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الرحیم
الرحمن ّ
بسم هللا ّ

په امریکا کې د مېشتو افغانانو اسالمي دعوت ټولنه (امو) د
هرڅه دمخه تاسو ښاغلیو ته ښه راغالست وایي او د هرډول
همکاریو او خدمتونو د وړاندې کولوچمتوالی لري ،یاده ټولنه
ډاډ درکوي چې دغه کتاب تاسو د امرېکې له قوانینو او کلتور
سره اشنا کوي .دا کتاب تاسو ته د امو ټولنې او د ژغورنۍ
نړیوالې کمېټې ) (IRCله خوا ترتیب شوی او په وړیا توګه یې
تاسو ته وړاندي کوي.
سره له دې چې تاسو په دې ورستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر
ستونزې او ناخوالې لیدلې ،مګر بیا هم الحمداهلل اهلل ج تاسو
او د کورنی غړیو ته مو په راتلونکي کې د یو ارام او په نسبي
توګه د یو ښه ژوند کولو اسانتیا ور په برخه کړې چې شکر ویل
یې پرموږ واجب دي  .د اهلل ج پر نعمت شکر ویل د برکت سبب
ګرځي سره له دې کله چې یو مومن انسان د اهلل ج پر نعمتونو
شکر وباسي نو د نوموړي د ژوند ټولې چارې برکتي او په ښه
توګه پر مخ ځي ،نوموړې مسئله په الهي ارشاداتو کې هم
راغلې ده .قران پاک کې راغلي چې :که پر نعمت مو شکر و
ویست  ،نو فکر ،اداب ،اخالق ،مال او دارایي مو برکتي کوو:
وَإِذۡ تَأَذَنَ رَبُکُمۡ لَئِن شَکَرۡتُمۡ لَأَزِیدَنَکُمۡ وَلَئِن کَفَرۡتُمۡ إِنَ
عَذَابِي لَشَدِیدۡ؛ [ابراهیم  ]۷ :ترجمه :او کله چې ستاسو رب
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صفحه 1

اعالن وکړ چې قسم دی که تاسو شکر وباسئ ،نو زه به خامخا
هرو مرو تاسو ته اضافه کړم که تاسو ناشکري وکړئ  ،نو
بېشکه زما عذاب خامخا ډېرسخت دی .او دا خورا ډېره مهمه
وعده ده چې اهلل تعالی خپلو بنه ده ګانو ته ورکړې ده.
په ټوله کې د ژوند شرایط په امریکې او غربي هیوادونو کې د
شرقي هیوادونو او اسالمي هیوادونو په پرتله توپیرلري چې په
دې سره مهاجر مسلمانان له یو لړ ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ژوند په لومړیو کې که پېښیدونکو خطرونو ته پاملرنه ونه
کړئ ،نوپه راتلونکې کې به د سختو ناخوالو سره مخاخ شئ.
نوي راستانه شوي مهاجر باید د ستونزو ،بریاوو،
کورنیوستونزو ،په ځانګړې ډول د ښځې او خاوند ترمنځ،
اقتصادي چارو او همدا ډول د ماشومانو د روزنې او تربیې په
هکله له مخکنیو مهاجرو څخه چې په کافي اندازه د امریکې د
ژوندانه له شرایطو سره بلدتیا او تجربه لري زده کړه وکړئ ،څو
مو وخت ضایع نه شي.
په امریکې کې دیني او فرهنګي چارې ،د ژبې زده کول او
ټولنیزې اړیکې خپله د وګړي او کورنۍ پورې اړه لري .د
امریکې د قانون او کلتور یا دود او دستور د زده کړې ترڅنګ
پرموږ او تاسو واجب او الزمي دي چې زموږ راتلونکي نسلونه
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صفحه 2

خپل دیني او فرهنګي ارزښتونه  ،ملي ژبه اوهغه ویاړمن دود
او دستور چې له نیکونو موږ ته په میراث پاتې دی هیر نه کړو.
د اسالمي او افغاني هویت ساتلو له پاره کوم کډوال چې
مخکې کلونه راغلي ،له ډېر شمېر ستونزو سره مخامخ شوي
دي .د ټولنو ،مسجدونو ،چاپي رسنیو رامنځته کول هغه
السته راوړنې دی ،چې افغان کډوالو په امریکې کې السته
راوړې دي .نوي کډوال کوالی شي له تعلیمي مرکزونو ،افغاني
او یا نورو مسجدونو نه په دې هیواد کې ګټه واخلي او خپل
ماشومان په اسالمي اخالقوسمبال او ټولنیزو مسولیتونو سره
برابر وروزي .د ماشومانو سالمه روزنه باید د کورنیو له
لومړیتوبونو څخه وي ،ځکه د بلوغ یا د ځوانۍ له مرحلې
وروسته ستونزمنه ده چې مور او پالرخپلو بچېانو ته سالمه
روزنه ورکړای شي ،ځکه د ټولنې ،مکتب او رسنیو فشار او
تاثیر له اندازې زیات دی ،نو که چېرې د ماشومانو او کم عمره
ځوانانو سالمې روزنې ته پوره پاملرنه ونه شي ډېر ژر له خپل
اصلي لیدلوري وځي.
په امریکا کې میشت د افغانانو اسالمي دعوت ټولنه په ډېر
ویاړسره چمتو ده چې تاسو اسالمي تعلیمي مرکزونو او
مسجدونو ته رهمنایي کړي .موږ هره ګړۍ او هرځای کې حاضر
یو ترڅو تاسو ته الزمې مشورې درکړو او تاسو کوالی شئ د
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برېښنالیک اوګرځنه ده شمېرې په وسیله له موږ سره اړیکه کې
شئ .تجربو ثابته کړې چې دین او اسالمی روزنه هغه الرې
چارې دي چې کوالی شي ماشومان له بد اخالقیو وساتي .تاسو
چې امریکې په هر ښارکې هستوګن کېږئ کوښښ وکړئ له
مساجدو او اسالمي مکتبونو سره بلدتیا پیدا کړئ او د
نوموړو مرکزونو له پروګرامونو څخه برخمن شئ چې ټول له
پیسو پرته خدمتونه ترسره کوي.
افغانانو د امریکې په ډېرشمېر ښارونو کې سترمسجدونه اباد
کړي ،چې ماشومانو ته د افغانستان په ملي ژبو او انګلیسي
ژبې روزنه ورکوي .د ویاړ ځای دی چې کوم مهاجر مخکې
کلونه راغلي ښه مسلمان او تعلیم لرونکې نسل یې ټولنې ته
وړاندې کړی دی او تاسو به له یو څه مودې وروسته وګورئ چې
افغان ځوانان ( هلکان او انجونې) په امریکې کې د اسالمي او
غربي زده کړو څخه برخمن دي چې دا موږ ته د ویاړ خبره ده.
په پای کې تاسو او د کورنۍ غړیو ته مو د هوسا ژوند
غوښتونکې یم او هیله لرم چې راتلونکې افغان مسلمان نسل
په امریکې کې په اسالمي اساساتو سمبال ،یوه بېلګه او
ویاړلی ملت واوسي .پردې سربېره امریکې ته د دویم هیواد په
توګه او د افغانستان راتلونکي له پاره ګټور او ریښتنی
خدمتګار ثابت شي.
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د امریکا په متحده ایالت کې د نوي ژوند پیل
په امریکې کې له ژوند کولو ،ژبې  ،دود او دستورسره د بلدتیا
او په نوې ټولنه کې د ځان برابرولو له پاره یو شمېر مهارتونو ته
اړتیا لیدل کېږي ترڅو نوی ژوند پیل کړي.
د امریکې په متحده ایالت کې کارکوونکي ،ښوونکي او د
کډوالو بیا میشته کیدونکو ادارې داوطلب کارکونکي له دود
او دستور سره د بلدتیا ترسرلیک الندې معلوماتي کورسونه
وړاندې کوي چې نوو راغلیوکډوالو ته ترتیب شوي دي او
تاسو ته ښه راغالست وایي .په یادو کورسونو کې تاسو ته د
تګ را تګ ،کار موندنې ،او سیمه ایزو خدمتونو ته د الس
رسي له پاره په ځانګړی ډول صحي چارو او تعلیمي زده کړو په
هکله دقیق معلومات وړاندې کوي.
له فرهنګ سره د بلدتیا کورس یو له مهمو کورسونو څخه دی
چې په دې سره به تاسو د نوي چاپېریال په اړوند اړین معلومات
ترالسه کړئ .نوموړی کورس په ګروپي ډول د ټولګي په چوکاټ
او یا د اړتیا په وخت کې په یوازې ډول او ځانګړي ځای کط د
کډوالو په ژبه وړاندې کېږي.
له دود او دستور سره د پېژنګلوۍ الرښود داسې ترتیب شوی
چې له تاسو سره مرسته کوي ترڅو زر په ځان بسیا شي او الندې
موضوګانې یې څیړلي دي:
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صفحه 5

 د کډوالو د بیا میشته کیدو ادارې
 دنه ده یا کار
 د کور برابرول
 زده کړه او تعلیم
 صحي خدمتونه
 ټولنیزخدمتونه
 قانون او حقوق
 د انګلیسي ژبې زده کړه
 ترانسپورتي وسایل
 کلتوري توافق
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صفحه 6

د کډوالو بیا میشته کېدو اداره یو غیرانتفاعي سازمان دی چې د
یو عامه خصوصي بنسټ په توګه د
امریکې متحده ایالت له دولت سره
هغو کډوالو ته چې د کډوالۍ د منلو
پروګرام له طریقه دې هیواد ته راځي
مرسته ترسره کوي .د امریکې په
متحده ایالت کې نهه ( )۹د کډوالو
بیا میشته کیدو ادارې شتون لري ،چې په ملي کچه فعالیت کوي.
نوموړې ادارې د کډوالو بیا میشته کېدلو ملي ادارې د محلي
دفترونو لرونکې دي ،کېدالی شي محلي ادارې یې په مختلفو
نومونو سره فعالیتونه ترسره کړي.
د کډوالو بیا میشته کیدو یو شمېر ادارې د ځینو مذهبي ډلو سره
تړاو لري ،مګر اجازه نه لري ،څود پناه غوښتونکي سره د نژادي،
ملیتي ،مذهبي ،جنسیتي اویا جسماني او رواني معلولیت په
اساس تبعیض وکړي.
د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود

صفحه 7

کلونه کېږي چې د کډوالو بیا میشته کیدو ادارې له کډوالو سره
چې د نړی له هره ګوډه د امریکې متحده ایاالتو ته راځي د هغوی
ځای پر ځای کولو کې فعالیتونه ترسره کوي او په لومړیو میاشتو
کې د کډوالو او کورنیو سره یې اړینې مرستې ترسره کوي.

