاريا له الرې له يو سخت سفر وروسته. 

هغه وايي: "په راستۍ سره، کله چې مې دا ښوونځی پيل کړ، ما په هيڅ نه پوهيدم او يوازې خپل وخت په بيکار 
کې تېر کړ. بيا په دې هم پوه شوم چې دا به ښه وي چې د سربيايي ژبه زده کړم او ما خپله غوره هڅه وکړه. 
اوس پايلې يې ليدل کيدی شي. زه په ژبه باندې خبرې کوم او پوهيږم او هم کولی شم له ځان سره مرسته وکړم."

فيراش، چې د يو ان اٻج سي ار لخوا مالتړ شوي پروګرام له الرې سرپرست درلود، د ماشومانو د استوګنې مرکز 
يووان يووانوويچ زمای کې ژوند کوي (چې د ټولنيز کار مرکز لخوا اداره کيږي). هغه د يو موټر مينځلو په ځای 
کې او د عربي فاسټ فوډ رستورانت کې کار کوي او يو څه پيسې ګټي. هغه هيله لري چې د وٻښتان جوړولو 

ښوونځي کې شامل شي او په ورته وخت کې شايد ژبې زده کړي.

مګر هغه ويره لري چې د هغه د پناه غوښتنې رد شي، او پدې حالت کې به هغه نشي کولی چې خپلې تعليم ته 
دوام ورکړي. هغه بې زړه وويل: "نو به زما لپاره غوره کړي." او که هغه د ځان لپاره غوره کولی شي؟ "زما 

انتخاب روښانه دی،" هغه وايي. "زه غواړم په بلګراد کې ژوند وکړم، سل په سلو کې."

* د ماشومانو د خونديتوب له امله، نومونه بدل شوي وي
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UNHCR/Helen Vomak ©بې سرپرسته ماشومان د برانکو پېشېچ لومړنی ښوونځی کې د جغرافيې په ټولګيو کې زده کړه کوي 

پسې ډول د جغرافيه او تاريخ په څير مضامينو ترجماني کاوه. د سربيايي ژبې اضافي ګړندي ټولګي هم تنظيم 
شوي وي.  

د رياضی ښوونکی، ډوشيڅا مارسېنېچ وايی: "د رياضی تدريس يو څه اسانه و. رياضيات يوه ځانګړې ژبه ده 
چې سړی يې پيژني که چيرې حتی لږ څه تعليم يافته وي."

ستونزه راپورته شوه ځکه چې ۳۰ سلنه کډوال ماشومان هيڅکله په خپلو هيوادونو کې ښوونځي ته تلل نه دي او 
بېسواده وو. ځينې د لومړي ځل لپاره د سربيايي ژبې ليک او لوست زده کړل. د دې لپاره چې نوی ځوانان د 
سپکاوي احساساتو مخه ونيسي، ښوونکو دوی ته د کوچني ماشومانو ګروپونو ته دنده نه وسپارله، بلکه د لوی 

ماشومانو سره ټولګيو ته دنده وسپارله، او بيا يې دوی هر يو ته اعظمي پاملرنه وکړه.

بې سوادي د فيراش او اسدي لپاره ستونزه نه وه، مګر په پيل کې محروميت او نااميدۍ د دوی پرمختګ باندې 
تاثير درلود. دواړو هڅه وکړه چې لويديځې اروپا ته الړ شي او په زوره بيرته سربيا ته راستون شو - يو له 
کرواسيا څخه او بل له هنګري څخه. فراش وايي: "زه غمجن، ګډوډ او ستړی وم." او اسدي وايي: "بد حال مې 

و، خپه وم."

اسدي په جرمني کې يوه کورنۍ لري او هغه هيله له السه نه ورکوي چې يوه ورځ به ورسره يوځای شي. مګر 
فيراش، د هغه هڅې او وخت په اړه غبرګون وښود چې د هغه ښوونکو ورسره د مرستې لپاره پانګه اچولې، په 

سربيا کې يې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنليک سپارلی او تمه لري په بلګراد کې ميشته شي.
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ليکواالن: هيليڼ ووماڅک او ميريانا ميلينکووسکي، په بلګراد کې

فراش او اسدي* وروستۍ ازموينې کوي. فيراش وايي: "زه يو څه فشار يم، خو دا عادي خبره ده." او اسدي وايي: 
"دا ښه دی. زه به يو سند د ثبوت په توګه ترالسه کړم چې زه تعليم يافته يم." سربيا له افغانستان څخه د دغو دوو 

پناه غوښتونکو ته د تعليم بشپړولو لپاره اړين ثبات چمتو کړی.

له ۲۰۱۶ کال راهيسې يو ښوونځي په ځانګړي ډول - لومړنی ښوونځی برانکو پيشيچ - کليدي رول لوبولی او نه 
يوازې د دغو هلکانو بلکې د شاوخوا ۳۰۰ کډوالو او مهاجرينو سره مرسته کړې. په حقيقت کې، دغه ښوونځي د 
منظم ښوونځي نصاب کې د مهاجرينو ادغام کېدو لپاره دومره مهم مخکښ دنده ترسره کړې، چې د هغې رييس، 

نېناد چيريچ، سږکال د نانسېن جايزې لپاره نومول شوی و، کوم چې د يو ان اٻچ سي ار لخوا ورکړ  کيږي.

"ترټولو بد شی چې د ماشوم سره پيښ کيدی شي هغه ځای کې وي چيرې چې هيڅ فعاليت نشته، داسې هيڅ نشته 
چې فکر کولو ته يې وهڅوي،" ښاغلي چيريچ تشريح کوي چې ولې هغه کډوال په خپل ښوونځي کې د سربيا 
ماشومانو سره څنګ په څنګ شامل کړي، کوم چې د پناه غوښتنې مرکزونو کې اوسيږي. "موږ په بشپړ ډول 
خبر يو چې د کډوالو ماشومان په هيڅ ډول د هغه څه پړه په غاړه نه اچوي چې د دوی په هيوادونو کې پيښيږي."

