
         

   

 

 

Afghanistan Crisis 

 بحران افغانستان
Our hearts go out to those worried about friends and family in Afghanistan. Have you lost contact 

with relatives because of the current crisis? We may be able to help you re-establish contact. 

قلب ما برای کسانی میتپد که نگران دوستان و خانواده خود در افغانستان هستند. آیا بخاطر بحران فعلی ارتباط خود را با اقارب  

 مجدد تماس به شما کمک کنیم. -خود از دست داده اید؟ ممکن است بتوانیم در حصۀ برقراری 

 

The International Committee of the Red Cross and the Afghanistan Red Crescent continue to operate 

where they can in Afghanistan. If you have lost contact with family members, you should first 

attempt to contact them directly. If you cannot establish contact, call our hotline for assistance. 

Unfortunately, our team cannot provide support on the ground for people at risk in Afghanistan, nor 

can we register family or friends with whom you are currently in contact. 

جاییکه میتوانند ادامه میدهند. اگر   کمیته بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر افغانستان به فعالیت های خود در افغانستان تا

ارتباط خود را با اعضای خانواده از دست داده اید، ابتدا باید تالش کنید که مستقیماً با آنها به تماس شوید. اگر نمیتوانید تماس  

رض خطر  برقرار کنید، برای دریافت کمک با خط تلیفونی مخصوص ما به تماس شوید. متاسفانه، تیم ما برای اشخاص در مع

در افغانستان نمی تواند کمکی را در محل ارائه کند، و همچنین ما خانواده یا دوستانی را که شما در حال حاضر با آنها به تماس  

 هستید نمیتوانیم راجستر کنیم. 

How to contact our RFL (Restoring Family Links) service 

 ما )احیای مجدد روابط خانوادگی(  RFLنحوه تماس با خدمات 

Phone: 020 – 41 50 00 free call from landlines in Sweden, Wednesdays 9am to 12am 

 چاشت 12صبح ایل 9تماس رایگان با خط تلیفونی در سویدن، چهارشنبه ها از ساعت    00 50 41 – 020تلیفون: 

 

What we do 

 کاری را که ما انجام میدهیم 

Working with Red Cross and Red Crescent colleagues across the world we help to find loved ones 

who have gone missing during war, conflict, disaster or as they travel along migration routes. 

حصه پیدا کردن عزیزانی که در جریان جنگ،  همکاری با همکاران صلیب سرخ و هالل احمر در سراسر جهان برای کمک در 

   منازعه، بالیا، یا در مسیرهای مهاجرت مفقود شده اند
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Why we do it           

    چرا ما این کار را میکنیم

Red Cross is in a unique position to locate people who are missing. Our neutrality and impartiality 

mean that, in even the most difficult circumstances, we can access people and locations that others 

can’t.  

اصی را که مفقود شده اند، پیدا کند. غیرجانبدارانه بودن و بی  صلیب سرخ در یک وضعیت منحصر بفرد قرار دارد تا اشخ

طرفی ما به این معنا است که حتی در سخت ترین شرایط، میتوانیم به اشخاص و مکانهایی دسترسی پیدا کنیم که دیگران  

 نمیتوانند.

 

How it works    

 چی قسم کار این کار انجام میشود 

Our service is free of charge, confidential and available to anyone in Sweden. We can open a case for 

you and work with our counterparts overseas to follow up enquiries. 

رایگان، محرمانه و قابل دسترس برای همه اشخاص میباشد. ما میتوانیم یک دوسیه را برای شما باز کنیم و    سویدنخدمات ما در 

 با همکاران خارج از کشور خود جهت تعقیب درخواستها کار کنیم. 

 


