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د الر تدبير څه دې او دا ولې مهم دې؟
هر يو د خيال ساتنې الندې کوچني
به خامخه يو د الر تدبير لري چي په
عامه توګه ستاسې د شپاړسمې کيلزې
نه شروع کيږي۔ دا قانون دې!*
ستاسو د الر تدبير وائي چي څه رنګ
به ستاسې د مشورې مجلس ستاسې په
ځانګړي اوسيدو کې مرسته کوي۔ دا
ستاسې ،د مشورې د مجلس او ستاسې
په ژوند کې د نورو مهمو کسبيانو تر
منځه يوتړون دې۔

PATHWAY TO
SUCCESS
PASHTO
TRANSLATION

د حقيقتونو دا پاڼه به ستاسې د
تګ الر د تدبير نه د ډيرې ګټې
په اغستو کې مرسته وکړي۔
دا يواځي يوه بله بې خونده
فورمه نه ده چي ستاسې
ټولنيز کارکوونکې يې ډکوي۔
دا واقعي يو مهم دستاويز دې
کوم چي دا سموي چي تاسې
څه کول غواړۍ ،تاسې کومې
مرستې ته اړتيا لرۍ او څه
رنګه به د مشورې مجلس
ستاسې مرسته وکړي۔

د ټولو نه مهم ،دا تاسې ته يوه موقع
وړاندې کوي چي خپلې هيلې او
احساسات تر السه کړۍ کوم چي
ليکل شوي دي لکه څه رنګ چي به
ستاسې تدبير ستاسې سوچ قبلوي۔

کله چي خپله د تګ الر تدبير جوړوئ نو ياد ساتئ:
❍ د هرڅه په حقله چي هم تاسې غمجن ياست هغه
ښکاره کړۍ۔

❍ ساتونکې ،معلمان ،د روغتيا خذمتونه ،آئي آر او
اوقانون پوه ( خو ستاسې د خبريدو نه بغير)۔

❍ تل يو ‘بي تدبير‘ هم پکار دې د هغه وخت لپاره که
چري معامالت د توقع مطابق نه وي۔

❍ ستاسې د آخري کال د الر تدبير بايد هغه مرسته
باندې نظر اوکړي کوم چي تاسې د ځانګړي
ژوند په وخت تر السه کوالي شۍ۔ يو ښه د الر
تدبير بايد اووايي چي ستاسې د مرستې لپاره
څوک دې ،هغوي څه کوالي شي او تاسې د
هغوي سره څه رنګه پيوست کيدې شۍ۔

❍ د خپل ايس ډبليو /پي اې سره ناموافقيت بايد په
احتياط سره يادګيرنه وکړې شي چي د هر کس
فکر ښکاره وي۔

FACTSHEET

❍ د نورو خلکو نه هم بايد ستاسې د تدبير په حقله
پوښتنه وشي لکه ستاسې کورنۍ ،رضاعي خيال

دا د ځوانانو لپاره د حقائقو د
ويړيا پاڼو له اړخه دي چي
په خيال ساتنه کې تجربه
لري۔ کوم چي Become
وړاندې کړي دي۔ (www.
)becomecharity.org.uk
د مشورواو مرستې لپاره يا
ستاسې د حقونو په حقله
معلوماتو لپاره د کئير ايډوائس
الئن په شميره 023 0800
( 2033د دفتري ورځو سحر
د  10:30نه تر ماسپخين 3:00
بجو پوري) اړيکې اوکړۍ يا
بريښنليک اوکړۍ په @advice
becomecharity.org.uk

بيا کتنې
ستاسې د الر تدبير بايد هر شپږ مياشتې وروسته بيا
کتنه وشي ولې تاسې د دې د بيا کتنې څه وخت هم
غوښتنه کوالي شۍ۔ که چرې ستاسې په ژوند کې
لوي بدلون وي نو بايد يوه بيا کتنه وشي ځکه چي
ستاسې تدبير بايد هغه څه څرګندوي څه چي وس
کيږي۔
کله چي ستاسې د الر د تدبير بيا کتنه وشي نو تاسې
او ستاسې ټولنيز کار کوونکې /پي اې بايد دا السليک
کړي او تاسې بايد د دې يو نقل ترالسه کړۍ۔ دا
خوندې کيږدۍ او په قاعده يې ګورۍ چي دا يقيني
کړۍ چي هر کس ددي په سمون کې دې!