د پوهنې وزارت هغه ته اجازه ورکړه چې دا فعاليتونه رهبري کړي، ځکه چې هغه او د هغه ښوونځي ښوونکي 
د ګوښه کړای شوي ماشومانو سره کار کولو په ډګر کې خورا تجربه لري، د جټ ماشومانو په شمول. د برانکو 
پېشېچ ښوونځی ماډل اوس د کډوالو ماشومانو سره کار کولو لپاره د ملي الرښودونو اساس په توګه کارول 
کيږي او دغه ښوونځي ماډل په نورو ښوونځيو کې معرفي شوی، کوم چې په دې ښارونو کې دي چيرې چې 

کډوال ژوند کوي.

شاوخوا ۳۶۰۰ نوي کډوال، مهاجر او پناه غوښتونکي په سربيا کې ميشت دي او شاوخوا ۴۰۰ ماشومان په منظم 
ډول ښوونځيو ته ځي. "تر دې وروستيو پورې، ډيری کډوال يوازې د ترانزيتي هيواد په توګه د سربيا په اړه 
فکر کاوه،" په سربيا کې د يو ان اٻچ سي ار د نماينده دفتر مشر هانس شودٻر وويل. "سره له دې، سربيا د کډوال 
ماشومانو پراخه نوم ليکنه ترالسه کړې، چې ښوونځي ته د تلو لپاره عمر لرونکی وي، او د دوی سره د مرستې 

لپاره نوښت الرې چارې يې رامينځته کړې."

د برانکو پيېشېچ ښوونځي کې ښوونکو د دوبي رخصتۍ قرباني کړې ترڅو په ګډه کار وکړي چې د کډوالۍ 
ماشومانو اړتياو ته درسي نصاب جوړ کړي، چې ډيری يې له افغانستان څخه بې سرپرسته ماشومان دي. يو ان 
اٻچ سي ار د ماشومانو لپاره له ښوونځي څخه د کرنياچا د پناه غوښتنې مرکز ته، چيرې چې دوی اوسيږي، د 

بس ټرانسپورټ چمتو کړی.

ښاغلي چيريچ وويل: "دا ماشومان حتی په پيل کې سربيايي ژبې نه پوهيدل. معموال، يوازې د ډيپلوماټانو ماشومان 
پدې حالت کې دي. سربيره پردې، موږ د سربيايي ژبې د بهرني ژبې په توګه د زده کولو لپاره ميتود نلرو. دا 

ميتود جوړولو ته اړتيا وه." 

فارسي او عربي ترجمانان، چې د ای دي ار ای سازمان لخوا ګمارل شوي وو په ټولګيو کې کار کاوه او په پرله 

 په بلګراد کې يو ښوونځی ځوانو کډواالنو د برياليتوب لپاره
چمتو کوي
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ابتدائية ښونځي  
د سربيا په جمهوريت کې لومړنۍ تعليم اجباري دي او د ۸ کلونو لپاره دوام لري. که چېرې ماشومان لږترلږه 
شپږ نيم او ډٻرترډٻره اوه نيم کلن وي، والدين مکلف دي چې د ښوونځي کال په پيل کې خپل ماشومان په لومړني 

ښوونځي کې شامل کړي. لومړنۍ تعليم وړيا دی. 

په ښوونځي کې د ماشوم د شموليت لپاره غوښتنې وړاندې کولو وروستۍ نيټه د فبرورۍ ۱ پای ته رسي، او په 
دې توګه ماشوم کولی شي د سپټمبر ۱ څخه لومړۍ صنف پيل کړي. 

که يو ماشوم له اوه نيم کلونو څخه لوی وي، مګر د ناروغۍ يا نورو دليلونو له امله په لومړي ټولګي کې شامل 
نه دی، هغه د مخکينۍ پوهې ازموينې پراساس په لومړي يا مناسب درجې کې نوم ليکنه کولی شي. د لومړني 
پوهه ازموينه د هغه ټيم لخوا ترسره کيږي چې د ابتدايی ښوونڅيو د استادانو،  ښوونپوهاندانو او د ښوونځي 
ارواپوهانو څخه جوړ شوي دي او دا د السته راوړنو معيارونو ته درناولو او د ماشوم غوره ګټې تعريف کولو 

سره ترسره کيږي.

د نورو تفصيلي معلوماتو او په ښوونځي کې د ماشوم د نوم ليکنې لپاره اړين سند لپاره، ستاسو د قانوني استازی 
يا د کميسارات د ادغام مشاور سره اړيکه ونيسئ.  

منځنۍ ښوونځۍ   
ټول زده کونکي چې لومړني ښوونځي بشپړ کړل او نهايی امتحان ورکړل کولی شي خپل تعليم ته دوام ورکړي. د 
سربيا په جمهوريت کې ثانوي تعليم په جمنازيم، ثانوي مسلکي ښوونځيو او هنر ښوونځيو ويشل شوی دی. منځنۍ 
ښوونځۍ وړيا دی خو الزمي ندی. وروستۍ ازموينه د جون په مياشت کې د لومړني تعبليم بشپړولو وروسته د 

ټولو زده کونکو لخوا اخيستل کيږي.  

د سربيا جمهوريت ته له رسيدو وروسته، زيرسنان چې د پناه حق ورکړل شوی دي او چې د تحصيلي سيسټم په 
ادارو کې نوم ليکنه کوي، او چې د مخکينۍ تعليم ثبوت نلري، کوچنيان د پخوانۍ پوهې ازموينې پر بنسټ ثبت 

شوي. د وړتياو او پوهې ازموينه د ځانګړي متخصص کميسيون لخوا ترسره کيږي.

