
 

 [کال ۲۰۲۱ ېاشتید نوامبر م]  ارښ  برنو   ۶۰۲  ۰۰ ، ۳۹ یدفتر، اودولند عامو حقوقو  مدافع 
(Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno) 

 podatelna@ochrance.cz | www.ochrance.cz  ۸۸۸   ۵۴۲ ۵۴۲  ( ۴۲۰ +   )-  دمعلوماتو ورکولو خط 
 ېبجو پور ۴ ریګد ماز یتر  ال  خهڅبجو  ۸د سهار     ځور یکار ای یهره رسم  

می ېکمپ ک ای ساتویاو اوس زه په تاس میتبع  یخارج ویزه 
  

 

 اومبدسمن

 د عامو حقوقو  مدافع

  انویاوسي،  د بهرن ېمرکز ک  په  رشید پذ نویمهاجر  د ېچ  شي یتاسو کوال ه،ګبهرني  په تو وید 
 ږاوسي. مو  ېکمپ ک  ای  ساتویتاس فیتوق انوین هم   د بهر  ایاو  ،ېمرکز ک په   ېنګد استو  لپاره

 هموجود کمپ   ای  ساتوید تاس ېتاس  ېریکه چ  شي  ېکوال  هڅتاسو   ېچ  وړک  حیتوض  به
 وړک  حیتشر  هم  به دا  ږمو نه اوسي.  موافق  سره   طویشرا  ېپاملرن  ایغتد رو ای  سره  طویشرا

 ای   چارواکي  ېکله چ   وشي  دیبا  هڅوشي او   دفاع  ېاندړو په   وړکیپر  نوځید   هګنڅ  ېچ
 د عامو حقوقو  مدافع   ای اومبدسمن   ېچ  يیږوپوه  به  عمل نه کوي. تاسو هګتو   فعاله په  ېادار

 شي. یمرسته کول  هڅ ستاسو سره 

 .مینه  ښخو  ېکمپ  ک ای  ساتویزه  په تاس 

دي.   هڅ  تونهیاو مکلف  دستاسو حقوق  ېچ  يړک  حیتشر  به تاسو ته ېک  کمپ  ای ساتویتاس  په
 .(هړدرک  وونهښالر  ای  يیتاسو ته رهنما  ی)دو

تاسو ته   یدو ه،ګتو په  )د مثال  استی  مستحق یې  تاسو  ېچ يړترالسه نک  هڅ  هغه  تاسو که 
 يړوک  دنهیل  خهڅتاسو  له   يړغوا ېچ  وکڅدرکوي، تاسو  ته هغه   نه  هړخوا  هګکافي  تو په
  خهڅ  چلند ای روش  هغه تاسو د   ای( يش ړته ال رټاکډ ېچ   یکول ي، تاسو نش ديیږ(  نه پروازی)پ

 یتاسو کول ېک  صورت   ېپد ي،یږک  ېکمپ ک ای ساتویتاس  پهسره   تاسو   ېچ  استی  راضي نه
د    انوید بهرن  تاسو  ېری)که  چ .يړوک  تیشکا  ته  ېکمپ  ادار ای  ساتویتاس  والوډد ک يش

 هم  ته   چارو وزارت ویکورن  ېچ  شي  ېتاسو کوال است،ی ېکمپ  ک ای   ساتویپه تاس  فیتوق
  ته وزارت  )   تیشکا ېشو  کلیل خپل   هګتو  ريیتحر شي  په   یتاسو کوال .(يړوک تیشکا
 واستوي:  ته آدرس  ېد هم  یې ایاو    يړورک  کمپ  کارمندانو ته  ای ساتوی(  د تاس هم

  ۱۲پراگ   ۱۴۳   ۰۱،   ۵۵۹  /۷   : لهوتیثکااداره  کمپ ای ساتید تأس انوګپناهند د ،
  podatelna@suz.cz  ایمایل آدرس 

)podatelna@suz.czSpráva uprchlických zařízení: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12, ( 

 پست بکس ۳شتولو   : نادچارو وزارت   وید کورن ،  / OAM ۲۱   ، ۳۴  ۱۷۰   پراگ
  posta@mvcr.cz  آدرس  ، ایمایل ۷

)posta@mvcr.czŠtolou 3, P. O. BOX 21/OAM, 170 34 Praha 7,  Ministerstvo vnitra: Nad( 

