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 ټولنوفدراسیون  د پناهندگانو افغان د  کی اروپا په
 اروپا   در افغان پناهندگان سازمانهای  فدراسیون

 
 

 فارو  انالین کنفرانسفراخوان برای اشتراک در

 عنوان کنفرانس:

 مروری بر تحوالت اخیر، ضرورت اتحاد وهمبستگی افغانهای مقیم اوپا 

 )به پیشواز بیست سالگی فارو( 

بعد از ظهر۱۳:۳۰ساعت از ۲۰۲۰بر مم نواشنبه هفت  

 (Zoom.usآنالین ) /از طریق فضای مجازی 

 

 هموطن گرامی دوست عزیز، 

تا  میخوانیم  فرا  را  شما  وبا    بدینوسیله  آنالین  خویش    گرمحضور  شرکت  کنفرانس  سازمانهای در  فدراسیون  امسال 
 .  یدئافزابیگرمی بحث ها در این کنفرانس بر( وپناهندگان افغان در اروپا )فار

اروپا،   در  افغان  پناهندگان  های  سازمان  المللی    درفدراسیون  بین  کنفرانس  گردید   ۲۰۰۰  سالیک  تأسیس  هالند    ، در 
دایر مینماید، متاسفانه  و افغانهای مقیم اروپا کشور و جامعه پناهندگان کنفرانسهای در رابطه با موضوعات مهم  هرسال

برگزار شده  بگونهٔ حضوری فارو بنا بر مقررات فاصله اجتماعی   انسرفکنامسال  تا باعث شد  ۱۹مرض کوید گسترش 
ضوری )آنالین( بشکل غیر ح   ۲۰۲۰کنفرانس سال  و اما    د.وسالگی فارو به سال آینده موکول ش  ۲۰د و تجلیل از  نتوان

و   میگردد  به  برگزار  افغانستان  انکشافات    حکمبنا  در  اخیر،  "  کنفرانس این  موضوع  اوضاع  تحوالت  بر  مروری 
   است.  وپا"ر ضرورت اتحاد وهمبستگی افغانهای مقیم ا

فارو  در   ساالنه  کنفرانس  مین  و  متجرب  دانشمندان  ز  نیبیست  وافغان  وشخصیتهای  نمایندگان و  اروپا  ازافغانستان 
از طریق لینک سخنرانان را  این  معلومات در مورد  میکنند.  اشتراک    و شخصیتهای مستقل ملی  فارو  ی عضوا انجمنه

ص این  ذیل  در  مندرج  معلوماتی  میتوانید.  حه  ف ویدیوی  کرده  ب دریافت  زمینه  اشتراک همچنان  سایر  سواالت  و  حث 
  زمینه را برای ارائۀ راه های   اشتراک کنندگان می توانند با شریک ساختن افکار خود،  .ستفراهم شده انیز  کنندگان  
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته  نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آنها در قبال    وظایف  ای مقیم اروپا وافغنه  راه های اتحاد بیشتر،  فرا روی کشور  بحران و معضالت  برون رفت از  
 فراهم سازند.   در اوضاع پیشرو  راوضع جاری افغانستان 

 پناهندگان   انهایسازمفدراسیون 

 افغان در اروپا )فارو(

و لینک اشتراک در کنفرانس    رمائید.ثنت نام بف  ذیل  لینکاز طریق  انالین  برای شرکت در کنفرانس  لطفاً  :    یاداوری

 کند فرستاده میشود. هموطنی که ثبت نام بعداً خدمت   Helpdesk شمارهٔ 

  -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE

=1&flr=0YJC4FY8v2xYKMBiefBariTq2C8z6qFx_i8QMJnlLk4wgA/viewform?vc=0&c=0&w                                                      

 یوی معلوماتی در مورد سنخرانان:  دلینک وی

 https://youtu.be/ZGFTm1lMPmc  

    ۲۰۲۰ مبر نو ۷شنبه

   عصر  ۱۷:۰۰ظهر الی بعد از ۱۳:۰۰از ساعت  
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