هر کال د می په مياشت کې منځنۍ ښوونځۍ کې د شموليت لپاره کانکور اعالن شوې دي. ښوونځي د معلوماتو 
ورځې تنظيموي چې په هغې کې ماشومان فرصت لري پدې ښوونځيو کې برنامو سره اشنا شي. کله چې په 
منځنۍ ښوونځۍ کې نوم ليکنه وکړئ، د زده کونکو درجه بندي د هغه ټکو پراساس ترسره کيږي چې د ښوونځي 
زده کړې پرمهال د بريا السته راوړل شوي دي او هم د دې ټکي چې په وروستي ازموينې کې ترالسه شوي دي. 

نهايی ازموينه د جونيټر ميټرک په نامه ياديږی.
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  ۸. تعليم

زيرسنان او لويان چې نړيوال مالتړ ترالسه شوې وي د مخکنی ښوونځی، لومړنۍ، ثانوي او لوړې تعليم په برخه 
کې د سربيا جمهوريت اوسيدونکو سره مساوي دي. 

      وړکتونونه

د مخکيني ښوونځي تعليم هم په عامو او خصوصي وړکتونونو کې شامله دی. وړکتون کې د ۱ کلنۍ څخه تر 
هغه ماشومانو پورې شامل دي چې عمر يې د ښوونځي عمر دی. د مخکيني ښوونځي تعليم (د ۵،۵ څخه تر ۶،۵ 

کلونو پورې عمر) الزمي دی.     

تاسو کولی شئ د غوښتنليک پراساس خپل ماشومان د کال په اوږدو کې په وړکتون کې شامل کړئ. که چيرې په 
وړکتون کې د ماشومانو شميرو لپاره کافي خالي ځايونه نشته، کميسيون د داخلې په اړه پريکړه کوي. 

کله چې تاسو خپل ماشومان د وړکتون ته داخلېدو لپاره غوښتنه کوئ، تاسو بايد الندې سندونه وسپارئ:    
 د ماشومانو د روغتيا د ماشومانو ډاکتر تصديق نامه   . ۱
 که چيرې والدين ګمارل شوي وي - د کارموندنې سند يا که والدين بې کاره وي - د ملي استخدام خدماتو . ۲

تاييد ليک چې دوی د بيکارۍ راجستريشن ليست کې دي.   
د زٻږٻدنې سند (د چاپ نيټه په پام کې نيولو پرته، د سند کاپي هم کېږي) يا د هغو اشخصو د پېژندنې . ۳

کارت کاپي چې د سربيا په جمهوريت کې پناه ورکړل شوي دي. 

د ټولنيز محافظت قانون پر اساس والدين چې مالي ټولنيزې مرستې ترالسه کوي د وړکتون لپاره تاديه کولو څخه 
په بشپړ ډول مستثنی دي. دريم ماشوم هم د وړکتون لپاره د تاديې څخه په بشپړ ډول مستثنی دی. د تادياتو څخه 
معافيت د ښاروالۍ اداري دفتر له الرې فعال کېږي، پدې ډول چې تاسو د غوښتنلک سره يوځای د با صالحيته 

د ټولنيز کار مرکز د مالي ټولنيزې مرستې د تخصيص په اړه پريکړه وړاندې وکړئ.
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داوطلبي روغتيا بيمه د اجتماعي او انفرادي بيمې يوه بڼه ده چې د اجباري روغتيا بيمې څخه په خپلواکه توګه 
ترالسه کيدی شي. داوطلبانه روغتيا بيمه د انفرادي خصوصي بيمې په توګه (په دولتي او خصوصي روغتيا 
پاملرنې ادارو کې) ترالسه کيدی شي، او همدارنګه د جراحي مداخلې او / يا د جدي ناروغيو او د ناروغۍ پايلو 
په صورت کې ترالسه کيدی شي. پدې حالت کې د داوطلبي روغتيا د بيمې د غړيتوب پيسې ستاسو لخوا تمويل 

کيږي. 
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  ۷. د روغتيا ساتنه

که تاسو ته د سربيا په جمهوريت کې د پناه غوښتنې يا عارضي محافظت حق درکړل شوی وي، تاسو د بهرنيانو 
مقرراتو روغتيا پاملرنې سره سم د روغتيا پاملرنې حق لرئ. د بهرنيانو روغتيا پاملرنه په ورته ډول چمتو شوې د 
کوم چې د سربيا جمهوريت ښاريانو ته د روغتيا پاملرنه چمتو کيږي. د هغو اشخاصو د روغتيا پاملرنې لګښتونه، 
چې د پناه يا عارضي محافظت ترالسه شوي وي، د سربيا د جمهوريت له بوديجې څخه تاديه کيږي او د روغتيا 

وزارت د روغتيا پاملرنې د حق استفاده کولو مسؤليت لري.    

د سربيا په جمهوريت کې د روغتيا پاملرنه په دريو کچو ويشل شوې: لومړني، ثانوي او دريمه درجه. د روغتيا 
پاملرنه په ابتدايي کچه وړيا ده او د ثانوي او دريمې درجې روغتيايی خدماتو لپاره، تاسو اړتيا نلرئ پيسې ورکړئ 

يوازې چې ستاسو لومړني پاملرنې ډاکټر تاسو ته مراجعه درکړې وي.

ستاسو د استوګنې پته کوم چې د ستاسې په پيژندنې کارت کې ليکلی دی ټاکي چې د کوم دولتي لومړني روغتيا 
پاملرنې اداره ستاسو او ستاسو د کورنۍ لپاره مسؤل ده. که تاسو يا ستاسو د کورنۍ غړي روغتيايي ستونزې 
لرئ، نو تاسو اړتيا لرئ لومړی له دې ادارې سره اړيکه ونيسئ. که اړينه وي، نو د دې ادارې ډاکټران کولی شي 
تاسو نورو ادارو ته راجع کړي. استثنا دا ده کله چې تاسو د ژوند په ګواښونکي حالت کې ياست، کله چې تاسو د 

۱۹۴ شميره باندې امبوالنس ته يا نږدې بيړني خدماتو ته زنګ ووهئ.