 اومبدسمن   ېچ شي  یکوال   یتاس ،استینه    راضي  خهڅ   ولوڅیړد   تید خپل شکا تاسو  که 
 .کيیول  ته د عامو حقوقو  مدافع    ای
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 دنهیل خهڅ کمپ   ای  ساتویتاس   انوید بهرن  کله ناکله  د عامو حقوقو  مدافع  هم  ایاومبدسمن 

 ،يیږچلند ک   خلکو سره  بد  هلته   ېفکر کوي چ تاسو   که  کيیول  ته ږامله، مو ېهمد له  .کوي

د عامو حقوقو  مدافع   به ستاسو   ای  اومبدسمن نه کوي. تنهښغو ېلپاره د مرست   انځد  ېتاس ېول

ونه   ته چایه  ایب  هغه به .يړاستفاده وک   ېپه وخت ک  کولو پالن   دنوید ل  خهڅ احوال  ای   غامیپ

تاسو  ېچ يړنه ک  کارهښدا  به  )هغه  يړترالسه ک خهڅ  یاځ کوم  هغه دا معلومات  له  ېچ   وایي

 .کيیول  یې ېباند  ژبه  خپله په   ېشي  چ  یتاسو کوال وه(. کليیل  ته هغه 

 شم؟  یکوال  هڅ . زه میراضي نه  خهڅ  ېپاملرن  اید روغت  ېکمپ  ک ای ساتویتاس زه  په  

 تیته شکا  (ZZMV)مرکز    ای ساتویتاس طبي  وزارت   چارو وید کورن  ېچ  شي  یکوال  یتاس
مرکز  ای ساتویتاس ولډ   میپه مستق  تیشکا  ريیتحر ای ېشو کلیل   خپل شي  یکوال یتاس .يړوک
آدرس  ېد هم  یې  ایکارمندانو ته(  او    ګېانڅ ZZMV د  ېمرکز  ک ای ساتویتاس  )په يړورک  ېک

 واستوي: ته 

 آدرس  ایمایل   کامیک    -     ۱۲  پراگ   ۱۴۳  ۰۱ ،  ۳۰ پست بکس     ، ۵۵۹ / ۷   لهوتیثکا

spisovna@zzmv.cz 

Lhotecká 559/7, P. O. BOX 30, 143 01 Praha 12 – Kamýk, spisovna@zzmv.cz. 

د   ایاومبدسمن  ېچ شي  یتاسو کوال ،استی  نه  راضي  خهڅ   ولوڅیړد   تیتاسو د خپل شکا که 

د   ېادار  ای  چارواکو ایا ېچ  يړوک نهڅیړ ای  وريګو  هغه  به .کيیعامو حقوقو  مدافع   ته ول

 ېپاملرن  د صحي ېکوال  نشي   دي، هغه  پخپله  يړلپاره مقر رات مراعات ک    لوڅیړد  تونوی شکا

 .يړک یابیآرز   خدمات  شوي  لړورک

 .می  نه راضي  خهڅخدماتو   ېپاملرن  ایبهر د روغت  خهڅکمپ   ای  ساتوید تاس  زه 

 ېچ  ېریچ يړوک تیشکا  )روغتون( ته ساتویتاس یا    مرکز  هم ایاو  رټاکډشي    ېتاسو کوال
موافق  ېتاس ېریچ  که  .ېد ېانکار شو  خهڅ  ېد درملن  ېهم د ستاس ایاو   ده   ېشو  ستاسو درملنه
خدماتو   يیاید روغت   هغوي ته ېچ  يړوک  تیشکا  ته  ېادار  هغهشي   ېتاسو کوال  ایبنه شي، نو  

 ېنځیاداره ده ،  زهیا  مهیس وی  معموال  ېچ  کومه ،ېد ړېصادر ک  جواز ورته   یېلپاره   ور کولو
 تونهیشکا - هپاملرن یحیص ای  اید روغتشي   یموندل ېبروشور ک په   ږد زمو  اتیوختونه  وزارت. جز

 .ېک ېپاملرن یحیص ای ایپه روغت

  ایاومبدسمن   ېچ شي   یکوال یتاس ،استی  نه  راضي  خهڅ   ولوڅیړد   تیشکا  تاسو د خپل که 

