
1ه: پناهند.ان و پناهج*(ان در هند 

18 آ8وست 2021 

 (UCC) ?ارت های پناهند.ان و گواهینامه های تحت بررJ - UNHCR د و توز(ــــع اسنادR۱. تمد

4ای اجرا0/ توز+ــــع )سخه های  OدینوسPله Oه اطالع شما J رساند که 4مFسار+ای عاC پناهند@ان سازمان ملل متحد و 56
 R0که )سخه های چا T0ا+Uه پناهند@ان و پناهجO (UCC) 4ارت های پناهند@ان و گواهینامه های تحت مالحظه R0چا
آنها منقTf شدە jا در ماە های آیندە منقJ Tf شوند و برای پناهند@ان تازە شناخته شدە از 6 گرفته شدە است. 

 R0وقت مالقات برای جمع آوری )سخه چا T mnدهد ، برای تعی J وطه که محل اقامت شما را پوششrsک اجرا0/ م+ 56
د.  muگ J ا شما تماسO ، مجدد سند

 Oدون اخذ وقت ق�� Oه دفاتر UNHCR/SLIC ده� و دفUNHCR Chennai �u سفر نکنPد تا )سخه چاR0 سند 
�
لطفا

تجدjد شدە خود را جمع آوری کنPد ، ز+را UNHCR و SLIC ن� توانند Oدون قرار ق�� jک سند Oه شما Oدهند. 

 
V

Wارت پناهندJ دRه برای تمدX۲. مصاح

ند.  muگO د وقتjد برای مصاح�ه تمدjاO ، رسد J انjه �اO عدO هO 2021 آنها از جوالی 
�

پناهند@اT0 که 4ارت پناهند�
+د: j 020-26699460ا Oه  muگO تماس GNMS اO 

�
ا ، لطفا برای پناهند@ان در گوا و ماهاراش[\

gnmspune@gmail.com بن�UسPد. 
 rrhelpdesk@savethechildren.in هO اj 9100319411 :د+ muگO تماس SCI اO 

�
برای پناهند@ان در تالن`انا ، لطفا

بن�UسPد. 
 rrhelpdesk@savethechildren.in هO اj 9742093270 :د+ muگO تماس SCI اO 

�
برای پناهند@ان در Jارناتاbا ، لطفا

بن�UسPد. 
برای FR¬تمدjد 4ارت ها: برای پناهند@ان در تامiل نادو ، کراال ، آندرا پرادdش Oا دفChennai UNHCR �u تماس 

+د: j 04424461735 ، 04424461732ا Oه indch@unhcr.org بن�UسPد.  muگO

+د jا Oه آدرس  muگO ا شمارە 8383049285 تماسO SLIC اO 
�
برای پناهند@ان در سایر نقاط کشور ، لطفا

reg.rri@hrln.org بن�UسPد 

۳. ثoت نام جدRد 

ا²  �uه اشO اطالعات ز+ر را 
�
+د ، لطفا muگ J ک تماس+ 56 �uا دفj UNHCR اO که برای درخواست ث´ت نام Jهن¶ا

Oگذار+د: 

نام و تخلص: •
تار+ــــخ و محل تولد •
کشور اص�: •
ج«سFت:  •
تعداد اعضای خانوادە که در هند هس¼ند و Oاjد ث´ت نام شوند: •
تار+ــــخ ورود از کشور اص�: •
شمارە تلفن¬شمارە وا¿ساپ: •
آدرس اjمPل: •
آدرس در هند: •
UNHCR شمارە کFس اعضای خانوادە که ق�Âً در UNHCR ث´ت شدە اند •



ا:  در گوا ، ماهاراش[\
+د:   muگO تماس GNMS اO 

�
برای همه درخواست های ث´ت نام جدjد ، از جمله ث´ت نام نوزادان ، لطفا

j  020-26699460ا Oه gnmspune@gmail.com بن�UسPد 

در تالن`انا: 
+د:  muگO تماس SCI اO 

�
برای همه درخواست های ث´ت نام جدjد ، از جمله ث´ت نام نوزادان تازە متولد شدە ، لطفا

j 9100319411ا Oه rrhelpdesk@savethechildren.in بن�UسPد 

در تامiل نادو ، کراال ، آندرا پرادش و Jارناتاbا: 
 UNHCR Chennai اO 

�
برای همه درخواست های ث´ت نام جدjد ، از جمله ث´ت نام نوزادان تازە متولد شدە ، لطفا

+د: 04424461732 ، 04424461735  muگO تماس

 s کنند): 
V

Wگر هند زندRکه در نقاط د uvشدە است (کساz که در 1اال ذکر |vبرای م~انها
برای درخواست های جدjد ث´ت نام ، Oه indne@unhcr.org اjمPل کنPد jا Oا شمارە تلفن راj¶ان UNHCR تماس 

+د: j 18001035635ا خط راهنما: 9810173130.  muگO

+د: j 8383049285ا Oه آدرس  muگO تماس SLIC اO 
�
برای درخواست ث´ت نام برای نوزادان تازە متولد شدە ، لطفا

reg.rri@hrln.org بن�UسPد 

 RSD ه هایX۴. مصاح

T وضعPت پناهند@ان (RSD) همچنان از راە دور از طs+ق تماس های و+دئو0/ انجام J شود. هنوز  mnمصاح�ه های تعی
هیچ مصاح�ه حضوری در دفاتر انجام ن� شود. Oه دلPل مTf+s همه گUNHCR ، mu مجبور شد اÊuË قرارهای 

د تا تار+ــــخ مصاح�ه  muگ J ا شما تماسO UNHCR .ارە برنامه ر+زی کندrدادە شدە بود ، دو Âًرا که ق� RSD مصاح�ه
O Tه دفاتر UNHCR در ده� نFست.  �nه رفO ازیPن RSD اO ه شما اطالع دهد. برای مصاح�هO د تان راjجد

UNHCR در مورد ن¼Pجه پروسه RSD شما Oا شما تماس خواهد گرفت. 

۵. اطالعات تماس 

T شU+د که اطالعات تماس شما Oه روز است. برای Oه روز رساT0 اطالعات تماس خود (تلفن¬ شمارە  Ïnمطم 
�
لطفا

+د: 8383049285.  muگO تماس SLIC اO 
�
WhatsApp ، اjمPل و آدرس) ، لطفا

۶. نگراuv های حفاظ�\ 

+د:  muگO ا شمارە های ز+ر تماسO اj دPس�Uبن indne@unhcr.org هO 
�
لطفا

 UNHCR: 1800 103 5635 ان¶jشمارە را
UNHCR: 9810173130 خط راهنمای