د سربيا په جمهوريت کې داسې درمل شته دي چې وړيا دي او هم داسې درمل شته دي چې تاديه کيږي او دا په 
ټولو اتباعو باندې پلي کيږي.  

که تاسو يا ستاسو د کورنۍ غړي روغتيايی پاملرنې ته السرسی رد کړی وي، نو تاسو خپل قانوني استازی او د 
ادغام مشاور سره اړيکه ونيسئ.  

د سربيا په جمهوريت کې اجباري او داوطلبي روغتيا بيمه شته دي.

اجباري روغتيا بيمه کارمندانو او نورو اتباعو ته د روغتيا پاملرنې حق او د ځانګړي روغتيا شرايطو لپاره د 
نغدي ګټو حق چمتو کوي. دا عمال يعني چې پداسې حال کې چې تاسو وزګار ياست د سربيا جمهوريت ستاسو د 
درملنې لګښتونه د لومړني پاملرنې الندې ګاروليږي. کله چې تاسو دنده ترالسه کړئ، نو ستاسو کارګمارونکی 
او تاسو د اجباري روغتيا بيمې لپاره تاديه پيل کوئ، کوم چې په راتلونکي کې د خپل ځان او کورنۍ لپاره د 

درملنې لګښتونه ګاروي.
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د مالي مرستې بڼې
که ستاسو د کار له الرې، د ملکيت يا نورو سرچينو څخه عايد تاسو د مالي ټولنيزې مرستې مقدار څخه لږ عايد ترالسه • 

کړئ يا که تاسو د بسياينې لپاره کافي وسيلې نه لرئ، تاسو د مالي ټولنيز مرستې مستحق ياست (دا مرستې د افرادو 
يا کورنيو لپاره دي). مالي ټولنيزې مرستې مياشتنۍ پيسې ورکول کيږي او دا د سربيا په جمهوريت کې د ټولنيز له 
خطر سره مخ شوي اشخاص دپاره د مالي مرستې اساسي بڼه ده، نو د پيسو مقدار د هرچا لپاره يو شان دی. د دې 
مرستې ترالسه کولو په اړه معلوماتو لپاره ستاسو د قانوني استازي يا د کميسارات د ادغام مشاور سره اړيکه ونيسئ.   

 کميسارات تاسو ته د ځانګړي ټولنيز يا روغتيا اړتياو په صورت کې تاسو سره د يو وخت مالي مرسته چمتو کولی • 
شي. د مالي مرستې اندازه د کميشنر لخوا ټاکل کيږي. د مالي مرستې په اړه معلوماتو لپاره د کميسارات د ادغام مشاور 

يا خپل قانوني استازي له الرې کميشنر سره اړيکه ونيسئ.    

لنډمهاله •  اوسيدو  د  چيرې  که  او  ياست  مستحق  هستوګنې  موقتي  لپاره  مودې  لنډ  د  لپاره  کال  يو  د  تاسو  چې  څنګه   
اسانتياوې نشته، کميسارات به تاسو ته د لنډمهاله شخصي استوګنې لپاره مالي مرسته چمتو کړي. د دې مرستې مقدار 
د مقرراتو لخوا ټاکل شوی او د هرچا لپاره يو شان دی. د مالي مرستې په اړه معلوماتو لپاره د کميسارات د ادغام 

مشاور يا خپل قانوني استازي له الرې کميشنر سره اړيکه ونيسئ.      

     ۶. مالی مرسته



UNHCR ©  د سربيا تاريخ او کلتور ټولګی

د سربيا کلتور، تاريخ او د اساسي تنظيم په اړه زده کړه      

که تاسو د پناه حق درکړل شوی وي، تاسو فرصت ولرئ چې د سربيا کلتور، تاريخ او د اساسي تنظيم په اړه د 
زده کړې برنامې کې برخه واخلئ.

که تاسو د پناه حق درکړل شوی وي، تاسو فرصت ولرئ چې د سربيا کلتور، تاريخ او د اساسي تنظيم په اړه د 
زده کړې برنامې کې برخه واخلئ، کوم چې په کال کې ۳۰ ساعته دوام کوي.

د سربيا کلتور، تاريخ او د اساسي تنظيم ټولګي د کميسارات لخوا چمتو کيږي. دا ټولګی تر يوې اندازې تيوريکي 
ليکچرونه دي مګر تاسو به مهم ځايونه، موزيمونه او نهادونو څخه هم ليدنه وکړئ. دا برنامه د ټولو اشخاصو 
لپاره خورا ګټور دی څوک چې به د سربيا په جمهوريت کې پاتې شي او ژوند وکړي. د برنامې په پای کې د 

پوهې ازموينه نشته.

که تاسو په مقرر وخت کې، له توجيی وړ داليل پرته، د سربيا کلتور، تاريخ او د اساسي تنظيم ټولګي کې برخه 
وانخلئ، نو کميسارات هيڅ مکلفيت نلري چې تاسو ته د سربيري يا نوي اضافي ټولګي درکړي. 
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 © UNHCR                                                                                                                        په برياليتوب سره د سربيايي ژبې کورس بشپړ شو

که تاسو د ۶۵ کالو څخه ډير عمر لرئ، کميسارات به تاسو ته د سربيايي ژبې او خط زده کړې لپاره دوديز 
پروګرام چمتو کړي. پدې کورس کې به تاسو د ورځني اړيکو اړتياو لپاره د سربيايي ژبې زده کړئ. 

که تاسو د کومې دندې فرصت وړانديز شوئ، د سربيايي ژبې کورس د ښوونې وخت ستاسو د کاري ساعتونو 
سره سم تنظيم کيدی شي.