  ېادار   ای چارواکو  ایا ېچ   يړوک  نهڅیړ ای  وريګو هغه  به  .کيید عامو حقوقو  مدافع   ته ول

د   ېچ   ېنشي کوال یول دي، هغه  پخپله   يړک مراعات   مقر رات  لپاره    لوڅیړد  تونوید شکا

 .يړک  یابیآرز  خدمات  شوي  لړورک  ېصحي پاملرن

  انځ  د خپل  شم  یزه کول ای. امی   نه  موافق  سره ړېکېپر له   ېادرا  ای  د چارواکو  زه 
 م؟ړوک  دفاع  خهڅ

. د مثال يړوک  تنهښنظر غو دید تجد ای  نافیاست د  ېاندړو  په وړکیپر  نوځید شي    ېکوال  یتاس
په   ړېکیپر ای میتصم  لوړش  اید خارجولو او    هګتو په اداري    ېشي  چ  یتاسو کول ه،ګتو په 
 ېتاس ایشو  لړته در ک ېتاس   هړکیپر ای  میدا تصم ېکله چ ېموده  ک   په  وځور  ۱۰د    ېاندړو
  ېتاس  اینو بموافق نشي ،   ېریکه چ .يړوک  تنهښنظر غو دید تجد  ای  نافیاست د ورسول شو  ته

.  يړعرض وک  ای یدعو ته   ېمحکم ېزیا مهیس  ېپه موده  ک   وځور  ۱۰د   ېشي  چ  ېکوال
 ېپور   وخته  تر هغه   هړکیپر  لوړش  ای  دوی)د اخراج اثر لري  قید تعل ورکول   عرض ای  یدعو

mailto:spisovna@zzmv.cz
mailto:spisovna@zzmv.cz
https://www.ochrance.cz/letaky/zdravotnictvi-stiznosti/zdravotnictvi-stiznosti.pdf
https://www.ochrance.cz/letaky/zdravotnictvi-stiznosti/zdravotnictvi-stiznosti.pdf
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  تیامن د دولت   ېتاس  ېری( خو  که  چړېک  یېنه    هړکیپر  محکمه  ېچ وڅتر   نشي  یدیپلي ک
 شوي.  ستلیا  نه وي امله   له  ښواګد  ته 

 یول ،یشي کول نه  تنهښنظر غو  دید تجد  ای  نافید است  ېپه مقابل ک  میتصم  ای  ړېکیپر  نوځید 
داهم       او  ،يړوک  عرض ای دعوا  ته   ېمحکم  ېزیا  مهیس  ېاندړو دهغوي  په   شي  ېکوال ېتاس
 ېاندړو  په  میتصم ای  ړېکید  پر ېموردو ک  یپد

  ای  میکولو تصم  دید تمد  ېکولو  مود  فیتوق ای  ولویهم د ن ایاو   کولو  فیتوق ای ولوید ن 
 لړدرک  ته  یتاس  هړکیپر  ای میدا  تصم ېکله چ یپور  وځور ۳۰تر   ېاندړو  په  ړېکیپر

  ،شوه  ورسول  ته  ېتاس ای  شوه

 ای  میدتصم   ګد رات  هګتو یقانون ریپه غ  ای خهڅ ېله اجاز  ته پرته  تیچک جمهور  
  لړدرک  ته یتاس  هړکیپر ای  میدا  تصم ېکله چ  یپور وځور ۳۰تر  ېاندړپر و  ړېکیپر

 ته ورسول شوه،  ېتاس  ای  شوه

 ړېکیپر  ای  میتصم  ورکولو نه (  یپناهندگ هګتو  په  دمثال) تیحما یالملل  نیب  ای والړیدن 
شوه   لړدرک ته   یتاس  هړکیپر ای  میدا  تصم  ېچ کله   یپور وځور  ۱۵تر   ېاندړو په 

 ، او شوه  ورسول  ته  ېتاس  ای

  ېاندړپه و  ړېکیپر  ای  میتصم  لولویتحو  ای دولویږد لته   وادیاروپا  بل  ه  ېد اتحاد   
ته   ېتاس  ای شوه   لړدرک ته  یتاس  هړکیپر ای  میدا  تصم  ېکله چ  یپور  وځور ۱۵تر 

  ورسول شوه. 