د امریکا متحده ایالت دولت الرښوونې تنظیموي او د کډوالو د
بنسټیزو مرستو له پاره بودیجه ورکوي ،مګر د کډوالو بیا
میشته کېدو ادارې او نور سازمانونه پورته یادې شوې مرستې
اوځینې نورې مرستې هم ترسره کوي .د کډوالو بیا میشته کېدو
ادارې تاسو سره د نوي ژوند د پیل له پاره اړینې مرستې ترسره
کوي .مرستې او خدمتونه محدودې دي ،په دې معنا چې ټاکلې
اندازه لري او کومې مرستې چې یو کډوال ترالسه کوي،
یوشمېرعواملو پورې اړه لري لکه د کورنۍ د غړو شمېر ،د
کورنۍ د غړوعمر ،د اوسېدو ځای او د کډوال د ګټې یا عاید
اندازه ،د ژوند لګښت او عامه مرستې په ټوله امریکا کې یو ډول
نه دي .که چېرې ستاسوکوم ملګری د امریکې په کوم ایالت کې
مرستې ترالسه کوي دا په دې معنا نه ده چې هرومرو به یې تاسو
هم تر السه کوئ.
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صفحه 8

د ځای پرځای کیدو په لومړۍ میاشت کې د کډوالو د بیا میشته
کیدو ادارې په په خدمتونو کې لومړنۍ مرستې د یو مهاجر د
ژوند د پیل له پاره د امریکا په متحده ایالت کې په پام کې نیول
شوې دي.
په متحده ایالتو کې د کډوالو بیا میشته کیدو ادارې د کډوالو له
پاره اړین خدمتونه او د دېرشو( )۳۰ورځو له پاره د هستوګنځي د
کرایې تادیه کولو مسؤلیت په غاړه لري .ځینې مرستندویه ادارې
ستاسو د لګښتونو پیسې تاسو ته الس په الس درکوي ،دا په
داسې حال کې ده چې ځیني سازمانونه کېدالی شي مصارف تر
سره اوتاسو ته د ترسره شویو لګښتونو د اندازې او ځای په هکله
معلومات وړاندې کړي.

که چېرې د بیا میشته کیدو اړوند خدمتونو ته اړتیا لرئ کېدای
شي له لومړیو دېرشو( )۳۰ورځو څخه تر نوي ( )۹۰ورځو پورې
دوام وکړي .تاسو باید کوښښ وکړئ چې زر تر زره ځانته دنه ده
پیدا کړئ ،د کډوالو بیا میشته کېدو اداره دا مسؤلیت نه لري
چې تاسو ته دنه ده پیدا کړي ،همدا ډول نوموړې ادارې تاسو ته د
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صفحه 9

موبایل ،تلویزون ،موټر ،کمپیوتراخستلو او یا هم د مسافرۍ
پورونو او بیلونو د ورکړې کومه ذمه واري په غاړه نه لري.
د لګښتونو او پورته ذکرشوو جنسونو د اخیستو له پاره باید کار
وکړئ او په خپله پیسې وګټئ.

ډېرشمېردلیلونه شتون لري چې له شپږو میاشتو څخه تر یوه کاله
پورې په هغه ځایونو کې پاتې شي کوم چې د کډوالو بیا میشته
کیدو د ادارې له خوا استول شوي یاست .که چېرې غواړئ چې
کډه وکړئ ،نو بل ځای ته د کډه کیدواو ټولوهغو اړینو خدمتونو
چې تاسو ورته اړتیا لرئ په خپله مسؤلیت لرئ .مخکې له دې چې
د کډې کولو نهایې پرېکړه وکړئ ،بهتره ده چې د کډوالو بیا
میشته کیدو له ادارې سره په اړیکه کې شئ ،تاسو دنه ده لرئ چې
د راستنیدو اویا کډې کولو څخه لس ورځی وروسته خپل نوي
ادرس په هکله د امریکې دولت ته خبر ورکړئ.

اړین خدمتونه چې د کډوالو بیا
میشته کیدو ټولې اړوندې ادارې یې
باید پناه غوښتونکو سره په متحده
ایالتونو کې د دېرشو ورځو په موده
کې د هغه په لومړي هستوګنځي کې
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صفحه 10

ترسره کړئ او یا باید ډاډ ترالسه کړئ چې یو د نورو وګړو (
خپلوان ،ملګری او یا کوم بل سازمان) په واسطه ترسره شوی دی.
اړین خدمتونه عبارت دي له:
 په هوایی ډګر کې د کډوالو یا مهاجروسره کتنه او د اوسیدو
ترځایه یی د ترانسپورت اسانتیا برابرول.
 موسم اویا اقلیمي شرایطو ته په کتو د اړتیا وړ کالي
برابرول ،اړینه نه ده چې کالي دې نوي وي مګر دا چې باید
پاک او د ګټې اخیستنې وړ واوسي.
 د خوندي ،پاک او د حفظ الصحې لرونکې کور برابرول.
 د کور هر مشر وګړي ته په لږ مقدار سره د شخصی لګښت له
پاره د پیسو ورکړه.
 د ابتدایي میز و چوکۍ او د کورنور وسایل (ضروري نه ده
چي لوښي دې نوي وي) مګر پاک او باید د ګټې اخستنی وړ
وي برابرول.
 د کورنۍ شمېر ته په کتو د غذایي توکو برابرول اویا د
غذایي توکو د پلورلو له پاره مالیی مرسته کول،څو کورنۍ د
دولت خوړو پروګرام (  )Food Stampsکارت ترالسه کړي.
 د نقدو پیسو او طبي مرستو د تر السه کولو په اړه مرسته کول.
 د ټولنیز امنیت کارت ( )Social Security Cardله پاره د
غوښتنپاڼې په برخه کې مرسته کول.
 اړتیا ته په کتو د انګلیسي ژبې زده کړې په کورس کې د نوم
لیکنې په برخه کې مرسته کول.
د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود

صفحه 11

 د دندې اخستلو مرکې او د دندې په هکله معلوماتي زده کړو
پرمهال د تګ را تګ له پاره د ترانسپورت یا وسیلې اسانتیا
برابرول.
 اړتیا ته په کتو د اعالن شویو دندو د نوم لیکنې په پروسه کې
مرسته کول.
 د اړتیا وړ وقایوي ازمیښتونو او نورو صحي خدمتونو په
برخه کې مرسته کول.
 له هغو نارینه وو سره د نوم لیکنې په پروسه کې مرسته کول
چې عمرونه یې د  ۲۵ -۱۸کلونو پورې وي او غواړی په
داوطلب ډول عسکري خدمت وکړي.
 ښوونځي ته د ماشومانو د داخلولو په پروسه کې مرسته کول.
 د ټولنې او په متحده ایاالتو کې د ژوندانه په دود او دستور
باندې د پوهېدو شرایط برابرول.
 د هر ډول اړتیاوو د پوره کولو له پاره د ترانسپورت او ترجمان
اسانتیا برابرول.
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صفحه 12

د

امریکایي

وګړو

له

پاره

اپارتمانونه یو د کم لګښته یا ارزانه
او پیدا کېدونکو ځایونو څخه دی
چې تاسو باید د لومړي ځل له پاره د
همداسې یو کور هیله او امید ولرئ.
کله چې د لومړي ځل له پاره متحده ایاالتو ته راځئ کېدالی شي
په اپارتمان او یا کوم هوټل کې ځای پرځای شئ .همدا ډول امکان
لري چې خپل کوم نږدې خپلوانو کره چې له مخکې نه په متحده
ایاالتو کې ژوند کوي او اوسیږي .که چېرې مجرده یاست کوالی
شې د نورو همجنسه کډوال مجردانو سره یو ځای واوسیږئ.
د کډوالو بیا میشته کیدو ادارې دا ډاډ ترالسه کوي چې تاسو په
لومړۍ میاشت کې د اوسیدو ځای ولرئ او دا هستوګنځی باید
پاک ،امنیتي او مناسبه کرایه ولري .په لومړیو وختونو کې به
ستاسو ګټه کمه وي ،نو په دې اساس هستوګنځای به مو ستاسو
په خوښه او ذوق برابر نه وي ،ولې په راتلونکي کې د کار او
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صفحه 13

مناسبې ګټې په ترالسه کولو سره کوالی شئ چې یو د خپلې

خوښې کور ونیسئ چې ستاسود ګټې او اړتیاوو سره برابر وي.

د کډوالو بیا میشته کیدو ادارې ګمارل شوې چې تاسو او
کورنیو ته مو د کور ځیني ساده د اړتیا وړ اسباب د بېلګې په
توګه میز ،چوکۍ ،د خوب توشکو له پاره پوښونه ،د پخلنځي
له پاره اسباب  ،اړین لوښي او د شخصي حفظ الصحې له پاره د
اړتیا وړ جنسونه اماده کړي.
د یادولو وړ ده چې اړونه ده ادارې مکلفه نه دي چې د اړتیا وړ
اسباب او وسایل دې په ټوله معنا نوي وي ،باید د ګټې وړ وي .
همدا ډول د غیرضروري وسایلو اواسبابو په اخیستلو کې هیڅ
بېړه ونه کړئ او په لګښتونو کې باید له اسراف نه کار وانخلئ.

د هستوګنځي یا کور کرایه ترډېره حده ګرانه او قیمته ده .د
اوسیدو له پاره د یو مناسب ځای پیدا کول ستونزمن دي،
معموالً خلک د اړتیا وړ کورونه په کرایه نیسي .د کور کرایه په
بېالبېلو ایاالتونو کې ډېر زیات توپیر لري ،تردې چې په
یوایالت کې د ښارونو تر منځ اوبیا د ښارونو په مختلفو برخو
کې هم سره توپیرلري .په یاد ولرئ په هر ګوډ کې چې اوسیږئ د
کور کرایه مو د میاشتني لګښت اصلی برخه ده.
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صفحه 14

تاسي کوالی شي چې له کور او یا اپارتمانه کډه وکړئ ،مګر
اړینه ده چې د قرارداد نېټه په پام کې ولرئ او لږ تر لږه یو
میاشت له وتو وړاندې د کور مالک ته په لیکلې بڼه د
برېښنالیک په استولو سره خبر ورکړئ .په یاد ولري چې کډه
کول هم لګښت لري ،نو مخکې له دې چې د کور مالک سره
قرارداد ختم کړئ په دې ډاډه کړئ کړئ چې د لګښتونو توان
لرم.

د امریکا په متحده ایالتونو کې کراکښ او د کور مالک دواړه
یو لړحقوق او مسولیتونه په غاړه لري .د کور اویا اپارتمان د
کرا نیولو په وخت
کې باید یو قرار
داد د اجاره لیک
په نوم السلیک
کړئ.

