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زمونږ هدف دګروپ ...
مونږ خلکو ته مشوره ورکوو، مالتړ یی کوو او

د مهاجرت د ادغام په الره کې مرسته وررسه کوو.

زمونږ په مشوريت موضوعاتو کې د مثال په توګه ...
ژبه	 
ښوونځی/ پوهنتون	 
مسلکی ښوونه / مسلک	 
کار/بیکاري	 
مالیه	 
استوګنه	 
اداري طرزالعملونه	 
کورنۍ	 
روغتیا	 
ټولنیز ګډون	 
د اسرتاحت وخت	 
قبولی	 
تابعیت	 

مونږ څه کوو ...
په ګډه به مونږ ستاسو شخيص اړتیاوې وګورو او تاسو ته به ستاسو د ادغام اهدافو 

ګام په ګام د السته راوړلو لپاره مناسب وړاندیزونه درکړو.

په ځانګړې توګه کله چې تاسو باید په ورته وخت کې څو ننګونې حل کړئ، مونږ 
خوښ یو چې تاسو رسه مرسته وکړو، د اړیکو د سمو نقطو موندلو او د اړتیا پر 

بنسټ د شبکې جوړول تر څو مشکل مو حل شی.

مونږ له تاسو رسه تر هغه وخته پورې ملګري یو چې ستاسو اهداف ترالسه شوي نه 
وي یا تاسو کولی شئ د متنوع وړاندیزونو او تاسیساتو سیسټم شاوخوا خپله الره 

ومومئ.

زمونږ وړاندیزونه دا دی …
... په خپله خوښه

ستاسو ګډون الزمي نه دی.

... په انفرادي توګه 
د مالتړ پالن ستاسو د شخيص ژوند وضعیت پورې اړه لري.  

... اړتیاوې او هدف ته رسیدل 
تاسو رسه یوځای مونږ نظریاتو ته وده ورکوو

... متنوع
د مرستې پروسه وړاندیزونه او خدمات رسه یوځای کوي

د اړیکو مختلف ټکي.

... اوږد مهاله 
مونږ کولی شو ستاسو د ادغام پروسې مالتړ وکړو،

د انعطاف وړ مودې رسه.

... محرمانه
مونږ د محرمیت تابع یو.

... وړیا
ستاسو لپاره هیڅ لګښت نشته.