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

مه هيروۍ:
❍ چي دا ستاسې د ژوند په حقله دې
❍ تاسې به د دې په پوره کولو کې خامخه
مشغول ياست

Care

ADVICE LINE
FREEPHONE

0800 023
2033

❍ دا بايد اووائي چي ستاسې د مشورې
مجلس به څه رنګه ستاسې مرسته کوي۔
❍ تاسې بايد تل د دې يو نقل ولرۍ

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

advice@becomecharity.org.uk
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زما د الر تدبير بايد څه راګير کړي؟
روغتيا ۔۔۔ که چري تاسې
ته د روغتيا ستونزې وي نو
ستاسې د الر تدبير بايد اووائي
چي څه رنګ به د مشورې
مجلس د دې په هوارولو کې
مرسته وکړي۔ دا يواځي د
ستونزو لپاره نه ده :دوي
بايد دا وينا هم وکړي چي د
مشورې مجلس به ستاسې د
روغ جوړ ژوند په تيرولو کې
څه رنګه مرسته کوي ( د مثال
په توګه د جيم دغړي جوړيدو
کې ستاسې مرسته کول)۔

3
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تعليم ،تربيت او روزګار ۔۔۔
ستاسي تدبير بايد دا يقيني کړي
چي تاسې هر هغه شې ولرئ
کوم چي ستاسې د کاميابئ
لپاره پکار دې او د خپل ژوند
د مقصد تر السه کولو لپاره په
الره سم ياست۔ په دې کې د
ترالسه کولو لپاره ښکاره هدف
شمول کوي او څه رنګه به د
مشورې مجلس ستاسې مرسته
کوي چي پکې مالي مرسته هم
شمول کوي ( د مطالعې لپاره
ليپ ټاپ ته اړتيا لرۍ۔۔۔؟ دغه
دلته اووائۍ !)۔

تاسې څنګه احساسوۍ

۔۔۔ تاسې د خپل ځان په حقله
څنګه احساسوۍ؟ تاسې د نورو
خلکو سره څنګه معامله کوۍ؟
آيا داسې څه شته چي هغه
مرستيال کيدې شي؟ خپل ټولنيز کار کوونکي /پي اې
خبر کړۍ چي هغوي د دې تعقيبول وکړي۔
کورنۍ او ټولنيز جال ۔۔۔ آيا تاسې د خپلې کورنۍ
سره ښۀ تعلق ساتئ؟ آيا تاسې ته خلق راغلې کله چي
تاسې د مرستې لپاره بللې دي؟ ستاسې تدبير بايد دا
اووائي چي څه رنګ به د مشورې مجلس ستاسې د
ښۀ ټولنيز او کورني تعلق جوړولو کې مرسته وکړي۔
که چرې تاسې د خپلې کورنۍ سره د اړيکې کولو په
حقله غمجن ياست نو دلته اووائي!
پيژندګلو ۔۔۔ دا د هغه څه په حقله دي کوم چي
تاسې ۔۔۔ تاسې جوړوي!! د خپل تير ژوند په حقله
سوالونو ،په ژبه کې مرسته ،مذهب ،فرقه او جنسي
معارفي کيدو کې او دا يقيني جوړولو کې چي تاسې د
پيژندګلو صحي سندونه لرئ او څه رنګ خپلو دوسيو
ته رسيدل کوئ ،کې ستاسې د مشورې مجلس بايد
ستاسې مرسته وکړي۔