په

اجاره

لیک کې تاسو کراکښ ګڼل کېږئ چې د یو ټاکلې مودې له پاره
قرارداد السلیکوئ .د قرار داد د نیټي له پیله تاسو د کرایې او
نورو ښاري خدمتونو لکه اوبو ،برېښنا او ځیني نورو
لګښتونو مسؤلیت په غاړه لرئ ،څو یی پر خپل وخت ادا او له
کور یا اپارتمان څخه په ښه ډول ساتنه وکړئ .که چېرې څوک
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صفحه 15

وغواړي چې قرارداد د ټاکلې مودې څخه وړاندې ختم کړئ ،نو
د دې امکان شته چې د پاتې میاشتو د کرایې په ورکړه مسول
وګڼل شئ او نوموړی عمل به ستاسو پر مالي اعتبار هم بد اغیز
وکړي .همدا ډول که چېرې تغیرمکان یا کډه کوئ ،نو یو شمېر
کړنې باید ترسره کړئ چې عبارت دي له :د امریکا متحده ایالت
حکومت ،پُسته خانې او داسې نورو سره د خپل نوي ادرس
شریکول  .د دې تر څنګ که غواړئ چې کډه وکړئ ،نو د کډوالو
بیا میشته کېدو له ادارو څخه الرښوونه اخیستالی شئ.

د اوسیدو د ځای یا مسکن قوانین د کور په مالک او کرای
کښ پر دواړو پلي کېږي .د کور مالک دا دنه ده لري چې کور یې
باید د خوندیتوب او
حفظ
ځانګړي

الصحې
معیارونه

ولري همدا ډول د
کور مالک باید دا
ډاډ ولري چې د کور د
برېښنا ،اوبو او مرکزګرمۍ سیستم فعاله دی همدا ډول کور
باید د اورلګېدنې یا دود د کشف په وسایلو سمبال وي او د
حشرو ،موږو او ځینو نورو خزندو څخه پاک وي .د دې ترڅنګ
د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود

صفحه 16

د کورد قوانینو په رڼا کې د کور مالک نه شي کوالی چې د
نژاد ،ملیت ،مذهب ،جنسیت ،کورنۍ  ،جسمي او رواني
وضیعت ته په کتو له کرایي کښ سره د قرارداد کولو ډډه وکړي.

 کرایي کښ باید قرارداد په لیکلې بڼه ترسره اوالسلیک
کړي.
 کرایي کښ باید د قراداد پر وخت د لومړۍ او اخري
میاشتې کرایه ورکړي .د اخری میاشتې کرایه د دې له پاره
اخستل کېږې چې په راتلونکي کې که چېرې د کرا کښ له
خوا اپارتمان ته کوم زیان رسیدلی وی ،نو زیان ته په کتو
ترې تاوان اخیستل کېږي.
 د اپارتمان کرایه باید پر ټاکلې نیټی ورکړل شي.
 کرا کښ باید د نورو ګاونډیانو په چارو کې مداخله ونه
کړي .د ستونزې پر وخت باید مؤظف کس د کور مالک سره
په اړیکه کې شي.
 کرا کښ تر هغه چې د کورله مالکه په لیکلې بڼه اسناد ونه
لري د کور په جوړښت کې کوم تغیر نه شي راوستالی.
 کرایه کښ اړینه بیمه د اورلګېدنې او یا نورو زیانونو له
پاره تر السه کوالی شي.
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 خپل موټر باید په ټاکلی ځای کې چې د اپارتمان د ادارې له
خوا درته ښودل کېږي ودروې.
 د اپارتمان دروازه باید د تل له پاره تړلې وساتې.
 د کور یا اپارتمان مالک دا حق لري تر څو د کور څخه کتنه
وکړي مګر له مخکې باید کرا کښ خبر کړي.
 که چېرې کراکښ زیات شمېر کلیګانو ته اړتیا لري ،نو په
خپله دې ځانته جوړې کړي همدا ډول د کلیګانو او د
پارکېنګ ریموټ د ورکېدو په صورت کې تاوان اخیستل
کېږي.
 د اپارتمان د دروازې تر مخه د پای پاک یا قالینچې له
اچولو ډده وکړئ او که لیک ،ورځپاڼه او یا کوم جنس مو د
دروازې ترشاه شتون ولري زر تر زره یې کور ته دننه کړئ،
څو نورو الرویو ته ستونزه پېښه نه کړي.
 که چېرې مو په اپارتمان کې کومه ستونزه پیدا کېږي ،په
بېړه اپارتمان کې مؤظف کس یا د اپارتمان مالک ته خبر
ورکړئ څو له ستونزې سره مخامخ نه شئ.
 د اپارتمان پر دېوالونو او لرګینو برخو میخ مه ټک وهئ.
یوازی چسپي شیان او کوچني میښونه چې پر یوه زاویه
لګول کېږي لګولی شئ.
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د کالیو وینځلو کوټه د کالیو وینځلو پر ماشینونو او
وچوونکو ماشینونو سمبال وي،
کله مو چې کالي ووینځل شول ،نو
سم د السه یی له ماشینه وباسئ ،د
کالیو وینځلو په ماشین کې د
کالیو له رنګ ورکولو څخه ډډه
وکړئ همدا ډول مخکې له مخکې د استعمال په طریقې ځان
پوه کړئ او که چېرې د ژبې ستونزه لرئ ،نو غوښتنه کېږ یچې
په اپارتمان کې د مسؤل کس اویا د کور له مالک سره اړیکه
وکړئ.

کالي باید د جنسیت او رنګ په نظر کې نیولو سره
جال شي .د دې ترڅنګ پر کالیو لګول شویو لیبلونو ته پاملرنه په
کار ده ،څو مو کالي په مناسبې طریقې سره ووینځي او کوم زیان
ورته ونه رسیږي .همدا ډول د کالیو ځیني داسې ډولونه شتون
لري چې ډېر نرم دي ،نو اړینه ده چې دا ډول کالي په الس او یا د
ماشین په کمه درجه کې ووینځل شي.
د ماشین د کار بټنه په دقیقه توګه وټاکئ.
معموال د کالیو وینځلو ماشینونه دوه ډوله سرعت لري:
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 .1د ماشین داخلي پره په نیمه ډول تاویږي اود کالیو د پاکولو
سبب ګرځي.
 .2د ماشین داخلي پره په ډېر سرعت سره تاویږی او د کالیو د
شپړیدو سبب ګرځی .د دی سره سره که چېرې تاسو خپل کالي
په کالیو کې د ټنبل شوو سپارښتنو په رڼا کې ووینځئ ،نو
جامې به مو په ښه ډول پاکې او د خرابیدو مخنیوی به یی هم
شوی وي.

د اوبو د تودوخې درجه وټاکئ.
د کالیو وینځلو په پروسه کې د اوبو تودوخه هغه عامل دی چې د
کالیو پر جنسیت اغېزه لري .د بېلګې په توګه ډېرې تودې اوبه
کېدالی شي د کالیو د تنګیدو ،د رنګ پیکه کېدو او پرکالیو د
ټاکو د را پیدا کېدو سبب شي او د برقي انرژۍ لګښت هم لوړیږي.
جوش یا لوړ تودوخه لرونکې اوبه یوازې د ډېر ښیرن او غوړ
ټوکرونو ته استعمال کړئ د بېلګې په توګه ځان پاک ،د خوب
شیټونه ،پنډ ټوکرونه او د پخلنځي صافي ګانې.
د رنګه کالیو ،لږ ښیرن کالیو له پاره له تړمو اوبو څخه ګټه
واخلئ .د دې ترڅنګ کومې جامې مو چې نرۍ دي اویا د رنګ
ورکولو خطر لري ،نو د سړو اوبو سره یی ووینځئ.
په ټوله کې ویالی شو چې د ټیټې تودوخې یا مالیم اوبو سره د
جامو وینځل یو له غوره تګالرو څخه ده چې په دې سره د برقي
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انرژۍ لګښت کمیږي او له بله پلوه د چاپېریال خوندیتوب هم
ساتل کېږي.
 :د جامو وینځلو صابون ،مایع او نور نرمونکي مواد
وټاکئ ،لومړی ځان ډاډه کړئ چې د کالیو پوډر یا نرمونکي مواد
د ماشین په کومه برخه کې اچول کېږي همدا ډول د پوډر اندازه د
جامو شمېر یا حجم او د ماشین په ډول پورې اړوند ده .همدا ډول
د مایع پربوشکه او د صابون پر پوښ د کارونې الرښود شته باید
د هماغه الرښود په نظر کې نیولو ترې ګټه واخلو څو د لګښت
کچه را کمه او د چاپیریال ساتنه تر سره شي.
جامې په ماشین کې واچوئ .په یاد ولرئ که چېرې د
جامو اندازه ډېره شي امکان لري چې کالي مو په ښه ډول پاک نه
شي او ماشین به هم د یو لړتخنیکي ستونزو سره مخ شي.
د کالیو وینځلو ماشین روښانه کړئ .کله چې مو جامې
په ماشین کې واچولې پای کې یې د ماشین دروازه بنه ده کړئ او د
فعالیت کولو یا  Startتڼۍ ته فشار ورکړئ .د کالیو وینځلو
ماشینونه سره توپیر لري ځینی ډولونه یې د دروازې د نه ټرل کېدو
په صورت کې نښه ښکاره کوي ،مګر داسې ډولوونه هم شتون
لري چې کومه نښه نه ښکاره کوي ،نواړینه ده چې ځان ډاډه کړو ،د
ماشین دروازه مو په درست ډول سره بنه ده کړې.
کله چې مو د جامو وینځل پای ته ورسیده ،نو د ماشین دروازه
خالصه پرېږدئ ،څو هوا ورته ورسیږي او د فنګسونو د را پیدا
کېدو مخنیوی وشي.
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د امریکا په متحده ایاالتو ښه ګاونډي هغه دی چې د بل ګاونډي
حقوقو ته پاملرنه وکړي .ښه ګاونډي تل له پاره کوښښ کوي څو د
خپل اپارتمان نږدې او شا و خوا سیمه پاکه وساتي ،څو نورو ته
هیڅ ډول مزاحمت ونه شي .د شخصي کورونو په اړوند باید وویل
شي چې د کور چمنونه باید منظم وساتل شي او ستره کثافات
دانۍ مو د کثافات ټولولو په ورځ د کور مخې ته کېږدئ .همدا
ډول د شپی له خوا خپل غږونه ټیټ ساتل څو ګاونډیانو ته
مزاحمت پیښ نه شي.
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کله چې د لومړي ځل له پاره ټولنې ته داخلیږئ دا باید زده کړئ
چې څنګه له یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره تګ راتګ
کوالی شئ ،ځکه ګڼ شمېر وګړي په متحده ایاالتو کې په خپله
ډریوري کوي دا چې موټر لوړ قیمت لري ،نو د ژوند په لومړۍ
موده کې د موټر لرل ستونزمنه ده ،کله چې ټولنه کې ځای پر
ځای شوئ د ښاري ترانسپورت خدمتونو ته الس رسی پیدا
کوئ ،په ډېر شمېر ښارونو کې یو یا دوه ډوله د عامه
ترانسپورتي وسایط شتون لري .تاسو باید د ښاري ترانسپورت
څخه د ګټې اخیستنې په تګالرې ځان پوه کړئ ،همدا ډول د
کډوالو بیا میشته کېدو ادارې تاسو وار د مخه د ښاري
ترانسپورت خدمتونو سره اشنا کوي.
د امریکا په متحده ایاالتو د قدم وهلو ،بایسکل او موټر چلولو
له پاره قوانین شتون لري .امریکې ته په راتګ سره د ژوند په
لومړیو ورځو کې تر ډېره به د اړتیاوو پوره کولو له پاره پیاده
ګرځئ ،مګر په لږ ځنډ سره به د ښاري ترانسپورت خدمتونو نه
ګټې اخیستلو ته چمتو شئ .په ښارونو کې عامه ترانسپورتي
خدمتونه توپیر لري په دې معنا چې په ځینو ښارونو کې عامه
ترانسپورتي خدمتونه ډېرو ځایونو نه تګ راتګ کوي ،مګر په
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ځینو ښارونو کې بیا امکان لري د لږې مودې له پاره خدمات
وړاندې کړي او یا هیڅ شتون نه لري.
د خپل شخصي موټر لرل یو لړ ګټې او مسؤلییتونه لري همدا
ډول په متحده ایاالتو کې موټرګرځول لوړ لګښت لري.
پردې بنسټ د ژوند په لومړۍ مرحله کې اړینه ده چې د عامه
ترانسپورتي خدمتونو نه ګټه واخلئ څو چې دنه ده واخلئ او د
موټر اخیستلو توان تر السه کړئ .د دې ترڅنګ د موټر له پاره
بیمه او د موټرچلونې الیسنس په هکله قوانین شتون لري اړینه
ده چې د موټر مالک په یادو قوانینو پوه او پلي یې کړي.

