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اطالعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر ایجاد شعبه انجمن در کشور دنمارک
انجمن به اطالع حقوقدانان محترم مقیم در دنمارک و شهر های سویدن که در نزدیکی کشور دنمارک
قرار دارند ،میرساند که  :قرار است شعبه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در کشور دنمارک بروز
شنبه مورخ  61نوامبر سال روان ایجاد گردد .بدین رو از حقوقدانان محترم  ،به شمول فارغان
اکادمی پولیس و اشخاصی که بیشتر از پنج سال سابقه کار در اورگانهای حراست حقوق داشته باشند
وهمچنان جوانان عزیز افغان که علم حقوق را در ار وپا فرا گرفته و یا بالفعل مصروف تحصیل و کار
در این عرصه میباشند ،دعوت به عمل میآورد تا در جلسه افتتاح شعبه انجمن بتاریخ متذکره در شهر
کوپن هاگن تشریف آورده تا هم مسلکان عزیز با اشتراک مساعی شان شعبه انجمن حقودانان افغان
در اروپا را در کشور دنمارک ایجاد نمایند.
تاریخ  ،وقت و آدرس جلسه:
شنبه  61نوامبر 3162
آغاز جلسه :ساعت یک بجه بعد از ظهر ( )62:11به آدرس زیر:
værkstedsgården 11
2620 Albertslund

شورای رهبری انجمن استدعا میدارد تا هم مسلکان عزیز ما در کشور دنمارک دانش مسلکی و
تجربه خویش را در خدمت هموطنان قرار داده و مدافع حقوق افغان و افغانستان باشد.
اتفاق دوستان با هم دعای جوشن است
سختی دوران نبیند دانه تا در خرمن است.
با احترام
شورای رهبری انجمن
یاداشت:
هم مسلکان عزیز ما میتوانند از طریق ویبسایت انجمن و همچنان از طریق تماس تیلفونی با ذوات
محترم آتی از اشتراک شان اطمینان فرمایند:
 در جزیره یولند با محترم عزت هللا عصمتی ( ) 8860 48418616 در جزیره فون :با محترم مالک لکنوال ( ) 98908346 در جزیره شیلند با محترم قاضی قدیم (  ، ) 64481868محترم حارث صابر (  ) 64689868ومحترم غنی جان ( .)48698466
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