@BecomeCharity

Facebook.com/BecomeCharity

ستاسې عملي مهارتونه ۔۔۔ دا بايد دي خبري ته
خيال وکړي چي تاسې د يو بالغ په توګه ژوند تيرولو
ته څومره تيار ياست۔ د ځانګړي ژوند تيرولو لپاره
تاسې ته د څه ذده کړه پکار ده ۔۔۔ او د مشورې مجلس
په د غه کولو کې څومره ښه مرسته کوالي شي؟
پيسې ۔۔۔ دا ډيره مهمه ده چه د محليي واک له اړخه
د تر السه کيدونکي ماليې مرستې يو ښکاره بيان
وجود لري۔ دا بايد ستاسې وړتيا او نورې ترالسه
کيدونکي مرستې ،څه رنګ او کله دغه تر السه
کيږي بيان وکړي۔ دا بايد د هغه مرستې احاطه وکړي
چي تاسې ته په بودجه ټاکلو ،روپئ بچ کولو او هغه
فائدې چي ستاسې حق وي ،کې پکار وي۔
تاسې چرته اوسيږۍ ۔۔۔ ستاسې د مشورې مجلس
به ستاسې د اوسيدو د ځاي کتنه کوي ( وسنې يا
تدبير شوې) او دا به ګوري چي آيا دا ستاسې لپاره
ښه دې ،په شمول د موقعيت ،حفاظت ،بلونو او کرا۔
د راروان وخت د اوسيدو د ځاي اختيار بايد څرګنده
کړې شي په شمول د ځانګړي اوسيدو د ځاي او د دې
کولو لپاره د څه کولو اړتيا ده۔ آيا تاسې د خپل اوسيدو
په ځاي کې خوشاله نه ياست؟ هغوي خبر کړۍ!

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

* د کوچنيانو اکټ  1989او
د خيال ساتنه پريښودو اکټ
 2000کې ذکر شوي

advice@becomecharity.org.uk
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په پاملرنه کې به تاسې
چېرته اوسېږئ

HAVING A
PLACE TO LIVE

تاسې چېرته اوسېدلی
شئ کله چې په
پاملرنه کې ياست

PASHTO
TRANSLATION

د پاملرنې الندې ژوند
په جريان کې ستاسې
د استوګنې د ځايونو
د ډول او پاملرنه
پرېښودلو څخه
وروسته د استوګنځی
د غوراوي الرښود۔

رضاعي کور :دا هغه وخت وي کله چې تاسې
د يو رضاعي پاملرنه کوونکي سره اوسېږئ او هغه
ستاسې پاملرنه د کورنۍ په کور کې کوي۔ دغلته بايد
ستاسې سره نور د رضاعت الندې ماشومان هم وي۔
رضاعي پاملرنه کوونکی بايد خپل ماشومان هم لري۔
تاسې به په رضاعي کور کې د لنډې مودې ،يا اوږدې
مودې لپاره ياست – ستاسې ټولنيز کار کوونکی بايد
تاسې ته ووايي چې پالن څه دی او تاسې به د څومره
مودې لپاره پاتې کېږئ۔ ستاسې رضاعي پاملرنه
کوونکی به د محليي چارواکو يا د يوې ادارې لپاره کار
کوي چې د رضاعت خپلواکه اژانس بلل کيږي ،چې
هغوي ته روزنه او مشاورت ورکوي چې څه رنګه يو
ښه رضاعي پاملرنه کوونکی جوړ شي۔

دا د هغه تنکي ځوانانو
چې د پاملرنې له تجربې
څخه تېر شوي وي لپاره
د حقايقو د وړيا پاڼو څخه
اخيستل شوي ،د پاملرنې
الندې ماشومانو او د پاملرنه
پرېښودونکو ځوانانو/
پيغلو خېريه ادارې بيکم
) (Becomeله خوا توليد
شوي۔

د ماشومانو کور :دا يو لوی کور وي چې نور
ماشومان هم لري او د عملې يوه ډله به ستاسې پاملرنه
کوي۔ تاسې به خپله خونه لرئ او دغلته د دمه کېدو،
خواړو او لوبو ټوقو لپاره شريک ځايونه هم شتون
لري۔
د ځنډ يا وقفې د پاملرنې استوګنځی :دا هغه
وخت وي کله چې تاسې د خپل عادي ځای څخه پرته
په يو مختلف ځای کې ژوند کوئ – د بېلګې په توګه که
ستاسې عمومي پاملرنه کوونکی ناروغه وي يا د کوم
المله تللو ته وړتيا لري۔ دا مؤقتي وي۔
يو خوندي استوګنځی :دا يو استوګنځی وي (د
ماشومانو د کور په ډول) چې کلپ وي۔ تاسې بايد په
دې کې ووسېږئ که خلک فکر کوي چې تاسې خپل

ځان يا نورو ته ژوبلې اړولی شئ ،خو د دې هدف
تاسې خوندي ساتل وي ،نه چې تاسې ته جزا درکول۔
د خپلوانو پاملرنه :دا هغه وخت وي کله چې
تاسې په خپله کورنۍ کې د يو کس (ستاسې والدېن نه)
سره اوسيږئ چې د محليي چارواکو له خوا ستاسې د
خپلوان پاملرنه کوونکي په توګه ټاکل شوی وي۔