په ښارونو کې خلک کوالی شي له عامه ترانسپورت څخه ګټه
واخلي .تاسو باید د هر
ډول وسایلو د ختلو او
ښکته کېدو په سمه
طریقه

ځانونه

پوه

کړئ ،د امریکا په
متحده ایاالتو کې
درې ډوله عامه ترانسپورتي وسایل شتون لري چې عبارت دی
له :سرویس ،د ځمکې الندې او هوایی ریل څخه .هر یو یی
ځانګړی مهال ویش او ټاکلي تم ځایونه لري .د عامه
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ترانسپورت نه په ګټې اخیستنې سره باید کرایه ورکړواو یا د
عامه ترانسپورت له پاره چې کوم ځانګړي کارتونه شتون لري
ترالسه کړئ  .ستاسو د کرایې خرچه د سفر په پای کې ټاکلې
محاسبه کېږي .د سفر کارتونه له تم ځایونو او نورو ځایونو څخه
په نقدو پیسو او یا ډییټ کارت پواسطه پلورلی شي.

چند کلمات مهم برای استفاده از ترانسورت عامه
?Where is the bus stop or subway station
د سرویس یا اورګاډې تمځای چیرته دی؟
دغه سرویس یا اورګاډی چیرته ځي؟ ?Where does this bus/ train go
?How much is the fare
کرایه څومره ده؟
?Where is the bus stop or rail station
دبسونو او اورګاډو تمځای چیرته دی؟
?How can I get to the library/bank/pharmacy/grocery store
څنګه کوالی شم چې کتابتون/بانک/دوخانه /یا خوراکه فروشۍ ته الړ شم؟
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کله چې ګڼه ګونه ډېره وي ،نو کرایه هم لوړیږي همدا ډول
ممکنه ده په ځنډ سره ورسیږئ .که چېرې غواړئ د ګڼې ګوڼط
په ساعتونو کې په خپل وخت سره دندې ته ورسیږئ او یا کوم
بل مهم مالقات لرئ ،نو کوالی شئ د ټکسي ،اوبر  Uberاو
لفت  Lyftچې د شخصی نقلیه وسایلو ډولونه دي ګټه واخلئ،
مګر کرایه یې لوړه ده.

پیاده تګ او له بایسکل څخه ګټه اخیستل اسانه ،ارزانه او د
انسان روغتیا ته ګټه
رسوي .د امریکا په
متحده ایاالتو کې د
پیاده تګ او بایسکل
ځغلولو

له

پاره هم

ځانګړی قانون شتون
لري .همدا ډول د پیاده تګ او بایسکل ځغلولو پر مهال
ترافیکي نښو او لوحو ته پاملرنه ولرئ چې له کومې ترافیکي
ستونزې سره مخ نه شئ .د پیاده تګ پرمهال له پیاده الرو څخه
استفاده وکړئ او له سرک نه په اوښتو کې هم پاملرنه ولرئ چې
له ټاکلي ځای څخه چې په سرک کې نخښه شوی ګټه واخلئ.
بایسکل مو په ټاکل شوي ځای کې ودروئ او قفل یی کړئ .د
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دې ترڅنګ په یاد ولرئ چې په ځینو ښارونو کې د بایسکل
ځغلولو له پاره ځانګړې ترافیکي ،امنیتی مقررات او لینونه
شتون لري ،د یادولو وړ ده ځینو ښارونو کې د بایسکل ځغلولو
خولۍ او الیسنس هم اړین دی ،نو په کار ده ده چې ترافیکي
قوانین زده او عملي یی کړئ.

د امریکا په متحده ایاالتو کې ټکسي ،اوبر Uberاو لفت Lyft
درې واړه د شریکې سوارلۍ خدمتونه لري .تر ډېره بریده له
شریکې سوارلۍ خدمتونو نه ګټه اخیستنه نسبت عام ټکسي
ته اقتصادي تمامییږی .دا چې
د ټکسي خدمتونه په انالین
ډول تر سره کېږي ،نو موبایل د
ټکسي ځانګړي پروګرامونه
چې موبایل ته ډاونلوډیږي او
بانکي حساب له ډیبیت کارت سره باید ولري ،څو د سفر کرایه
تادیه کړي .تکسي کوالی شي د سرک تر غاړې او یا په ټاکلو تم
ځایونو کې ترالسه کړي او که د انګلیسي ژبې سره بلدتیا لري،
نو کوالی شي د تکسي کمپنۍ سره په اړیکه کې شي .د ټکسي
ډریوران زیات نقدی پیسې او یا ډیبیت کارت مني ،اړینه ده
چې له سفر وړاندې ځان د کرایې د ورکړی په میتود ډاډه کړئ .د
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شریکې سوارلۍ او ټکسي څخه استفاده کول نسبت عامه
ترانسپورت خدمتونو ته لوړ قیمت لري ،نو سپارښتنه کېږي
چې یوازې د اړتیا پر وخت ترې استفاده وکړئ.

شخصي موټر لرل ډېر شمېر ګټې او مسؤلیتونه لري .موټر پورې
تړلي لګښتونه د بېلګې په توګه میاشتنی قصد ( که چېرې مو
په

قرض

وي)،

اخستی
بیمه،

الیسنس ،پلیت ثبت،
تمځای کرایه ،پترول
او

ترمیم،

پورته

لګښتونو ته په کتو
امکان لري ستاسو ګټه یا عواید ډېر کم شي .پایله کې ویالی
شو چې په لومړیو وختونو کې د عامه ترانسپورت خدمتونو نه
ګټه واخلئ وروسته کله چې په دنه ده وګمارل شوئ او د دې
وس مو پیدا کړ چې شخصي موټر واخلئ بیا پرېکړه
وکړئ،مګر په یاد ولرئ چې لومړی باید د ډریورۍ په ازموینه
کې بریالي شئ او الیسنس واخلئ.
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دنده
د امریکې په متحده ایاالتو کې د دندې لرل خورا مهم دي .د
دندې لرل او ساتل د یوې کورنۍ راتلونکی او ځان بساینې یا
خود کفایي له پاره اړین ګڼل
کېږي .د دندې لرل یو له هغه
السته راوړنو څخه ده چې د
شخص یا کورنۍ د خود
کفایي سبب ګرځي او د
بریالیتوب نخښه ده .د بیا میشته کېدو اراده ستاسو اړیکه یو
له مرکزونو سره تړي چې د دندې اسانتیاوې برابروي ،مګر د
دندې ترسره السه کول او ساتلو په برخه کې ستاسو خپل رول د
اهمیت وړ دی .د امریکا متحده ایاالتو ته په رسېدو سره باید د
دندې ترالسه کولو له پاره ځانونه اماده کړئ.

ټول وګړي ښځینه او نارینه چې د  ۶۴ – ۱۸کالو پورې عمر او د
کار کولو وړتیا ولري باید د دندې ترالسه کول خپل لومړیتوب
وټاکي .د دندې په لرلو سره له ځان او کورنۍ څخه ساتنه کوالی
شي .د دولتي مرستې کمې یا محدودې دي ،نو پر دې بنسټ
متحده ایاالتو ته په رسېدو سره د دندې ترالسه کول اړینه دي.
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صفحه 29

دولت او د بیامیشته کېدو اړوندې ادارې تاسو ته د دندې پیدا
کولو ضمانت نه کوي .سره د دې چې تاسو به د یو شمېر کاري
مرکزونو سره انټرویو
یا مصاحبه تر سره
کړې وي ،مګر بیا هم د
کار ترالسه کول ممکن
دي ،اونۍ یا میاشت
وخت ونیسي .د دندې
ترالسه کولو او د
مصاحبې په هکله باید له مسلکي غړو سره مشورې تر سره
کړئ .له تاسو هیله کېږي که ستاسو تخصصي څانګې ته په کتو
معاش یې کم هم وي ،د لومړي ځل له پاره د هر ډول دندې له
اجرا سره موافقه څرګنه ده کړئ ،څو وکوالی شئ کاري تجربه
ترالسه کړئ .که چېرې کومه دنه ده چې درته پیشنهادیږی ونه
منئ یا یی رد کړئ امکان لري دولتي مرستې له السه ورکړئ.
ډېر شمېر خلک د یوې دندې له پاره غوښتنه کوي ،نواړینه ده
څو په ټیټه کچه د یو نوي کار له اجراء سره موافقه څرګنه ده کړئ
او د مناسبې وظیفوي تجربې د لرلو له پاره شپږ میاشتې باید
په یوه دنه ده کې پاتی شئ.
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د امریکا متحده ایالت زیارکښه او زیار ایستونکو خلکو ته د
چانسونو یا سهولتونو وطن
په نوم شهرت لري .د ښه دندې
او لوړ معاش تر السه کولو له
پاره په انګلیسي ژبه لوست
او لیک کول شرط ګڼل کېږي
او همدا ډول د نوو مهارتونو د زده کړې لیوالتیا باید ولرئ .که
چېرې په خپل هیواد کې مو په کومه ځانګړې برخه کې کار کړی
وي او تجربه لرئ ،نو مخکې له دې چې هماغه کار په متحده
ایاالتو کې پیل کړئ باید په اړونه ده ټولګیو کې برخه واخلئ ،څو
شهادتنامه ترالسه کړئ.
د امریکا په متحده ایاالتو کې نارینه او ښځینه کار کوي .ښځینه
د ټولنې د کارنیمایۍ برخه تشکېلوي او د نارینه په شان هر ډول
دنه ده ترسره کوي ،مګر تر ډېره بریده په نارینه کارکوونکو
نظارت یا څارنه ترسره کوي .همدا ډول د امریکا په متحده
ایاالتوکې د څوارلس کلنۍ پورته عمر لرونکي ماشومان د
نیمایۍ ورځې کار اجازه لري ،مګر د دندې ډول او کاري ساعتونه
چې کار پکې کوي یو څه محدویتونه لري .اکثره ځوانان د
ښوونځي له وخت نه وروسته ،د اونۍ په پای کې د رخصتۍ په
ورځو او یا هم د رخصتۍ په نورو ورځو کې نیمه ورځ کار کوي .د
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یادولو وړ ده چې د ځوانو کارګرو د حقوقو ساتنې له پاره په
متحده ایاالتو کې یو لړ قوانین شتون لري.

