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د ګوتو چاپونه او 
یوروډاک

په غړي دولت کې په غیرقانوني توګه میشته د دریم هیواد اتباع یا بې کوره 
اشخاصو لپاره د )اروپای اتحادیه( مقرره لمبر 603/2013 ماده (3) 29 

سره په مطابقت کې معلومات 
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توګه  په غیرقانوني  ‹ډوبلین› هیواد کې  یوه  په  تاسو  که چیرته وموندل شي چې 
اوسیږئ ، مسولین کوالی شي ستاسو د ګوتې نښې ثبت کړي او د په نوم د ګوتو د 
نښو د ثبتولو ډیټابیس ته یې ولیږدوي. د « یوروډاک » دې موخه یواځې دا ده چې 
وکتای شي چې تاسو په تیر وخت کې د پناه اخیستلو لپاره غوښتنه درلوده او که نه. 
ستاسو د ګوتې د نښې اسناد به د یوروډاک په ډیټابیس کې نه ثبتیږي، خو که مو 
چیرته مخکې په کوم بل هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې وي، تاسو کیدای 

شي بیرته هغه هیواد ته ولیږدول شئ.    

که چیرته ستاسو د ګوتې نښې روښانه کیفیت ونلري یا تاسو په قصدي توګه خپلو 
ګوتو ته صدمه رسولې وي، نو ستاسو د ګوتې نښې به په راتلونکې وختونو کې 

واخیستل شي.

بلل کیږي، eu-LISA یوروډاک د اروپایي اتحادیې د یوې ادارې له خوا چې په 
مخ بیول کیږي. ستاسو اسناد یواځې هغو مواردو کې کارول کیږي چې د قانون له 
خوا معین شویدي. ستاسو اسناد به یواځې د یوروډاک مرکزي سیستم ته داخلیږي. 
غوښتنه  پناه  د  کې  هیواد  بل  کوم  په  ډوبلین  د  کې  راتلونکې  په  تاسو  چیرته  که 
کوئ، یوروډاک ته د ثبتولو په خاطر به ستاسو د ګوتې نښه هم واخیستالی شي. 
په یوروډاک کې ثبت او ورسره ګډو هیوادونو پرته له بل هیڅ ادارې یا EU شوي 

اسناد به له هیواد سره نه شریکیږي.
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د اړیکې تفصیالت

د یوروډاک ارزونکي آدرس او په اړه 
یې نور معلومات

Bundeskriminalamt (BKA)
65173 Wiesbaden

تلیفون: 0 55 611(0) 49+
فکس: 12141 55 611(0) 49+

www.bka.de

چارو  کډوالو  او  غوښتونکو  پناه  د 
او  آدرس   )BAMF( ادارې  فدرالي 

نور اړوند معلومات
Bundesamt für Migration und  

Flüchtlinge (BAMF)
Frankenstraße 210

90461 Nürnberg
تلیفون: 0 943 911(0) 49+
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د هیواد  ــوږ  کــې چــې زم ــورت  پــه هغه ص
بل  کوم  تاسې  چې  کړي  مشخص  چارواکي 
هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده چې هماغه 
هیواد ستاسې د غوښتنې ارزولو مسؤلیت په 
غاړه لري، نو تاسې به د هغه قانون په اړه 
تعقیب  چې  کړئ  ترالسه  معلومات  تفصیلي 

کیږي او دا چې په تاسې څه اغیزې لري.
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د ډوبلین کړنالره – د هغه کسانو لپاره چې د ډوبلین په هیوادونو 
کې د نړیوال /604د ۳۱۰۲ (EU) حمایت غوښتونکي وي، الندې 
معلومات د اروپایي ټولنې شمیرې مقرراتو په اساس په ډوبلین 

کړنالره کې وړاندې کیږي

زه د ډوبلین پروسیژر کې یم – دا 
څه معنی لریی؟
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