ناڅاپه انتقالېدل
که تاسې ته ووييل شي چې له يو استوګنځی
څخه بل ته انتقال شئ او تاسې د دې تمه نه
لرله ،بيا دا ياد لرل مهم دي چې ستاسې هيلې
او احساسات بايد له هغه خلکو له خوا پام کې
ونيول شي چې د انتقالېدو په اړه پرېکړه کوي۔
که تاسې د انتقالېدونکې استوګنې په اړه اندېښنې
لرئ بيا تاسې بايد د خپل ټولنيز کار کوونکي سره
خبرې وکړئ او هغوي ته ووايئ چې تاسې څه
احساس کوئ (يا خپل مشاور ته ووايئ که تاسې

له پاملرنې وتلي ياست او عمر مو د  25کالو
څخه ټيټ وي)۔ که تاسې فکر کوئ چې ستاسې
نظرونو نه اورېدل کيږي ،تاسي د خپل خپلواکه
بيا کتنې افسر سره تماس نيولی شئ يا د يو وکيل
څخه مرسته غوښتلی شئ (د حقايقو پاڼه  2د
نومونو لوبه ( )The Name Gameولولئ که
ډاډه نه ياست چې دا خلک څوک دي او څه رنګه
ستاسې مرسته کولی شي)۔

Facebook.com/BecomeCharity

www. becomecharity.org.uk/care-advice-line

@Become1992
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تاسې چېرته
اوسېږئ کله چې
له پاملرنې ووځئ
کله چې تاسې  16کلن شئ ستاسې ټولنيز کار
کوونکی به مو پر دې اړه مرسته پيل کړي
چې د پاملرنې پرېښودو څخه وروسته تاسې
څه کول غواړئ۔ تاسې به د  18کالو پورې له
پاملرنې څخه نه وځئ او دا يو ښه فکر دی چې
په پاملرنه کې پاتې شئ څومره چې کولی شئ،
د هغه خلکو سره چې ستاسې پاملرنه کوي او
په دې فکر کولو کې مو مرسته کوي چې په
ژوند کې چېرته تلل غواړئ۔
قانون وايي چې ستاسې محليي چارواکې بايد
تاسې ته د اوسېدو لپاره يو مناسب استوګنځی درکړي
کله چې پاملرنه پرېږدئ۔ ستاسې ټولنيز کار کوونکی
بايد ستاسې د نظرونو په اړه پوښتنې وکړې چې چېرته
اوسېدل غواړئ او هغوي بايد هره پرېکړه چې تاسې يې
په شريکه د راتلونکي په اړه کوئ په يو سند چې پاتوی
پالن بلل کيږي کې وليکي۔ (ډاډه کړئ چې تاسې د دې يو
نقل ترالسه کړئ چې مو په ياد وي چې محليي چاروکو
پر ځای پاتې کېدل ( :)Staying Putکه
چېرې تاسې ښه ميشت شوي ياست ،په خپل رضاعي
استوګنځی کې خوشاله ياست ،او ستاسې رضاعي
پاملرنه کوونکی غواړي چې پاتې شئ ،تاسې د  21کالو
عمر پورې دغلته د پاتې کېدو غوښتنه کولی شئ۔ تاسې
به د  18کالو په عمر کې بيا هم ‘پاملرنه پرېښودونکی‘
ياست ،خو په اصل کې به په هيڅ کې هم زيات بدلون
نه راځي۔
مرستندويه استوګنځی :دا د ‘پر ځای پاتې
کېدلو‘ په ډول دی خو تاسې به د يو نوي پاملرنه
کوونکي سره اوسېږئ او د رضاعي استوګنځی څخه به
زياته خپلواکي لرئ۔
د انتظار خونه او مرستندويه استوګنځی :د
يوې ليليه په ډول ،خو ډېره ښه او د  10څخه نيولی تر
 100کسانو لپاره۔ تاسې عموما ٔ د يو کال پورې اوسېدلی
شئ۔ هغوي د زده کړو ،روزنې او استخدام فرصتونه هم
وړاندې کوي۔ ځينې ځوانان/پيغلې په ليليه يا نورو مؤقتي
استوګنځيو کې هم ميشتول کيږي لکه ‘ ،’B&Bخو دا
هغه وخت مناسب وي کله چې تاسې د  18کالو عمر
څخه زيات ياست ،او يوازې د لنډې مودې لپاره وي۔