د امریکا په متحده ایاالتو کې کار کوونکي د یو لړ حقوقو او
مسؤلیتونو لرونکي دي .تاسو حق لرئ چې د کار په مقابل کې
اجوره یا تنخوا تر السه کړئ او د کار قوانین د کارګر د
خوندیتوب ساتنه کوي .په متحده ایاالتو کې د مالیې ورکول
خورا ارزښت لري .په دنه ده کې ستاسو مسؤل شخص د یو
کډوال یا مهاجر په توګه د هیڅ ډول تبعیض حق نه لري او یا د
سن ،معلولیت ،ملیت ،نژاد ،جنسیت ،جنسی میالن او نورو
دالیلو پر بنسټ د دندې د
اجراء او پرمختګ مخه مو
ډب کړې .د یادولو وړ ده چې
ځینې ځانګړې دولتي دندې
یوازې د متحده ایاالتو
اوسیدونکو ترسره کوالی شي .کارکوونکي حق لري ،څو په یو
ډاډمن له تبعیض څخه لیرې چایپریال کې کار وکړي ،جنسی
زورونه هغه زورونې ته ویل کېږي چې د وګړي یا شخص د ویرې
او ناراحتۍ سبب شي او د کار په چاپېریال کې دا د زغملو عمل
نه دی.
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د بیامیشته کېدو اداره ستاسو اړیکه ستاسو په سیمه کې له
هغو مرکزونو سره تړي چې د دندې سهولتونه رامنځته کوي،
مګر تاسو یاست چې د دندې پیدا کولو او ساتلو کې اصلی
رول لري .د دندې ترالسه کول په متحده ایاالتو کې مهمه کړنه
ده  .همدا راز ستاسو لومړنۍ هیله ده امکان لري ستاسو له
مسلک سره چې په خپل وطن کې مو درلوده همغږي ونه لري.
لومړنۍ دنه ده مو کېدالی شي غیرمسلکې ،ټیټ رتبه ،مؤقت
یا نیمه مؤقته وي .د نارینه او ښځینه و کار کول په دې هیواد
کې دود او اړین دي.

ترانسپورتي خدمتونه او عامه ترانسپورت د امریکې په اکثره
ښارونو کې شتون لري .د موټر یا ترانسپورت اسانتیا رامنځته
کول د بیامیشته کېدو په پروسه کې شتون نه لري .پردې بنسټ
د لومړۍ دندې له پاره شاید له عمومي ترانسپورت خدمتونو
څخه ګټه واخلئ.
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په متحده ایاالتو کې کاري
مشغولتیا د یوې کورنۍ
راتلونکی تضمینوي همدا
ډول د یوې ښځې په توګه
ستاسو د پرمختګ او مالي
ثبات له پاره اړین ګڼل کېږي.
ټول ډېر عمر لرونکې وګړي په ځانګړې توګه هغه کسان چې د -۱۸
 ۶۴کالو پورې عمر او کاري وړتیا لري باید د دندې تر السه کول
یې لومړیتوب وي.

دا چې مخکې مو هم یادونه وکړه متحده ایاالتو کې نارینه او
ښځینه دواړه کار کوي .ښځې د کاري قوې نیمه برخه تشکېلوي او
په هره کاري برخه کې د نارینه په څېر کار کوي ،مګر تر ډېره پر
نارینه و د څارنې دنه ده پرمخ وړي.
د دندې اجرا او ساتل تاسو او کورنیو ته مو ډېرې ښیګڼی لري.

کله چې ښځه او خاوند دواړه کار وکړي ،نو کورنی عاید یا ګټه به
یې لوړه وي او د میاشتني بیلونو ،کور کرایه ،غذایي موادو او
کالیو اخیستل به په اسانۍ سره ترسره کوي .د واړو کار کول د دې
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زمینه برابروي چې په اسانۍ سره سپما وکړئ چې په دې سره به مو
مالي مصؤنیت خوندي وي.

ځینې دندی د ځانګړو امتیازاتو لرونکې دي د بېلګې په توګه د
صحت بیمه چې کاري مسؤل یې د خپل کارکوونکو د میاشتني
لګښت ډېره برخه تادیه کوي او د صحت بیمې پاتې برخه د
کارکونکي له معاشه اخیستل کېږي .امریکایي وګړي د صحي
بیمې په اړه د کاري ادرس له الرې متکي دي ،ځکه د تداوۍ
اوروغتیایي خوندیتوب لګښت خورا ګران دي .د کار یا دندې له
الرې د روغتیایي بیمې ترالسه کول یو ګټور او د حساب وړ
امتیاز دی چې تاسو او د کورنۍ غړو ته مو په کم لګښت سره
روغتیایي خدمتونه وړاندې کېږي.

له کور څخه بیرون کار کول
تاسو ته مُهلت در کوي ،څو د
انګلیسي

ژبه

تمرین

او

غښتلې کړئ ،ځکه تاسو په
کاري چاپېریال کې د خپلو
همکارانو او مشتریانو سره خبرې کوئ .د انګلیسي ژبې زده کړه،
تاسو ته دا وړتیا درکوي څو په ټولنیزو چارو کې برخه واخلئ او
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ورځنۍ چارې د بېلګې په توګه د غذایي موادو پیرل ،رنځورپوه
او بانک ته تلل په ښه ډول مدیریت کړئ.

دنه ده یا کاري چاپېریال تاسو ته دا زمینه برابروي چې د مختلفو
وګړو سره اړیکه ولرئ ،په دې سره به د امریکایي کلتوراو ټولنې
په هکله ال ډېره اشنایي ومومئ .همدا ډول د امریکایي کلتوراو
ټولنیزو اصولو سره اشنایې تاسی ته دا وړتیا درکوي چې په ښه
ډول د نوي چاپېریال سره ځان عیار کړئ.

لومړنی کار ،چې ستاسو کاري مهارتونه او اړینې زده کړې لوړوي
چې په دی سره تاسو راتلونکې دندې ته چمتو کېږئ .د نورو
مهارتونو په ترالسه کولو سره ستاسو پرمختګ یقیني کېږي او د
لوړې تنخوا کار په تر السه کولو کې مو چانس ډېریږي.

کاري ساحې ته تګ راتګ تاسو دې ته اړباسي ،څو د ښاري
ترانسپورت خدمتونوڅخه ګټه واخلئ یا ډریوري زده کړئ .د
ښاري ترانسپورت یا ډریورۍ زده کړه مرسته کوي چې تاسې په
خپل ځان ډاډه او ازاد شئ .همدا ډول له تاسو سره مرسته کوي،
څو په خپل ښار او چاپېریال کې اشنا شئ او د نوي کور یا ژوند
سره ستاسو اړیکه ال قوي کوي.
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ډېر شمېر ښځې چې کوچنیان لري ستونزمنه ده چې کورنۍ او
وظیفوی چارې همهاله پرمخ بوځی په ځانګړی توګه هاغه
میندی چې مجرده دي .سره د
دې یو لړ حلالرې شته چې
میندو ته د کار زمینه
برابروي د بېلګې په توګه د
کوچنیانو سپارل د کوچنیانو
ساتنې مرکزونو ته  ،دا خدمتونه وړیا نه دي.
 Early Head Startد فدرال ادارې له خوا یو تمویلونکی
پروګرام دی چې د نوي زیږیدلي ماشوم تر درې کلنۍ پورې
مراقبت کوي دا پروګرام د هغه کورنیو له پاره دی کوم چې کم
عاید لري .یوبل پروګرام د  Head Startپه نوم دی چې د ۴-۳د
کلنو عمر لرونکو ماشومانو مراقبت کوي .په پورته
پروګرامونو کې داخله دواړه ډوله میندو ته د دې زمینه
برابروي ،څو دنه ده ترسره کړي .همدا ډول د ماشومانو د ساتنې
په برخه کې د ملګرو ،ګاونډیانو ،د کورنۍ نورو غړو د بېلګې
په توګه نیکه ،نیا ،خور او ورور څخه مرسته وغواړي .د میندو
له پاره درېیمه حل الره داده چې د نیمې ورځې کاري وختونو
کې دې کار وکړي په ځانګړې توګه د غرمې وروسته ساعتي
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کارونه او یا د اونۍ وروستۍ دوې ورځی څو د مور او پالر له
ډلې یو یې وشي کوالی د ماشومانو ساتنه او مراقبت وکړي.

امریکایان د نارینه او ښځینه دواړو ازادۍ ته اهمیت ورکوي.
په ډېرو کورنیو کې نارینه اوښځینه دواړه کار کوي .په ځینو
وختونو کې د ښځې عاید لوړ وي .د دې تر څنګ په ځینو
کورنیو کې ښځینه دنه ده لري ،مګر نارینه نه دي توانیدلی چې
دنه ده ترالسه کړی نو پداسې حال کې کوم کوچنیان چې
ښوونځي ته نه ځي تمه ده چې پلرونه کوچنیان وساتي .دا په
داسې حال کې ده ممکن پالر دا احساس پیدا کړي چې په کور
کې یې د رهبرۍ رول له السه ورکړی او یا ښځو کې ممکن
داسې روحي تشویشونه را منځته کړي چې مسولیت لري نفقه
پیدا کړی .د پایلې په توګه دا ویالی شو چې یو د بله رښتینی
مالټر د پورته یادو شوو ستونزو په کموالی کې مرسته کوي.
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صفحه 38

په متحده ایاالتو کې د روغتیایې خدمتونوسیستم پیچلی دی .په
لومړیو کې پرې پوهېدل یو څه
ستونزمن دي .په یاد ولرئ چې
د کډوالو د میشته کولو ادارې
کوالی شي ستاسو پوښتنو ته
ځواب ووایی او ال ډېر
معلومات درته وړاندې کړي.