  صادر  ېچ  ده  یمعن ې. دا پداثر نلري قیدتعل ېک  حاالتو یپداس   ورکول  عرض ای  کولدعوا  
په   مواردو نوځی)پناه(   تیحما یالملل نیب ای والړیدن ] ېد ړد اعتبار و میتصم ای  هړکیپر  یشو

شي  له   یکوال  یتاسو  ول  [. بند ۲  (  § ۳۲)  ېماد ۳۲قانون    ګید پناهند  نور –سره  استثنا 
 ای  ړېکی)د پر يړلرلو  اثر  ورک  قیتعلدته    عرض  ای  دعوا   ېچ  يړوغوا  خهڅ  ېمحکم
 توبیخوند  د قضایي  ېاندړو  په  رواکوچا اداري  د عمومي معلومات     (.ويډنځو  ېزیاغ  میتصم

 ېمختلف استثناو  یول ېک ویقض  په  انویصورت، د بهرن هر په شي.   یموندل  ېپه  بروشور ک
 وادترید  دغو   ز  خهڅ د محکمو مصارفو  ،عرض ورکولو لپاره ایموده د دعوا  هډلن) يیږک  پلي

 (.تیمعاف  روند ای  وجریپروس

کمپ    ای   ساتوید تأس  ېچ شي   ېکوال یتاس ،استی  شوي  فیتوق  ایشوي   ولین  ېتاس که 
  سویپول  ید خارج - يړوک  تنهښغو  خهڅ سویپول  تید چک جمهور  لپاره  د خالصون   خهڅ

 rscp.oprc@pcr.cz ایمایل آدرس   ، ۳  پراگ    ۱۳۰   ۲،۵۱ ولشانسکا  : استیخدماتو ر

(Olšanská 2, 130 51 Praha 3, rscp.oprc@pcr.cz). 

 ای  میپه سخت رژ  ېکمپ  ک ای   ساتویتأس  فیتوق ای ولوید ن  وګړو ید بهرن ېتاس  ېریکه  چ
چارو   وید کورن ېشي  چ   یکول یتاس است،ی  موافق نه سره  دویک یاځ په   یاځد  سره   طویشرا

 :يړوک  تیشکا  ته  وزارت

  posta@mvcr.cz  ، ایمایل آدرس ۷پراگ   OAM /  ۲۱   ، ۳۴  ۱۷۰ ، پست بکس ۳ناد شتولو 

(Ministerstvo vnitra: Nad Štolou 3, P. O. BOX 21/OAM, 170 34 Praha 7, posta@mvcr.cz) 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325#p32-2
https://www.ochrance.cz/letaky/soudni-ochrana-proti_spravnim-organum/soudni-ochrana-proti_spravnim-organum.pdf
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 شم؟ یکوال هڅ! زه میپه انتظار  ړېکید پر هودهیزه ب 

 نیب  ای  والړید ن ه،ګتو په  وي )د مثال   ېدلیته رس  یپا  هیټن د صادرولو   ړېکید پر ېریچ  که
د    هیټن  د صادرولو  ړېکید پر  ای  مید تصم وندړپه ا  ېضیعر  ېتنښ) پناه ( غو  تیحما یالملل

 ېکوي، تاس نه   یڅچارو وزارت ه  وید کورن په آساس( او   ېماد( § ۲۷) ۲۷قانون د   ګیپناهد
وضع   کولو   روید تداب  ېاندړو  د  عدم  اقدام   په  خهڅ ریله وز چارو   ویکورن دشي    یکوال
  ای) او   یواخل  کار  خهڅفورمه   ږزمو شي   یکوال  یتاس لپاره   کار  ې.  د ديړوک  تنهښغو

 هم دلته(.

 . يړک دایپ یبروشور ک  تیفعال عدماداراتو  ایدمقاماتو   ېشي چ یکوال جزئیاتنور  

 م؟ړوک  هګنڅ شم. دا  ړوال  ته  کمپ ای  بل مرکز  دلوید واس  ګید پناهد  ېچ  مړغوا زه  

د   ای  ګیدپناهند ېچ  شي یکوال لپاره  لو دویږد لته   کمپ  ایمرکز   بل  دلوید واس  ید پناهندگ
 :يړوک  تنهښغو  خهڅ  ېکمپ  ادار  ای ساتویتاس  والوډک

  podatelna@suz.cz  آدرس   ، ایمایل۱۲پراگ   ۱۴۳   ۰۱،   ۵۵۹ / ۷   لهوتیثکا

.)podatelna@suz.czSpráva uprchlických zařízení: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12, ( 