ستاسې سره کومه ژمنه کړې ده)۔
کله چې تاسې د رضاعي يا استوګنې د پاملرنې څخه
انتقالېږئ ،هغه استوګنځی چې تاسې يې د خپل ټولنيز کار
کوونکي يا شخصي مشاور سره په شريکه انتخاب کوئ
به په موجود شيانو تکيه کوي ،او ستاسې په فکر تاسې
(او هغوي) د څومره خپلواکۍ لپاره چمتو ياست۔ دلته
ستاسې يو څو غوراوي دي:
ورکولو ،بوديجه کولو او يوازې خو بيا هم د لويانو د
مرستې الندې اوسېدلو په جريان کې د يو څو مياشتو
لپاره پاتې کېدی شئ۔
متخصص استوګنځی :که چېرې تاسې ځينې
اړتياوي لرئ (د بېلګې په توګه ،يو معلوليت) چې عامه
ډول استوګنځی يې نشي پوره کولی ،تاسې ته بايد داسې
استوګنځی درکړل شي چې ستاسې لپاره برابر وي۔

5

FACTSHEET

د حقايقو پر دې پاڼه
د ال زياتو معلوماتو
لپاره د پاملرنې د
مشاورت ليکې سره
په 0800 023 2033
په اونيز کاري ورځو
کې د سهار  10څخه
نيولی تر ماښام 5
ساعتو تماس ونيسئ۔
موږ د پاملرنې الندې
ماشومانو او د هغوي
پاملرنه کوونکو
لويانو د مرستې لپاره
موجود يو۔
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خپلواکه استوګنځی :دا يو د کرايه استوګنځی
دی چې اضافي مالتړ لري که تاسې يې اړتيا لرئ ،لکه
مالياتي مشاورت۔
د پوهنتون استوګنځی :که چېرې تاسې پوهنتون
ته ځئ ،محليي چارواکې بايد ستاسې لپاره ځای ولټوي
چې د رخصتيو په جريان کې پکې اوسېږئ (چې
په پوهنتون کې هم کيدی شي) يا د دغه لپاره پيسې
درکړي۔ د پاتې وخت لپاره خپل استوګنځی لټولو لپاره
نورې الرې هم شتون لري – په دې سيريز کې د
حقايقو پاڼه  4ولولئ يا زموږ ويب پاڼهPropel.org.
 ukوګورئ چې په دې اړه معلومات ورکوي چې هر
پوهنتون پاملرنه پرېښودونکو ته څه وړاندې کوي۔

روزنيز پليټونه/مرستندويه استوګنځی (کله کله
‘نيمايي خپلواکي‘ بلل کيږي) :دا هغه پلېتس يا کوچني
کورونه دي چېرته چې تاسې د خپلواکه ژوند تمرين
کولی شئ۔ دا په هر محليي چارواکو کې بېال بېل وي،
خو تاسې دغلته د کرايه دارۍ انتظامولو مهارت ته وده
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د پاملرنې په اړه بشپړه
معلومات
خلک پاملرنې ته
ولې داخليږي؟

GET TO KNOW
YOUR RIGHTS
PASHTO
TRANSLATION

لوړ شمېر الملونه شتون لري
چې تاسې پاملرنې ته ولې داخل
شوي ياست۔ دا بايد د دې المله
وي چې کورنۍ مو پاملرنه په
مناسب ډول نشي کولی يا دا
چې په کور کې کوم ناورين
مخې ته راغلی وي۔ که المل
هر څه وي ،دا ياد ساتل خوره
مهم دي چې دا ستاسې غلطي
نه ده او ډير زيات ماشومان
پاملرنې ته داخليږي۔
پاملرنې ته داخليدل بايد يو حېرانوونکی او زړه نا
زړه وخت وي ځکه چې دا اکثر معنا لري چې هغه
لويان چې مو ورسره په لنډ وخت کې ليدل شوي وي
ستاسې د ژوند په اړه مهمې پرېکړې کوي ،د بېلګې
په توګه تاسې به چېرته اوسېږئ او کله به خپل
والدېن او خوېندې وروڼو سره مالقات کوئ۔ سره له
دې ،دا ستاسې لپاره د يو نوي پېل فرصت هم کېدی
شي۔ ستاسې ژوند به بې شکه مختلف وي ،خو لوړ
شمېر ځوانان وايي هغوي خوشاله و چې پاملرنې
ته وړل شوي و او دا د کورنۍ سره د ژوند تېرولو
څخه ډېر ښه و۔
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د پاملرنې د نظام او
د پاملرنې تر الندې
ستاسې د حقونو
الرښود۔