ستاسو لومړنۍ اړیکه به د روغتیایی خدمتونو له مراکزو سره
شاید په لومړۍ ورځ تر سره شي .کله چې متحده ایاالتو ته داخل
شوئ ،نو د کډوالو میشته کولو اداره په کم وخت کې روغتیایې
مراکزو ته ستاسو د ورتګ زمینه برابروي .روغتیایې مراکزو ته د
دې له پاره وړل کېږئ چې ستاسو روغتیایي او جسمی ستونزې
وپیژني چې ایا د دندې د اجرا توانایي لرئ یا نه ،همدا ډول
ماشومان مو ښوونځي ته د تګ له پاره جوګه دي که نه ،د
روغتیایې کتنی په وخت کې امکان لري ستاسو ماشومان
واکسین شي ،ځکه کله چې ماشومان ښوونځي کې داخله اخلي
باید د واکسین کارتونه له ځان سره ولري.
د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود

صفحه 39

د امریکا په متحده ایاالتو کې ډېر شمېر روغتیایې مرکزونه او
مؤسسات شته .په الندې ډول یې د ځینویادونه کوو:

چې د مرضونو پر وړاندې د واکسینو
خدمتونه او نور وقایوي معاینات ،د توبرکلوز مرض تشخیص
او تداوي کوي .همدا ډول وقایوي صحي معاینات چې د
مرضونو د مخنیوي سبب ګرځي تر سره کوي .د کډوالو او پناه
غوښتونکو له پاره پورته خدمتونه وړیا او یا هم په ډېر کم
لګښت سره ترسره کېږي .په یاد ولرئ چې د معاینې له پاره
وخت اخیستل اړین دي.
 :لومړني خدمتونه ترسره
کوي او صحي سال
مشورې ورکوي .د
صحت عامې ځیني
مرکزونه

او

کلینیکونه د غاښ او سترګو په برخه کې خدمتونه وړاندې
کوي همدا ډول ځیني ښاري کلینکونه ځانګړي ناروغان لکه
امیدوارې ښځې یا په ایډز باندې د اخته وګړو درملنه ترسره
کوي.
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صفحه 40

کلنیکونه شخصی بیمې او دولتي بیمې ( )Medicaidچې د کم
عاید لرونکو وګړو ته ورکول
کېږي مني او ډېر شمېر د
کلنیکونو خپل لګښت د ناروغ د
مالي توان پر بنیاد محاسبه کوي.
شخصي ډاکتران کېدالی شي عام
ډاکتر اویا متخصص و اوسي .عام ډاکتران ټول کلني صحي
خدمتونه د معایناتو سره تر سره کوي ،مګر متخصص ډاکتر د
طبابت په یوه ځانګړې برخه کې فعالیت کوي .همدا ډول ځیني
متخصصان ځانګړې ډلې د بېلګې په توګه ښځینه یا ماشومان
تداوي کوي .د هر ډاکتر د تخصص برخه توپیر لري ،ځیني یې د
انسان د بدن په ځانګړې برخې ،لکه زړه یا سترګه کې زده کړې
لري او یا د طبي وسایلو د کارونې په برخه کې تخصص لري.
شخصی ډاکتر ته د مراجعې له پاره له وړاندې نوم لیکنه
وکړي،څو ستاسو د مالي توان او بیمې په هکله معلومات
ترالسه شي.
 :روغتون ته هغه
کسان ورځي چې ځانګړې
جدي ستونزه لري ،چې
ځانګړو معایناتو او جراحۍ
ته اړتیا لري .معموالً ډاکتر
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صفحه 41

تاسو روغتون ته استوي اویا د بېړنۍ خونې له الرې منل کېږي.
په روغتون کې لګښت زیات وي ،نو امکان لري ستاسو د مالي
توان او یا بیمې ډول په هکله ځان ډاډه کړي ،مګر د شفاخانو
بېړنۍ څانګې د هغه وګړو له تداوۍ څخه چې بشپړ مالي توان
نه لري انکار نه شي کوالی.
د هغو ناروغانو له پاره ده چې په
ناڅاپي ډول له صحي ستونزو سره مخ کېږي .بېړنۍ څانګې ته د
تګ له پاره د وخت
اخیستو ته اړتیا نشته،
مګر ډېر ناروغان په
انتظار کې وي ،نو د ډېر
وخت له پاره باید انتظار
وباسي .د بېړنۍ خونې
لګښت لوړ وي ،نو که چېرې مو صحي ستونزه بېړنۍ نه وي
بهتره ده له کلینیک یا ډاکتر سره وخت ونیسئ.
په ځینو ښارونو کې داسې کلینکونه
شتون لري چې زر یا په
بېړنۍ

توګه

تداوي

ترسره کوي دا ډول
کلینیکونه

د

داسې

حالت له پاره په پام کې
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صفحه 42

نیول شوي چې ستاسو روغتیا بېړنۍ مرستې ته اړتیا لري ولې
د ستونزې شدت مو دومره نه دی چې بېړنۍ څانګه ته مراجعه
وکړئ .بېړنۍ څانګې له پاره د وخت اخیستل اړین نه دي.

د امریکې متحده ایاالتو کې د معالجوي خدمتونو په برخه کې
دوه ډوله حقوق لري .د ژباړن حق او صحي راز حق .د نوبت یا
وخت اخیستلو پر وخت
او یا بېړنۍ څانګی ته د
تلو پر مهال د روغتو
کارکوونکو ته ووایاست
چې ژباړن ته اړتیا لري او څه چې ستاسو ،ډاکتر او نرس تر منځ
بحث کېږي خوندي دی او صحي کارکونکې یې ستاسو له
اجازې پرته ستاسو خپلوان ،ملګرواو د دندې ادارې ته نه شي
ویالی.

د امریکا ډېرشمېر وګړي په کال کې یو ځل خپل ټول صحي
معاینات ترسره کوي ،څو د خپل صحي وضعیت په اړوند
معلومات تر السه کړي او مخکې له دې چې صحي یا
روغتیایي وضیعت یې خراب حالت ته الړ شي د هغه په پیژندنه
کې اقدام کوي .همدا ډول امریکایي وګړي کال کې دوه ځلې د

د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود

صفحه 43

غاښونو پاکولو له پاره ډاکتر ته مراجعه کوي تر څو د غاښونه
یي پاک او له ناروغیو څخه وساتل شي .په امریکا کې ډېر
شمېر خلک په دې اند دي چې پاکوالی یا نظافت ،مناسبه
تغذیه ،ورزش ،منظمه او مناسب خوب هغه عوامل دي چې د
ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کوي.

د امریکا ډېری وګړي هره ورځ ځان وینځي او په ورځ کې دوه
ځلې غاښونه برسوي یا مسواک استعمالوی .همدا ډول په
منظمه توګه خپل ویښتان
وینځی او هره ورځ د تخرګ
الندې خوشبویه کوونکې
کریمونه

استعمالوی.

او

کالي هم په منظمه توګه بدلوی .خوشبو تولیدونکي محصوالت
چې خلک یې د خپل پاکوالي او د خوله کولو د مخنیوي له پاره
کاروي معموالً په هټۍ ګانو کې یې پیرلی یا اخیستالی شي.
همدا ډول د شخصي پاکوالي مراعات کول د دندې تر السه
کولو او ساتلو کې اغېزمن فکتور ګڼل کېږي.
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مناسبه تغذیه په دې معنا چې له ګټورو خوړو ګټه واخلو ،څو
بدني روغتیا ولرو .همدا ډول د هغه خوړو په استفاده کې
کموالی راولو کوم چې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي .د
بېلګې په توګه ډېر خواږه ،غوړي او مالګه لرونکي خواړه چې
په دې کې سره کړي خواړه  ،خواږه او ګاز لرونکي شربتونه
شاملیږی.

په متحده ایاالتو کې خلک رواني روغتیا ته د جسمي روغتیا
په څېر اهمیت ورکوي.
رواني روغتیا د انسان
په احساساتو ،عمل او
فکر پورې اړه لري چې
په ورځني ژوند کې د
یو لړ ستونزو سره
اړیکه لري .همدا ډول
رواني روغتیا ساتنه د روحي فشارونو او تشویشونو سره د
مقابلې په معنا ده .د دې ترڅنګ د اړتیا په وخت کې د رواني
روغتیا متخصص ته تګ اړین ګڼل کېږي.
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صفحه 45

که چېرې ژوند پرتاسو داسې سخت تیریږي چې تاسو نه شئ
کوالی خپلې ورځنۍ چارې پرمخ بوځي ،نو د رواني روغتیا
خدمتونو ته مراجعه وکړئ .د کډوالو میشته کېدلو ادارې
تاسو ته د رواني روغتیا خدمتونو په هکله معلومات درکوي
او ستاسو معلومات خوندي ساتي.

روغتیا ډېرې برخې لري چې رواني روغتیا یې یوه برخه ده .د
روغتیا نړیوال سازمان یي داسې تعریفوی :رواني روغتیا په
دې معنا چې یو وګړي یا
شخص د ټولو ټولنیزو او
جسمي چارو په پر مخ وړلو
کې وړتیا لري .له چاپېریال
سره توافق د اهمیت وړ دی.
همدا ډول هغه کسان چې
وکوالی شي له خپل چاپیریال سره په ځانګړې توګه د کورنۍ
غړو ،همکارانو ،ګاونډیانو او ټولنې سره توافق ترالسه کړي،
نو یاد کس به د ښه رواني روغتیا په لرلو سره د خپل ژوند ټولې
چارې په ښه ډول سمبالې او د ژوند هر راز پیښیدونکې
ستونزو سره مقاومت ولري .د دې ترڅنګ هغه وګړي چې د
ټولنې یا چاپېریال سره توافق نه حاصلوي او د خپل چاپېریال
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صفحه 46

سره په نامناسبه توګه برخورد کوي ،د خپل او نورو شخصیت
ته درناوی نه کوي ،ټولنیز اصول په پام کې نه نیسي او خپله
غصه کنټرول نه کړي ،نو نوموړی کس له علمي پلوه د سالمې
رواني روغتیا خاوند نه دی.
په دې ورستیو ډېرو کلونو کې زیات شمېر افغانان د جنګونو،
زور زیاتی ،زده کړې ته نه الس رسی ،د پاکو اوبو نه شتون ،د
مناسبې تغذیې نه شتون او داسې نورو ستونزو سره بیا هم د
رواني روغتیا لرونکی دی ،مګر زیات افغانان د رواني
ستونزو سره الس او ګرېوان دي .په تأسف سره باید وویل شي
چې ډېر ځلې روحي او رواني ناروغۍ پټې پاتې کېږي .د دې
ترڅنګ ډېر شمېر روحي او رواني ناروغان خپلې ستونزې
پټوي .زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روحي ستونزو د
پټولو یو دلیل دا هم دی چې په ټولنه کې ځینی خرافاتي ډلې د
ناسم قضاوت خطر سره مخامخ کېدالی شي.
د شکرځای دی چې د امریکا په متحده ایاالتو کې د رواني
روغتیا ستونزې حل او د ناراحتۍ سر چېنی پیژندلو له پاره
ډول ډول عالجونه شتون لري .په امریکا کې د افغان
اوسیدونکو اسالمي دعوت ټولنه ( امو) دا ویاړ لري چې کوم
کډوال په ناڅاپی او چټک ډول له هیواده ووتل او یا هغه وګړي
چې له نوي ژوند سره توافق نه لري او د روحي او رواني ستونزو
سره الس او ګرېوان دي د رواني روغتیا نارینه او ښځینه افغان
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متخصصینو ته په مجاني توګه ور وپېژنئ ،څو دوی ته د رواني
روغتیا په برخه کې اړینې مشورې ورکړي.