 دي ېپه انتظار ک را ته   لړش ای اخراجول    خهڅ تیجمهور د چک  

 ېخارجولو  ک  ای  لوړپه ش  شي ستاسو  یکول  النیوک  د عامو حقوقو  مدافع  ایاومبدسمن   د
 سفر لپاره  د  ېک  کمپ ای ساتویپه تاس یې  تاسو   ېچ  کوي یبر رس به   یدو واخلي.  برخه
 په   دویستن رتهید ب  يیږپوه  تاسو ېچ  ژبه هغه  په     ته  یاو تاس  استی  يړآماده ک ای  چمتو 
ستاسو   سیپول  ېچ  يړوک  ارنهڅ  یبه دو  ېک  انیجر  د سفر په شوي. لړمعلومات درک  هکله
 يړوک  مداخله  هګتو  مهیمستق  په  یکول  نشي  یدو یصورت  ول هر په  چلند کوي.  هګنڅ سره 

مو ولچک خالص  خهڅدالسو    ای يړخالص نک   دستاسو السونه  یبه  دو  هګتو په  )د مثال 
 ېتاس وروسته   ایب  وندړا چلند  په  سویپرمهال  د پول  لوړش  ای   جولود اخرا   ید ستاس (.يړنک

  خدماتو  سیپول  ید خارج  - يړوک تیشکا  ته  سویپول  تیجمهور  د چک ېشي  چ یخپله کوال
 rscp.oprc@pcr.cz ، ایمایل آدرس  ۳پراگ  ۱۳۰  ۵۱  ، ۲: ولشانسکا استیر

).rscp.oprc@pcr.czOlšanská 2, 130 51 Praha 3, ( 

 م؟ړک  ترالسه  لیوک شم  یکول زه   ایا ي؟ړوک  سره مرسته  به زما  وکڅ 

 ای ساتویتاس  هګتو منظمه  په   ېچ الن،یوک  سازمانونو  هیریانتفاعي  خ ریغ ای  یدولت رید غ
 .يړدرک  مشوره  هګتو  اړیو  به  په تاسو ته  ،يځکمپ ته در 

شي    ی. تاسو کوليړمرسته وک  هګتو  اړیپه  و  هم تاسو سره   به  یسیموس  ای  نور سازمانونه
سازمانونه    ېبروشور ک په   ږتماس   د  زمو  لپاره  کوړیسره  د ا سویموس  اید هغو سازمانونو 

 .يړک  دایپ  سروکار  لري  ېمسائلو ک والوډاو ک وید بهرن  ېچ ېسیموس   ای

حقوقي   ( دېباند سویپ  وږل  ای  اړیو  په  ی)حت يړک  ترالسه  لیوک  ېچ  شي  ېکوال  هګنڅ
 دي.  شوي  حیتشر  ېک بروشور  په   ېمرست

https://www.ochrance.cz/letaky/necinnost-uradu/necinnost-uradu.pdf
mailto:podatelna@suz.cz
mailto:podatelna@suz.cz
mailto:rscp.oprc@pcr.cz
mailto:rscp.oprc@pcr.cz
mailto:rscp.oprc@pcr.cz
https://www.ochrance.cz/en/letaky/en-organizations-providing-legal-assistance/en-organizations-providing-legal-assistance.pdf
https://www.ochrance.cz/en/letaky/en-organizations-providing-legal-assistance/en-organizations-providing-legal-assistance.pdf
https://www.ochrance.cz/en/letaky/en-organizations-providing-legal-assistance/en-organizations-providing-legal-assistance.pdf
https://www.ochrance.cz/en/letaky/en-legal-aid/EN-Legal-aid.pdf
https://www.ochrance.cz/en/letaky/en-legal-aid/EN-Legal-aid.pdf
https://www.ochrance.cz/en/letaky/en-legal-aid/EN-Legal-aid.pdf
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 [کال ۲۰۲۱ ېاشتید نوامبر م]  ارښ  برنو   ۶۰۲  ۰۰ ، ۳۹ یدفتر، اودولند عامو حقوقو  مدافع 
(Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno) 

 podatelna@ochrance.cz | www.ochrance.cz  ۸۸۸   ۵۴۲ ۵۴۲  ( ۴۲۰ +   )-  دمعلوماتو ورکولو خط 
 ېبجو پور ۴ ریګد ماز یتر  ال  خهڅبجو  ۸د سهار     ځور یکار ای یهره رسم  