د ‘پاملرنې نظام‘ څه دی؟

که چېرې تاسې په بريتانيا کې د  18کالو څخه
ټيټ عمر ماشوم/ماشومه ياست او له کوم الملو
د خپلې کورنۍ سره اوسېدلی نشئ ،حکومت
بايد ډاډه کړي چې تاسې خوندي ياست او ښه
پاملرنه مو کيږي۔ تاسې به پاملرنې ته ځئ او
په هغه ځای کې به ميشت ياست چې ځينې
وختونه ‘د پاملرنې نظام‘ بلل کيږي ،په دې معنا
چې پاملرنه څرنګه تنظيميږي۔

دا د هغه تنکي ځوانانو
چې د پاملرنې له تجربې
څخه تېر شوي وي لپاره
د حقايقو د وړيا پاڼو څخه
اخيستل شوي ،د پاملرنې
الندې ماشومانو او د پاملرنه
پرېښودونکو ځوانانو/
پيغلو خېريه ادارې بيکم
) (Becomeله خوا توليد
شوي۔

د پاملرنې الندې ژوند پر مهال د قانون کومې مادې اغېز لري؟
د ماشومانو د مادې  1989برخه – 20
داوطلبانه پاملرنه

د ماشومانو د مادې  1989برخه – 31
د پاملرنې حکم

که تاسې د مادې 20
سره سم د پاملرنې
الندې ياست ،په دې کې
محکمه ښکېل نه وي او
ستاسې والدېن وس هم د
محليي چارواکو سره په
شريکه ستاسې قانوني
مسؤليت لري۔ دا کله
کله هغه وخت مخې ته
راځي چې د يو ماشوم/
ماشومې والدېن په ځندان کې وي ،يا د يو تنکي ځوان/
پېغلې اړيکې د خپل والدېنو سره قطع شوې وي ،يا يو
تنکی ځوان/پېغله بې کوره وي۔ دا هغه وخت هم کېدی
شي کله چې يو تنکی ځوان/پېغله پاملرنې ته د تللو
غوښتنه وکړي۔

