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 !غوښتنه ګډون د: مهاجرغږ

 !ښاغلو او ميرمنو

 بروکسل د او مرکز روانولوژي کلتوري او ېټولنيزد  (KU) پوهنتون لون د چې توګه په برخې يوې د څيړنې د 

 په وتجرب د ژوند د ستاسو او ستاسو کې بلجيم په څخه تاسوله  به موږ شوې، ترسره لخوا (ULB) پوهنتون خپلواک

ستاسو ځوابونه کوالی شي موږ سره ستاسو د ستونزو او ننګونو په ښه پوهېدو کی مرسته  .لروو پوښتنې لړ يو اړه

  هغه ستونزې چی تاسې ورسره الس او ګريوان ياست.وکړی، 

 بلجيم د او کيږي ترسره توګه خپلواکه په لخوا څيړونکو د کې ليون او بروکسل په څيړنه دا چې بايد روښانه کړو

 موږ، په دې توګه دي اړين شريکول د نظرونو ستاسوزموږ سره . نلري تړاوکوم  هيڅ سره مرکز ادغام د حکومت

 .ورکړوغوره توب او ښه والی  ته برنامو ادغام د لپاره اخيستونکو برخه وراتلونک د شو کولی

خوندي، محرم او  به ځوابونه ستاسو اختياري او په خپله خوښه ده، اخيستنه برخه ستاسوپه دې نظر غوښتنه کی 

 ياست نه مجبور او اړ لپاره ځوابولو پوښتنو د تاسو چې زموږ ټينګار دا دی. د نوم له ادرس سره به مل نه وي ستاسو

 پوښتنليک دې د کول ترالسه سند ادغام د. شئ په شا کيدالی له نظر ورکولو څخه منصرف او کې وخت هر په يعنې

 .نلري تړاو هيڅ سره بشپړولو

ولو بشپړد  پوښتنليکد  چې درکوو بلنه ته تاسو موږ واخلئ، برخه کې نظر غوښتنه پدې چې وکړئ پريکړه تاسو که

 ادغامکوم چی تاسو ته درکړل شوی، او نوموړی پاکټ د  کړئ ځای رپ ځای کې پاکټ ځانګړيڅخه وروسته هغه په 

د نمبر او ادرس همدارنګه  واستوئ،څخه يې  څرګندولو له تخلص او نوم پرته لههم  يا وسپارئ، ته  (CRI)مرکز

 ئ!وسپار ته صندوق ستیپليکلو څخه پرته يې 

 د زړه له تله څخه همکارۍ او مرستې د ستاسو موږ. وښيو پرمختګ او بريا کې الره دېه پ چې دا ده زموږهيله 

 .کوو هنمن

 : ونيسئ اړيکه سره موږله  الرې له او برېښناليک سايټ الندې دهم  يا کړئ، تعقيب څيړنه زموږ شئ کولی تاسو

www.migrantvoices.info 

  

Emanuele Politi ایمانول پولیتی 

emanuele.politi@kuleuven.be  

 Antoine Roblain   انتوان روبالن

aroblain@ulb.ac.be  
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