 شي؟  ېکول مرسته   هڅ سره  د عامو حقوقو  مدافع   زما   ای اومبدسمن  

 شي  یکوالد عامو حقوقو  مدافع    ای  اومبدسمن

 ېشو ګیدیرس  هګنڅ ادارو  لخوا   ای  د چارواکو ته   تیشکا ستاسو  ېچ  يړک  یبر رس 
) کمپ(  ساتویتاس  ای  لویو سائ  ګیزارت، د پناهد چارو و وین )د کور يځمخ ته   هګنڅ ای

اداره، د   زهیا  مهیمرکز، س ساتویتاس  ای  لویسائوو وزارت  طبي   چار ویرن اداره، د کو
د عامو حقوقو  مدافع    نشي  ای  اومبدسمن یول  صورت هرپه  (،سیپول  تیجمهور چک 

 ي،ړوک قضاوت  سم    ېپاملرن  حيیص  ای  يی ایروغت  سم د  پخپله   یکول

  ه،ګتو  مثال په )د  يړوک  یابیارز  د سموالي  میتصم  ای  وړکیادارو  د پر  ایاکو  چارو د 
نشي  د عامو حقوقو  مدافع     ایاومبدسمن   یول (؛ په هرصورت،  و وزارت چار وین د کور

  ړېکیپر تاسو د   وي  که  هښ  به دا   نو ي،ړبدل ک  ای لغوه   میتصم  ای  هړکیپر  یکول
 ،يړوک  ته عرض  ېمحکم  ېاندړو په   میتصم  ای

 په   میتصم  ای  وړکید پر  هم  ایاو  ېک  لوړته و مخ   ایکولو  ګیدیرس  ته نو تویشکا
  ،يڅیړو  کول  نه  اقدام  ادارو   ای د چارواکو   ېصادرولو ک

 يړک او معلومه  يړوک  دنهیل  خهڅکمپ    ای ساتوید تاس لپاره   انویج خار ای  انوید بهرن 
 ي،یږچلند ک هګنڅ  سره  د خلکو هلته   ېچ

 يړوک  ارنهڅ  خهڅ روند   لوړش  ای  د اخراجولو  د ستاسو  خهڅ تید چک جمهور. 

په  شنهاداتویپ ای نو تویهکله    او د شکا  په  تونویحقوقو  مدافع    د فعال  د عامو  ایاومبدسمن  د 
 شي.  یموندل  ېبروشور ک د عامو حقوقو  مدافع  په   ای  اومبدسمند   اتیهکله  جزئ

 ېکوال  نه شي ېبرخو ک   ېکوم  سره  په د عامو حقوقو  مدافع     زما   ای اومبدسمن  
 ي؟ړمرسته  وک

    ېکوال یحقوقو  مدافع   نش  د عامو  ایاومبدسمن 

 ي،ړک  ېخوش تاسو   ېچ يړوک  امر  کمپ  ته ای  ساتویتاس  

   ي،ړاجرا ک   ته ساتویتاس  ایبل   کمپ   دولیږل  ای   انتقالول  ید ستاس 

 او   نافیاست  اینظر   دید تجد تاسو ته  به   هغه – اوسي یاځپه  لید وک لپاره   ید ستاس
 خهڅستاسو   ېمحکمه ک په  یاو نشي کول  کيینه ل  ضهیورکولو عر عرض  ای  یدعو

  ي،ړوک  ګیندینما  ایتوب   یاستاز

 مهیپه مستق  ېهغه ک په   هم  ایاو  سيیون مخه   خهڅ  خارجولو  ای  لوړد ش  د ستاسو   
 ي،ړمداخله وک  هګتو

 يړوک  یابیارز  میتصم  ای  ړېکیپر  ېد محکم. 

mailto:podatelna@ochrance.cz
https://www.ochrance.cz/
https://www.ochrance.cz/en/letaky/en-ombudsman/EN-Ombudsman.pdf
https://www.ochrance.cz/en/letaky/en-ombudsman/EN-Ombudsman.pdf