د ژبې ښوونځی ستاسو د حاضري ريکارډ ساتي او که تاسو په مقرر وخت کې، له توجيی وړ داليل پرته، د 
سربيايي ژبې ټولګيو کې برخه وانخلئ، نو کميسارات هيڅ مکلفيت نلري چې تاسو ته د سربيري يا نوي اضافي 

ټولګي درکړي. 
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    ۵. د ادغام لپاره مرسته

ه هغه ورځې راهيسې چې تاسو ته د پناه غوښتنې حق درکړل شو، تاسو او ستاسو د کورنۍ غړو ته به د يو کال لپاره 
د سربيا په جمهوريت کې ټولنيز، کلتوري او اقتصادي ژوند کې د ګډون لپاره مرسته چمتو شي.

  د شخصي ادغام پالن
ستاسو د اړتياو، پوهې او وړتياو او پراساس کميسارات به ستاسو سره د شخصي ادغام پالن جوړ کړي. د شخصي 
ادغام پالن د راتلونکي کال د فعاليتونو پالن او برنامه شامل دي، کوم چې تاسو ته دا اسانه کولی شي چې د سربيا 
په جمهوريت د اقتصادي او ټولنيز په ژوند کې داخل شئ. کميسارات به تاسو سره د اهدافو او مرحلو او د دوی 
خورا اغيزمنه السته راوړنې تعريف کولو لپاره کار وکړي. د پالن په پراختيا کې دخيل کيدو سربيره، تمه کيږي 
چې تاسو فعال رول ولوبوي او ټاکل شوي اهدافو ترالسه کولو لپاره د ادغام مشاور سره کار وکړي. په همدې 

اساس، کميسارات به تاسو سره د نورو اړونده ادارو يا غير دولتي سازمانونو سره وصل وکړي. 

د شخصي ادغام پالن د يو کال مودې لپاره رامينځته کيږي او په هرو شپږو مياشتو کې بيا کتنې ترسره کيږي يا 
که اړتيا وي ډير ځله. د شخصي ادغام پالن به په سربيايي ژبه کې جوړ شي او تاسو به د هغې مينځپانګې ته په 

هغه ژبه معرفي شئ چې تاسو پوهيږئ. 

د سربيايي ژبه زده کړه
د سربيايي ژبې ټولګيو لګښتونه د کډوالو او مهاجرينو کميسارات لخوا د ۳۰۰ ساعتونو لپاره پوښښ الندې راځي 
او د هغه خلکو لپاره دي چې په منظم ښوونځي کې شامل ندي. له دې ۳۰۰ ساعتونو برسيره، که تاسو داسې دندې 
ترسره کوئ چې د کالج سند ته اړتيا لري، ممکن دی چې تاسو ته اضافي ۱۰۰ ساعته درکړل شي. که تاسو په 
منظم ښوونځي کې زده کړه کوئ، د سربيايي د ژبو منظم کورسونو سربيره، چې د ښوونځي برنامې برخه دي، 

تاسو ته د سربيايي ژبې او خط اضافي ۱۴۰ ساعته چمتو کيدی شي.
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  ۴. موقتي هستوګنه

تاسو حق لرئ چې د کميسارات لخوا موقتي هستوګنې چمتو شي.
د هغې شيبې څخه چې تاسو ته د پناه غوښتنې يا عارضي محافظت حق درکړل شي، تاسو کولی شئ تر حداکثر 

يو کال پورې په موقتي استوګنځي کې پاتې شئ. 

که چيرې موجودې موقتي هستوګنې نشته، د مثال   په توګه، د استوګنې شرايط صحی نه دي، کميسارات تاسو ته 
تر يو کال پورې د لنډمهاله هستوګنې لپاره مالي مرسته هم چمتو کولی شي.   

په هغه حالت کې چې ډيری خلک په عين وخت کې د موقتي هستوګنې لپاره غوښتنه کوي، دې ډلو ته لومړيتوب 
ورکول کيږي: کورنۍ چې ډيری کوچني ماشومان لري، کورنۍ چې يواځی يو والد کوچنی ماشوم سره دی، 
کورنۍ چې په کې د اميندوارۍ دي، د ډٻرې غړو کورنۍ، هغه کورنۍ چې غړی يې د شکنجې، جنسي تيري 
يا نورو رواني، فزيکي يا جنسي تاوتريخوالي قرباني شوی وي، هغه کورنۍ چې د سوداګرۍ فرصتونه کم دي 

(زاړه خلک، د معلوليت لرونکي خلک او داسې نور). 

د موقتي هستوګنې د حق استفاده کولو لپاره، تاسو مکلف ياست چې د سربيايي ژبې ټولګيو ته الړ شئ کوم چې به 
ستاسو او ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د کميسارات لخوا تنظيم شي. د تفصيلي معلوماتو لپاره او د موقتي هستوګنې 

د خدماتو غوښتنې لپاره، تاسو کولی شئ پخپله يا د قانوني استازی له الرې د ادغام مشاور سره اړيکه ونيسئ.
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 د بانک کارت
کله چې تاسو د پيژندنې کارت او د بهرنيانو د ثبت شوې شميره ترالسه کړئ، تاسو کولی شئ د خپلې خوښې 
بانک ته الړ شئ او د شخصي حساب خالصولو لپاره غوښتنه وړاندې وکړئ. د بانک سره په موافقه، تاسو کولی 
شئ دغه کارت ترالسه وکړئ چې له هغې سره تاسو د پيسو د اتومات په ماشين کې نغدې ايستل کولی شئ يا په 

پلورنځيو کې د تاديې لپاره يې وکاروئ. 