زموږ هدف دا دی چې نوو راغلیو افغان کډوالو ته د رواني
روغتیا د سالمتۍ نښې اوعالیمو پیژندنې د اهمیت په برخه کې
روزنه ورکړل شي ،همدا ډول د کورنیو مالټراود ډاډمنې فضا
رامنځته کول څو د خلکو او کورنیو د هوساینې او توانمندۍ
سبب شي.
الندې له یو شمېرنښو نښانو څخه یادونه کېږي که چېرې یو له
دغو نښوڅخه په تاسوکې وي ،نو زر تر زره له رواني متخصیصنو
سره په اړیکه کې شئ ،ځکه تاسو او یا د کورنۍ غړي مو مرستې
ته اړتیا لري.
 وهل او ټکول کول
 چېغې وهل
 له نورو خلکو لیرې کېناستل یا ټولنیزه اړیکه نه ساتل.
 د بدن غړو ته ستونزه پیدا کول ( ځان وهل).
 بغیر له کوم دلیله د وېرې احساس لرل.
 د نا امیدۍ یا بیچاره ګۍ احساس.
 په خوب کې د تشو یا ادرار تلل.
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صفحه 48

 غواړم چې مړشم یا له تا نه کرکه لرم الفاظ ویل.

 د ناراحتي او خفګان احساس لرل.
 د ګناه ،شک او غصې احساس.
 د کورنۍ له غړو او دوستانو سره جنګ جګړې کول.
 په خوی او عاداتو کې توپیر.
 د ناامیدۍ او بې وسۍ احساس.
 له دلیل پرته ژړا ،فریاد او چېغې وهل.
 د اندازې ډېر یا کم خوراک او خوب.
 د زیان رسولو او ځان وژنې فکر ځان یا نورو.
 د خلکو او فعالیتونو نه لیریوالی.
 غیرمعقول استداللونه.
 د ورځنۍ اجراء په برخه کې ناتواني لکه د ماشومانو د ساتنې په
برخه کې.
الندې د یو شمېر رواني او روحي خدماتي ادارو ادرسونه درکول
کېږي  ،څو د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسئ.
تیلفون شمېری. (310)985-3845 ،(623)282-2266
معلوماتي ادرسونه:
info@aamo-usa.com
info@qazizadafoundation.org
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په امریکا کې ټول کډوال تر اتو ( )۸میاشتو پورې له یو ډول
معالجوي دولتي روغتیایي بیمې څخه برخمن کېږي .نوموړې
روغتیایي بیمه ستاسی د روغتیا یا صحي مصارفو لګښت
پوره کوي ،مګر امکان لري چې د غاښونو او سترګو خدمتونه
پکې شامله نه اوسي ،نو اړینه ده چې امریکې ته په راتګ سره
دنه ده پیدا کړي ،څو کوالی شي له هغه ادارې سره چې کارکوي
ځانګړې بیمه ترالسه کړي .د دې ترڅنګ که چېرې معلوله یاست
یا مو عمر د  ۶۵کلو څخه لوړ وي د امریکا دولت وړیا
روغتیایی بیمه درکوي.

د امریکې قانون له معلولو وګړو مالټر او ساتنه کوي .د
کډوالومیشته کېدلو ادارې له تاسو سره مرسته کوي ،څو د
معلولو کډوالو د حقوقو په اړه معلومات ترالسه او ګټه ترې
واخلي .د امریکې په متحده ایاالتو کې د معلولینو له پاره
نقدي مرسته او روغتیایي بیمه په پام کې نیول شوې ده ،نو
معلول کډوال امریکې ته په داخلیدو سره د نوموړو کومکونو
غوښتنه کوالی شي ،څو له دغو امتیازاتو څخه برخمن شي.
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متحده ایاالتو ته په رسېدو سره ممکنه ده چې د ټولنیزو
خدمتونو مختلفو ډولونو ته الس رسی پیدا کړئ .د ټولنیزو
خدمتونو ډول او مقدار له یو ځای
څخه بل ځای توپیر لري .د کډوالو
میشته کولو ادارې کوالی شي
تاسو ته د ټولنیزو خدمتونو په
اړه معلومات درکړي او همدا ډول ټولنیزو خدمتونوته د الس
رسۍ په برخه کې چې تاسو یي وړیا په شرایطو برابر یئ مرسته
تر سره کړئ .د دې تر څنګ تاسو په خپله هم کوالی شئ د نوي
چاپېریال په اړه معلومات تر السه او ټولنیزو خدمتونو ته په
مستقله توګه الس رسي پیدا کړئ .ټولنیز خدمتونه ،مرستې،
جامې له هغه منابعو څخه دي چې د ټولنې وګړي یې په واک کې
لري .پورته خدمتونه د دولت ،غیرانتفاعي ټولنو ،ولسي ټولنو
او یا د دیني او مذهبي سازمانونو له خوا ممکنه ده په وړیا او یا
کم لګښت سره تر السه کړئ.

د ټولنې پیژندل او کوم خدمات چې تاسو ترالسه کوئ ستاسو د
خود کفایي سبب ګرځي .د بېلګې په توګه د مرستې یا خدماتو
د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود
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یوه برخه کېدالی شي ستاسو د مالي ستونزې د حل سبب شي .د
دې ترڅنګ په ټولنیزو خدمتونو کې د دندې پیدا کول او د
انګلیسي ژبې زده کړه هم شامله ده .همدا ډول ځینې ټولنیزې
مرستې تاسو ته دا امکانات برابروي چې د کورنۍ غړو سره مو
په ځینو تفریحي پروګرامونو کې برخه واخلئ.
په ټولنه کې فعاله اوسېدل یو له ښو تګالرو څخه ده چې د
ټولنې له نورو وګړو سره اشنایي ومومئ او په دې سره کوالی
شئ له روحي فشارونو او تشویشونو څخه چې بل هیواد ته د
کډوالۍ له امله پیدا کېږي کموالی راولئ.
په ټوله کې ټولنیزو خدمتونو سره بلدتیا په ځانګړې توګه اړینو
خدمتونو سره د بېلګې په توګه پولیس ستاسو د امن او امنیت
ضمانت کوي.

ټولنیز خدمتونه ډېر ډولونه لري .د دې ډلې یو شمېر یې وړیا او
یا په کم لګښت سره ترالسه کوالی شي .ټولنیز خدمتونه ممکنه
ده چې د دولت ،ولسي ټولنو ،مذهبي مرکزونو او یا د پانګونې
شخصي ادارو له لوري تر سره شي .ټولنې خپلو اوسیدونکو ته
د خدمتونو وړاندې کولو برخه کې سره توپیر لري .دلته یو لړډېر
معلومات د ټولنیزو خدمتونو په اړوند درکول کېږي چې په
متحده ایاالتو کې تاسو ته وړاندې کېږي.
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ټولې ټولنې د پولیس ،اطفایې او د بېړنیو طبي مرستو ادارې
لري ،چې خپلو اوسیدونکو ته خدمتونه ترسره کوي اود هغوی
څخه ساتنه کوي.
که چېرې له پولیسو سره مخامخ
شوی ،هغوی ته غوږ شي او ویره
مکوي .د دې تر څنګ که چېرې له
پولیس سره په خبرو یا مهاوره کې
ستونزه لري ،نو د ترجمان غوښتنه
وکړی .په بیړني حالت کې د مرستې
غښتلو له پاره له ( )۹۱۱تیلیفون نمبر سره اړیکه ونیسئ .د
یادولو وړ ده که چېرې د انګلیسې ژبې مهارت نه لرئ یوازی د
کومک ( )Helpیا بیړنۍ (  )Emergencyکلیمې غږ وکړي او
خپل د تیلیفون اړیکه مه پریکوئ .د تیلیفوني اړیکې نه
پرېکول دا ګټه لري چې مرستندویه بیړنۍ اداره په نښه او پیدا
کوئ.

د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود

صفحه 53

په هره ټولنه کې عامه خدمتونه د ټولنې ټولو وګړو ته وړاندې
کېږي .دلته د یو شمېر عامو عمومي خدمتونو نه یادونه کوو.

د پولیس افسران ،دولتي خدمتګاران دي چې د خلکو د ساتنې
او مرستې رسولو دنه ده
په غاړه لري .که د
پولیسو افسرتاسو ته د
درېدو امر وکړي باید
ودریږئ .دهمېش له پاره
د پولیسو د امر اطاعت وکړی ،او د پولیس پر وړاندې ارامه او
ادبی رفتار تر سره کړی .که له پولیس سره په محاوره یا خبرې
کولو کې د ژبې ستونزه لري ،نو د ژباړن غوښته وکړي او
حوصله من واوسی .د امکان په صورت کې د کډوالو د میشته
کولو له ادارې مرسته وغواړي.

عامه کتابتونونه د کتاب او ځینو نورو موادو لکه سي ډي ()CD
او ډي وي ډي ( )DVDلرونکی دی
چې په امانت ډول او وړیا سره ترې
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ګټه اخیستل کېږي .که غواړئ چې د کتابتون له امکاناتوڅخه د
کتابتونه بېرون ګټه واخلي ،نو د کتابتون کارت جوړ کړئ .تر ډېره
کتابتونونه اضافی برنامې هم لري د بېلګې په توګه د کوچنیانو له
پاره ځیني پروګرامونه او د لوړ عمر لرونکو له پاره د انګلیسي
ژبې زده کړې ټولګي .همدا ډول ممکنه ده چې د ګټې له پاره
کمپیوټرونه هم په واک کې ولرئ.

پارکونه په ازاده فضا کې د یو شمېر فعالیتونو له پاره د ټولو
خلکو په واک کې قرار لري د
بېلګې په توګه د پیاده تګ،
ځغاستې ،لوبو ،ناستې او ارام
کولو له پاره ځیني پارکونه د میله
ځایونو ،لوبې ځایونه او د ورزشي میدانونو لرونکي دي .همدا
ډول پارکونه د فعالیتونو د ترسره کولو له پاره یو لړ مقررات لري،
د مثال په ډول د کثافاتو اچول منع دی او وروسته له ماښامه
پارکونه تړل کېږي .د یادولو وړ ده چې محلي پارکونو ته ننوتل
وړیا دي ولې ملي او ایالتي باغونو ته ورننوتل کېدالی شي تکټ
اخیستلو ته اړتیا ولري.