دا هغه وخت وي کله چې محکمه ستاسې د ‘پاملرنې
حکم‘ ورکړي ،ځکه چې دا احتمال موجود وي چې
تاسې بايد په بدني يا هيجاني توګه زيان ومومئ که
چېرې په کور کې اوسېږئ۔ دا په دې معنا چې ستاسې
د والدېنو مرکزي مسؤليت محليي چارواکې قبلوي۔
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که چېرې تاسې د محليي چارواکو په پاملرنه کې
ياست ،تاسې به د ‘پاملرنې الندې ماشوم/ماشومه‘ (د
پاملرنې الندې ماشوم لپاره قانوني نوم) بلل کيږئ او
محليي چارواکې ستاسې د ‘قانوني والدېنو‘ رول په
غاړه اخلي په دې معنا چې هغوي ستاسې د پاملرنې
مسؤليت قبلوي۔ د پاملرنې الندې ماشوم /ماشومې په
توګه ،د قانون له مخې يو شمېر شيان دي چې ستاسې
محليي چارواکې يې بايد ستاسو لپاره ترسره کړې چې
ډاډه کړې تاسې خوندي ياست او ښه پاملرنه مو کيږي۔
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نو ،تاسې د پاملرنې
الندې ياست ۔۔۔ تاسې
کوم حقونه لرئ؟
ښه خبرونه دا دي :تاسې لوړ شمېر حقونه
لرئ – نو ډاډه کړئ چې تاسې پوهېږئ دا کوم
حقونه دي! دلته ځينې کارونه دي چې محليي
چارواکې يې بايد ستاسې لپاره وکړي:
➜ ډاډه کړئ چې تاسې د استوګنې لپاره
خوندي ځای لرئ۔ (د دې په اړه زياتو
معلوماتو لپاره د حقايقو څلورمه پاڼه ولولئ۔)
➜ هغوي بايد ډاډه کړي چې تاسې زده کړې
کوئ او يوه تګالر لرئ چې د شخصي زده
کړو پالن ( )Personal Education Planبلل کيږي
چې ډاډه کړي د زده کړو اړتيا مو پوره کيږي
او د خپلو اهدافو ترالسه کولو کې مو مرسته
کيږي۔
➜ هغوي بايد ستاسې د روغتيا اړتياوي پوره کړي ➜ هغوي بايد تاسې ته يو ټولنيز کار کوونکی
وسپاري ،او ستاسې د ټولنيز کار کوونکي دنده دا ده
– پر دې کې ستاسې بدني او ذهني روغتيا شامل دي۔
چې ډاډه کړي چې تاسې خوشاله ياست او پاملرنه مو
که تاسې فکر کوئ چې د روغتيا په اړه کوم ډول
مرستې ته اړتيا لرئ ،په ياد ولرئ چې تاسې د مرستې ترسره کيږې۔ دا مهم دي چې تاسې احساس وکړئ
حق لرئ۔ خپل پاملرنه کوونکي يا ټولنيز کار کوونکي چې کولی شئ د خپل ټولنيز کار کوونکي سره خبرې
وکړئ او هغوي ته ووايئ چې څه ته اړتيا لرئ۔
ته ووايئ۔
ستاسې ټولنيز کار کوونکی بايد:
·په اونۍ کې لږ تر لږه شپږ ځل تاسې وويني۔ ❍ ·ستاسې د پاملرنې پالن وليکي۔ په دې کې
❍
بايد ستاسې ټول اړتياوي پام کې ولرل
کله چې هغوي مالقات کوي ،بايد ستاسې سره
شي ،لکه ستاسې روغتيا او پرمختګ،
يوازې وخت تېر کړې او تاسې وپېژني۔
د کورنۍ سره اړيکې ،تاسې به چېرته
اوسېږئ ،ستاسې زده کړې ،او يو شمېر
❍ ·ستاسې نظرونو ته غوږ ونيسي او دا جدي
نور۔ د پاملرنې الندې وخت په جريان کې
وګڼي۔ هغوي بايد ستاسې د ژوند په اړه
به ستاسې د پاملرنې پالن ستاسې سره مخ
پرېکړو کې تاسې ښکېل کړي۔ په دې کې
په وړاندې ځي۔ دا ستاسې سند دی نو دا
شامل دي چې تاسې به چېرته اوسيږئ،
مهم دي تاسې خپل ټولنيز کار کوونکي ته
څوک به ستاسې ،ستاسې د زده کړو ،روغتيا
ووايئ چې کوم څه ستاسې لپاره مهم دي
او کورنۍ سره تماس نيولو پاملرنه کوي۔
بايد ستاسې په پالن کې ليکل شوي وي۔

تاسې بايد ولرئ يو:

خپلواک د بيا کتنې افسر) – (IROد پاملرنې الندې
هر يو ماشوم/ماشومه يو  IROلري ،او د هغوي رول
دا دی چې ډاډه کړي ستاسې ټولنيز کار کوونکی ټول
اړين کارونه ترسره کوي چې ستاسې مرسته وکړي۔

تاسې دا حق هم لرئ چې:

شکايت وکړۍ – تاسې حق لرئ چې په رسمي ډول
د خپلې پاملرنې په اړه يو شکايت وکړئ او محليي
چارواکې بايد تاسې خبر کړي چې د دې لپاره تاسې
د چا سره تماس ونيسئ۔ خپل ټولنيز کار کوونکي
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ته وييلو څخه پيل وکړئ چې تاسې يو شکايت کول
غواړئ۔ هغوي بايد بيا د يو وکيل سره په تماس نيولو
کې ستاسې مرسته وکړي او تاسې ته ووايي چې
مخکې څه وکړئ۔
يو وکيل ولرئ – د هغوي دنده دا ده چې ستاسې
نظرونه د خلکو غوږونو ته ورسوي که تاسې فکر
کوئ چې پرېکړه کوونکي تاسې ته غوږ نه نيسي۔ يو
وکيل د پاملرنې الندې وخت په جريان کې په غونډو
کې ستاسې مرسته کولی شي – هغوي به د پرېکړه
کوونکو په پوه کولو کې ستاسې مرسته وکړي چې
تاسې څه احساس کوئ او څه غواړئ۔
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