د موټر چلولو جواز
د موټر چلولو جواز ترالسه کولو پروسه د ځانګړي مقرراتو لخوا تنظيم کيږي. که تاسو غواړئ چې د سربيا 
د جمهوريت د موټر چلولو جواز ترالسه کړئ يا که تاسو د خپل هيواد د موټر چلولو جواز لرئ او غواړئ د 
سربيا په جمهوريت کې موټر چلئ، نو تاسو په خپله د اسېدو سيمه کې د ترافيک پوليسو سره اړيکه ونيسئ. که 
تاسو د اصلي هيواد د موټر چلولو معتبر جواز لرئ، تاسو کولی شئ د دغې جواز د ژباړې پروسه پيل کړئ. 
په هرصورت، که چيرې د دغه هيواد د ادارې لخوا دا بې اعتبار يا لغو شوی دي، چې د موټر چلونکي جواز 
خپروي، ستاسو د بهرني چلوونکي جواز د سربيا د جمهوريت د موټر چلونکي جواز لپاره نشي تبادله کيدی. پدې 

حالت کې، تاسو بايد د موټر چلولو ازموينه بيا وکړئ.

تاسو کولی شئ د سربيا په جمهوريت کې د خپلې خوښې د موټر چلولو په ښوونځي کې د موټر چلولو ازموينه 
وکړئ او تاسو به د ازموينې لپاره پيسې ورکړئ. هر ښوونځی خپل سيستم، ټولګي او ازموينې لري او نرخ په 

خپلواک ډول ټاکي.  
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   د پيژندنې کارت
د پناه غوښتنې دفتر هغه شخص ته د پيژندنې کارت ورکوي چې عمر يې له ۱۵ کلن وي او څوک چې د سربيا 

په جمهوريت کې پناه ورکړل شوې وي.

د پناه ورکړل شوې اشخصو د پيژندنې کارت ترالسه کولو لپاره تاسو اړتيا لرئ چې د پناه غوښتنې دفتر ته پخپله 
يا ستاسو د قانوني وکيل له الرې د دوو عکسونو (۲،۵x ۳،۵ سانتي متره) سره يوه غوښتنه وسپارئ چې په کې 

د اوسني ادرس ليکل شوي وي.

د پيژندنې کارت د هغو اشخصو لپاره چې پناه ورکړل شوې دي د ۵ کلونو لپاره اعتبار لري، او د هغو اشخصو 
لپاره چې عارضي محافظت ورکړل شوې دي د ۱ کال لپاره اعتبار لري، د غزولو امکان سره. هرکله چې ستاسو 
ادرس بدل شو، نوی پيژندنې کارت ورکول کيږی. تل خپل د پيژندنې کارت له ځان سره ولرئ. که تاسو خپل د 
پيژندنې کارت له السه ورکړئ يا که يې ستاسو څخه غال شوی وي، د کورنيو چارو وزارت، خپل ادغام مشاور 

او قانوني وکيل ته سمدستي يا په ۳ ورځو کې خبر کړئ. 

د بهرنيانو د ثبت شوې شميره 
د هغه پريکړه د ترالسه کولو وروسته چې تاسو ته پناه ورکړل شوې و، تاسو اړتيا لرئ د بهرنيانو د ثبت شوې 
شميره اخيستلو لپاره د پناه غوښتنې دفتر سره اړيکه ونيسئ، کوم چې د نورو د حالت حقونه د استفاده کولو دپاره 

ضرور دي. 

دا اړينه ده چې د ثبت شوې شميره ترالسه کولو لپاره د پناه غوښتنې دفتر پخپله يا د قانوني استازی له الرې 
غوښتنه وسپارل شي، او هم په دغې غوښتنلک کې د دغه شميره د اخيستلو مقصد وليکئ.

د سفر اسناد
د پناه غوښتنې او لنډمهاله محافظت قانون دا شرط په ګوته کوي چې کډوال د سفر اسنادو حق لري، هغو اشخصو 
لپاره چې عارضي محافظت ورکړل شوې دي، د بشردوست طبيعت په استثنايی مواردو کې، د سفر سند ترالسه 

کوالی شي.

د تطبيق شوي قانون سره سم د سفر اسناد جاري کولو لپاره الزمي شرايط تراوسه پورې ندي پوره شوي دي، نو 
د دې اسنادو جاري کولو به هغه وخت پيل شي کله چې شرايط پوره شي. له سربيا نه بهر ته د سفر کولو احتمال 

په اړه د نورو معلوماتو لپاره د پناه غوښتنې دفتر سره مستقيم اړيکه ونيسئ. 

       ۳. اسناد
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د هغې پريکړې ترالسه کولو وروسته چې ستاسو د پناه غوښتنه تصويب شوی ده، پدې معنی چې تاسو ته يا پناه 
يا د عارضي محافظت درکړل شوی وي، تاسو به د سربيا جمهوريت په خاوره کې د اوسيدلو حق ولرئ.

د پناه دفتر کوم ځانګړی سند، چې په ګوته کوي چې تاسو د سربيا په جمهوريت کې اوسيدلو حق لرئ، نه درکوي، 
خو هغه پريکړه چې تاسو ته پناه يا د عارضي محافظت درکړل شوی وي او ستاسو د پيژندنې کارت کولی شي 

د دې دپاره ثبوت وي. 

تاسو حق لرئ چې د خپلې خوښې په ادرس کې پاتې شئ، خو تاسو مکلف ياست چې د پناه غوښتنې دفتر او د 
کميسارات د ادغام مشاور د ادرس بدلون په اړه خبر کړئ. تاسو بايد د اسېدو ادرس يا د ادرس بدلون په اړه 
معلومات په خپله يا د قانوني استازی له الرې، که تاسو يې لرئ، په ۳ ورځو کې د پناه غوښتنې دفتر ته وسپارئ. 

  ۲. د سربيا په جمهوريت کې د اوسيدو حق
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د پناه غوښتنې په پروسيجر کې حقوقي نمايندګي او وړيا حقوقي مرسته، د دې لپاره چې تاسو سره مرسته وکړئ 
چې په بروشور کې درج شوي حقونه استفاده وکړئ، د دې غير دولتي سازمانونو لخوا چمتو کيږي:  

۱.  د بشري حقونو د بلغراد مرکز

Kneza Miloša 4 

بلګراد ،۱۱۰۰۰

تليفون:  ۳۸۱۱۱۳۰۸۵۳۲۸+، ۳۸۱۶۴۸۲۴۵۵۰۸+ 

bgcentar@bgcentar.org.rs:بريښناليک 

۲. د پناه غوښتنې د حفاظت مرکز
 Mišarska 16
۱۱۰۰۰، بلګراد

 تليفون:  ۳۸۱۱۱۳۲۳۳۰۷۰+، ۳۸۱۱۱۴۰۷۹۴۶۵+
 sediste@apc-cza.org :بريښناليک

له دې سربيره، تاسو کولی شئ له نورو غير دولتي سازمانونو سره اړيکه ونيسئ، او دوی به تاسو سره د دوی د 
وړتياو سره سم مرسته وکړي يا به تاسو نورو سازمانونو او ادارو ته راجع کړي.

بايد  لومړی  تاسو  شوی،  تصويب  غوښتنليک  غوښتنې  پناه  د  ستاسو  چې  وروسته  کولو  ترالسه  پريکړې  دې  د 
کميسارات ته پخپله يا ستاسو د قانوني استازي له الرې خبرتيا ورکړئ ترڅو د ادغام مشاور سره اړيکه ونيسئ. 
د ادغام مشاور کوم چې تاسو ته ټاکل شوی وی تاسو ته به ستاسو د حقونو او مکلفيتونو څخه خبر درکړي، او 
تاسو او / يا ستاسو قانوني استازی سره کار کولو ته به دوام ورکړئ ترڅو تاسو سره پدې بروشور کې د درج 

شوي حقونو استفاده کولو مرسته وکړي.

  ۱. وړيا قانوني مرسته
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تاسو بايد د بدلون وروسته د ۱۵ ورځو په جريان کې د ادغام مشاور ته ټول بدلونونه راپور کړئ.

تاسو مکلف ياست چې د استوګنې له ورځې څخه په ۳ ورځو کې د استوګنې پته بدلولو په اړه د پناه غوښتنې دفتر 
ته خبر ورکړئ، په شخصی ډول يا ستاسو د قانوني استازي لخوا.

د بشري حقونو د بلګراد مرکز وکيل په کرنياچا کې پناه غوښتونکو ته قانوني مشوره ورکوي
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ستاسو حقوق او مکلفيتونه

ستاسو حقونه (په رساله کې ښودل شوی)
د حقونو، فرصتونو او مکلفيتونو په اړه بشپړ او پر وخت معلومات • 

د سربيا په جمهوريت کې د اوسيدو حق • 

د پيژندنې اسنادو حق • 

د لنډمهاله هستوګنې حق • 

د سربيا جمهوريت د ټولنيز، کلتوري او اقتصادي ژوند د ادغام د مرستې حق • 

د ټولنيز حمايت حق • 

د ځانګړي ټولنيز او روغتيا اړتياو په قضيو کې د مالي مرستې حق • 

د روغتيا پاملرنې حق • 

د وړيا لومړنۍ او ثانوي تعليم حق • 

د کار بازار ته د بې خنډه السرسی • 

د کورنۍ يوځای کيدو حق    • 

ستاسو مکلفيتونه
که تاسو ته پناه ورکړل شوې وی، تاسو مکلف ياست چې د سربيا جمهوريت اساسی قانون، قوانينو، نور مقررات او • 

عمومي قانوني کړنو ته درناوی وکړئ. 

لومړنۍ ښوونځي (د ماشومانو لپاره) • 

د سربيا ژبې ټولګيو ته الړ شئ، چې د کميسارات لخوا تنظيم شوي دي • 

د ټولو بدلونونو په اړه چارواکو ته خبر ورکول، کوم چې د حقونو او مکلفيتونو استفاده کولو اغيزه کوي:• 

د هستوګنې پته بدلول • 

د شخصي نوم بدلول • 

د مدني حالت بدلول • 

د کار حالت بدلول• 
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د اشخاصو د ادغام چې د پناه حق ترالسه کړی و

ادغام يو پروسه ده په کوم کې چې کوربه هيواد تاسو ته مختلف برنامې او فعاليتونه وړانديز کوي چې تاسو ته 
اجازه درکوي اسانه او ګړندی نوي چاپيريال کې مدغم شئ.  د ادغام پروګرام يو کال دوام لري او د ټولو هغو 
کسانو لپاره دی چې د سربيا په جمهوريت کې د پناه حق استفاده کړی. په برنامو کې ستاسو د فعال ګډون پرته، 

ادغام په بشپړ ډول بريالی کيدی نشي.

د سربيا په جمهوريت کې د ادغام لپاره مسؤل ارګان د کډوالو او مهاجرينو کميسارات دی (له دې نه وروسته د 
کميسارات په نوم ياديږي).

د پناه ترالسه کولو وروسته، کميسارات سره اړيکه ونيسئ، او تاسو به د ادغام مشاور وګومارل شئ چې تاسو 
سره به په سربيا ټولنه کې د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي.

ستاسو د پخوانۍ پوهې، مهارتونو، وړتياو او غوښتنو سره سم، ستاسو سره په موافقه کې، د ادغام مشاور به د 
ادغام مرستې لپاره د عمل پالن چمتو کوي (د شخصي ادغام پالن).

تاسو پدې بروشر کې تفصيلي الرښوونې او نور معلومات موندلی شئ.

د کډوالو او مهاجرينو کميسارات

Narodnih heroja 4، بلګراد، ۱۱۰۷۰
تليفون: ۰۱۱۳۱۱۷۲۷۲
فکس: ۰۱۱۳۱۱۷۲۷۲

ګرځنده تيليفون: ۰۶۴۸۳۸۲۵۳۶
integracija@kirs.gov.rs :بريښناليک

کاري ساعتونه:
د دوشنبه تر جمعې پورې د ۷:۳۰ څخه تر ۱۵:۳۰ بجو پورې.
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 د کډوالو کميسارات، د رياست اداري سيسټم کې يوه ځانګړی مؤسسه ده، چې د کډوالو قانون په
ادغام او  راستنيدو  بيرته  پاملرنې،  مهاجرينو  د  ترڅو  شوی  تاسيس  کې  کال  په   ۱۹۹۲ د   واسطه 
 پورې اړوند مسلکي او نور دندې ترسره کړي، کوم چې د دې قانون او اړوندو اداري دندو لخوا

ټاکل شوي دي.

 د ۲۰۱۲ په کال کې د مهاجرت مديريت قانون د تصويب وروسته، د کډوالو او مهاجرينو کميسارات
 په دغه نوم خپل کار ته دوام ورکړ او د دې قانون او نورو قوانينو په واسطه تاسيس شوي قضايی

صالحيتونو سره سم کار کوي.

 د پراخو فعاليتونو سره معاملې کوي. په خپل اساسی ماموريت کې، کميسارات د ۱۹۹۱-۱۹۹۵
 شخړو د کډوالو او د کوسوو او مېټوهيا د داخلي بې ځايه شويو خلکو سره مرسته کوي، د پخوانۍ
 يوګوسالويا فدرال سوسياليست جمهوريت په جګړو کې د ورک شوي افرادو لټون کوي، د بيرته
مهاجرينو د  افريقا  شمالي  او  آسيا  د  حلوي،  سم  سره  تړون  ننوتلو  بيا  د  ستونزې   راستنيدونکو 
 هستوګنې ته پاملرنه کوي او هم د هغو کسانو، کوم چې نړيوال محافظت يې ترالسه کړی، د دوی
 ادغام ته پاملرنه کوي. د فعاليتونو په ساحه کې ثبت کول، سرشميرنه، او د مهاجرينو حالت پيژندل،
 او همدارنګه په مځکه کې د اړتياو ارزونه او د موادو او نورو مرستې چمتو کولو، او د خورا زيان
 منونکو خلکو لپاره د کور چمتو کول شامل دي. په ورته وخت کې، کميسارات ۵ د پناه غوښتنې
 مرکزونه او ۱۴ د استقبال مرکزونه اداره کوي، د بيا ننوتلو تړون سره سم بيرته راستنيدونکو ته
 پاملرنه کوي، د کډوالو او پناه غوښتونکو ادغام ته پاملرنه کوي، د مهاجرت په برخه کې پاليسۍ

او قانوني حلونه وړانديز کوي او په عمل کې د دې اقداماتو پلي کول څاري.

 د کډوالو او مهاجرينو کميسارات د دولتي ارګانونو او کميسيونونو غړی دی چې د مهاجرت اهميت
 مسلو سره معامله کوي او د يو شمير دولتي ادارو، وزارتونو، ځايی حکومتونو او نورو سره نږدې
 همکاري کوي. په ورته وخت کې، کميسارات د نړيوالو سازمانونو او بنسټونو، تمويلوونکو، او
نړيواله او  ييزه  سيمه  سره  رسنيو  او  اتحاديې  خلکو  د  سکتور،  دولتي  غير  کورني  د   همدارنګه 
 همکاري رامينځته کړې. کميټه همدارنګه په ټوله سربيا کې په ۱۸۱ ښارواليو کې د استازو شبکه

لري.

د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د ۱۹۵۰ کال د دسمبر په ۱۴، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کميشنرۍ 
دفتر (ايو ان اٻچ سي ار) تاسيس کړ.

ايو ان اٻچ سي ار په ۱۹۷۶ کال کې د پخواني اس اف ار ای د حکومت په بلنه په بلګراد کې دفتر پرانيست. په پيل کې، 
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د نړيوال محافظت چمتو کولو او د کډوال حيثيت ورکولو، د کډوالو ادغام او بيا ميشته 
کيدنې معامله وکړه، د دغو کډوالو کوم چې له ختيځ اروپا او افريقا څخه تښتيدلي او په يوګوسالويه کې امنيت وموند. موږ 
د سربيا جمهوريت له دولتي ارګانونو سره همکاري کوو ترڅو د وضعيت ښه والي او د هغه اشخاصو لپاره دايمي حل 
الرې برابر کړو، کوم چې په هيواد کې زموږ دندې الندې دي. له ۱۹۹۲ کال راهيسې، په سربيا کې د کډوالو، داخلي بې 
ځايه شويو او بې کوره خلکو د ساتنې او ادغام لپاره د برنامو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مرستې ارزښت له 

۵۰۰ مليون يورو څخه ډير ارزښت لري. 



سربيا  د  او  کميشنرۍ  عالي  د  ملتونو  ملګرو  د  کې  چارو  په  کډوالو  د  رساله  دا 
جمهوريت د کډوالو او مهاجرينو کميسارات د ګډو هڅو لخوا رامينځته شوې ده او دا 
پروژه د سيمه ييز آی پي ای ۲ پروژې - په لويديځ بالکان او ترکيه کې د مهاجرت 

مديريت ته سيمه ييز مالتړ - دوهم پړاو الندې تمويل شوې وه.



 په ټولنيز، فرهنګي او اقتصادي ژوند کې د شموليت
د الرو په اړه معلومات

 د هغو اشخاصو لپاره چې د سربيا په جمهوريت کې د پناه حق ترالسه
شوی دی

بلګراد ، ۲۰۲۰



 د اروپايي اتحاديې لخوا
تمويل شوی

په لويديز بالکان او ترکيه کې د ساتنې-
 حسنې مهاجرت اداره ته سيمه ييز مالتړ

دوهم پړاو



 په ټولنيز، فرهنګي او اقتصادي ژوند کې د شموليت د الرو
په اړه معلومات

 د هغو اشخاصو لپاره چې د سربيا په جمهوريت کې د پناه حق
ترالسه شوی دی

PA
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