تفریحي یا ټولنیزمرکزونه هغه ځایونه دي چې خلک کوالی شي د
ځانګړو کړنو له پاره په یوه امنیتي
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چاپېریال کې سره راټول شي .د فعالیتونو بېلګې عبارت دی له:
ورزش ،لوبي ،تعلیمي ټولګي او یا نورو ټولنیزو غونډو کې
نظرعالقې ته ګدون کول .تفریحي مرکزونه د کوچنیانو او لوی
عمر لرونکو خلکو پر مخ خالصه ده ،کوالی شي وړیا او یا د ټکټ
په اخیستو سره پارک ته داخل شي.

له پُسته خانې کوالی شئ خپل لیک او یا
کڅوړه واستوئ .همدا ډول کوالی شئ د
پُسته خانې له ادارې څخه ځانګړی پُست
نمبر وپیرئ .په امریکا کې پُسته خانې د
فدرال دولت له خوا اداره کېږي.

دولت یو شمېر ټولنیز خدمتونه وړاندې کوي ،له دغه مرستو څخه
یوازې هغه کسان او کورنۍ ګټه اخیستالی شي چې په شرایطو
برابر وي .مرستې سره توپیر لري شاید تغذیه ،مالي مرسته او یا
صحي مرسته ترسره کړي.
دولتي پروګرامونه معموالً د دولتي مرستندویه ټولنیزو ادارو له
خوا مدیریت کېږي چې د شاملیدو له پاره ټاکلې موده او ځانګړي
اصول لري.
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د دولتي مرستو یوه برخه د فدرال دولت له خوا ترسره کېږي ،مګر
زیاتې مرستې د ایالتي او محلي دولت له خوا صورت مومي .پر
دې بنسټ الندې چې د کومو مرستو په اړه بحث کوو په هره ټولنه
کې یې شتون امکان نه لري.
مرستو ته د السرسي شرایط نظر ښارونو ته سره توپیر لري
اوستاسو اقتصادي وضیعت پورې هم تړلې ده.
د کډوالود بیا میشته کېدو ادارې به تاسو سره مرسته وکړي څو
شته برنامو ته السرسی پیدا کړي ،ولې بهتره ده چې په خپله هم
کمکي پروګرامونو ته د السرسۍ په طریقه پوه شئ.
الندې د یو شمېر دولتي پروګرامونو او برنامو څخه یادونه کوو
چې کډوالو ته په پام کې نیول شوي دي.

کوم خلک چې د دندې د ترالسه کولو په
برخه کې ستونزه لري ،دوه ډوله برنامې
شتون لري چې په لنډمهالي ډول مالي
مرستې ترسره کوي .اړمنو کورنیو ته مؤقتي
مرستې ( :)TANFدا برنامه هغه کورنیو ته
ځانګړې شوې ده چې کوچنیان لري .د کډوالو نقدي مرسته
( :)RCAدا برنامه مجرد او متاهل کډوالو ته چې کوچنیان نه لري
ځانګړې شوې ده.
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ډېرشمېرد کډوالو د بیا میشته کېدلو ادارې نقدي مرستو
پروګرام پر ځای د ځانګړو مرستو پروګرام پر مخ وړي ،مګر له دې
ډول مرستو څخه هغه کډوال ګټه اخیستالی شي چې غواړي کار
وکړي ،مګر په لومړیو وختونو کې مرستې ته اړتیا لري.
کوم کډوال چې د ځانګړي پروګرام مرستو ته نوم لیکنه کوي،
وعده کوي چې زرتر زره به کار پیدا کوي په دې سره به هغو ته په
متحده ایاالتوکې د ژوند د  ۶ – ۴لومړیو میاشتو پورې مالي
مرسته ،د کار او خدماتو په کله سالمشور ورکول کېږي.
SNAP
د غذایې موادو تر السه کولو دا
پروګرام د فدرال له خوا د هغو
وګړو له پاره طرحه شوې ده کوم چې
د ټیټ یا کم عاید لرونکې دی .په
دغه پروګرام کې شخص ته کارت ورکول کېږي چې هره میاشت
کوالی شي یوه ټاکلې اندازه د غذایي موادو واخلي .کډوال کوالی
شي د محلي دولت ادارې ته مراجعه وکړي او د غذایې مرستې د
کو مک غوښتونکي شي .د غذایې مرستې اندازه د کورنې د
وګړو شمېر او مالي ګټي یا عاید پورې اړه لري .دیادې مرستې د
ترالسه کولو وروسته که چېرې د وګړو په شمېر او یا مالي وړتیا
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(عاید) کې مو تغییر راځي ،نو باید اړوند محلي دفترونو ته خبر
وړکړئ.
SSI
تامینی بشپړونکی عاید پروګرام د فدرال ادارې له خوا
تمویلیږی .دا پروګرام له هغه خلکوسره مرسته کوي چې نابینا ،کم
وسه او یا یې عمرونه له  ۶۵کالو څخه لوړ او یا په ټوله کې هیڅ
عاید ونه لري.

د دې له پاره چې د کم عاید لرونکې کورنۍ مور او پالر کار ته الړ
شي ،ځیني مرستندویه ټولنې شته چې ستاسو ماشومان په وړیا
او یا کم لګښت سره ساتي.

ځینې مرستندویه ادارې د ښاریانو په مالي مرستو یا په ګډه د
ښاریانو په مالي مرستو او د دولت په مالي مالټر سره اداره کېږي.
غیردولتي مرستندویه ادارې خپل ادارې تشکېل لري ،څو د
خپلو فعالیتونو څارنه وکړي او نوموړې ادارې مکلفه دي د خپل
کلني کاري راپور ارایه کړي ،اما له دولت څخه جال دي.
NGO
غیر دولتي ملي سازمانونه په ټول هیواد او هر
ځای کې مرستې تر سره کوي .چې معموالً په
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ښار کې د یو مرکزي دفتر له لوری اداره کېږي .ځیني له دغو
سازمانونو څخه امکان لري داسې مرستې تر سره کړی چې
کډوالو له پاره ګټور تمام شي .د پیسو اندازه او د مرستې ډول هر
موقیعت ته توپیر لري ،مګر د دغه سازمانونو ډېر شمېر یې الندې
مرستې تر سره کوي:
 مشوره
 د کډوالۍ په هکله الرښوونې
 د انګلیسي ژبې کورسونه
 د کارموندنې خدمتونه
 د لیک او خبرو کولو له پاره د ژباړن اسانتیا
CBO
نوموړي سازمانونه په یو محلي
ټولنه کې فعالیت کوي او د
ټولنې وګړو ته تفریحي ،ټولنیز
او د زده کړې خدمتونه وړاندې
کوي .ځینی سازمانونه کېدای شي تاسو په ماحول کې هم فعالیت
ولري ،دا سازمانونه د اصلي ملیت او قومیت پر بنسټ تشکېل
شوي دي .دا سازمانونه د پخوانیوکډوالو او راستنیدونکو له
خوا تشکیل شوي دي چې ځیني یې د لوړ عمر لرونکو له پاره د
زده کړې برنامې ،د ښځو د ګروپونو رامنځته کول ،کلتوري او
تفریحي برنامې تنظیموی.
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په دې سازمانونو کې کېدالی شي مسجد ،کلیسا ،کنیسه ( د
یهودو د راټولېدو ځای) او نور عبادتځایونه شامل چې عمده
موخه یې د خپلو دیني الرښوونو په ړنا کې فعالیتونه دي .همدا
ډول ډېر شمېر داسې دینی سازمانونه شته چې د ځینو مذهبي
سازمانونو او یا اشخاصو څخه مالي مرسته تر السه کوي او یا له
هغو سره اړیکه لري ،مګر د دغه سازمانونو موخه یوازې له اړمنو
وګړو او کورنیو سره د هغوی مذهبي اړیکې ته په کتو مرسته
ترسره کوي .ځیني یي د لوړ عمر لرونکو ته د انګلیسي ژبې
کورسونه جوړوی او ځینی یی د جامو او د کور کاریدلي اسباب
لکه :میز ،چوکۍ په برخه کې مرسته کوي.
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د امریکا په متحده ایاالتو کې د هر ډول تبعیض پرته لکه
توانایي ،جنسیت ،عمر ،نژاد ،مذهب او جنسي میالن ټول
کوچنیان له زده کړې برخمن کېږي .دولتي ښوونځي وړیا دي.
همدا ډول قوانین او مقرره د دولتي زده کړو په هکله شتون نه
لري .کوچنیان په ټاکلي عمر کې ښوونځي ته په جبري تګ
مکلفه دي او د ځوانۍ ترکلونو پورې دوام لري .په هر ایالت کې
ښوونځی ته د جبري تګ دقیق عمر ټاکل کېږي .د ښوونځي
اداره له والدینو څخه دا تمه لري چې خپلو کوچنیانو سره
ښوونځي ته د تګ او نورو طریقو له الرې د زده کړې په پروسه
کې برخه واخلي.

په متحده ایاالتوکې ،ټول دولتي ښوونځي وړیا دي .دولتي
ښوونځي د قانون په ړنا له هیڅ
یو مذهبي ډلې سره اړیکه نه
شي لرالی .د دې ترڅنګ په
متحده ایاالتو کې خصوصي
ښوونځي هم شتون لري چې
ځیني یې د مذهبي ډلو سره ټراو لري.
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خصوصي ښوونځي وړیا نه دي او ممکنه ده داخله یی لوړ
قیمت ولري.
د امریکا په متحده ایاالتو کې د کوچنیانو له پاره د زده کړې
څلور کتګورۍ شتون لري .کوچنیان چې په یو ټولګي کې زده
کړې کوي ،عمرونه یی سره توپیر لري چې دا توپیر د ۲-۱کلنو
پورې وي .همدا ډول په دولتي ښوونځیو کې هلکان او نجونې
په یو ټولکي کې ګډې زده کړې کوي.

:
( :)Preschoolد زده کړې نوموړې
کتګورۍ د ۵-۳کلن عمر لرونکې کوچنیانو له پاره دی .د قانون
په ړنا کې دا کتګورۍ الزمې او اجباري نه ده او معموالً وړیا نه
وي.
دا کتګوري له وړکتونه پیلیږي یعنې
له  ۵کلنۍ څخه او تر پنځم یا شپږم ټولکي ( ۱۲کلنۍ) پورې
دوام کوي.
دا کـتګوري د  ۱۴- ۱۲کلونو نجونو او
هلکانو ته ده چې معموالً شپږم ټولګي نه یا اووم ټولګي نه تر۸
یا  ۹ټولګي پورې دوام کوي.
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 :دا کتګوري د  ۱۸ -۱۴کلنو عمر لرونکو
وګړو ته ده .او معموالً له نهم څخه تر دولسم ټولګي پورې دوام
کوي .کوم زده کړیاالن چې د نوموړې دورې پروګرام پای ته
ورسوي ،د عالي لېسې شهادتنامه ورکول کېږي.
زده کړېاالن ،د عالي لېسي شهاتنامې په لرلو د لوړو زده کړو له
پاره په کالج او پوهنتون کې داخله اخیستالی شي ،په یاد
ولرئ چې لوړې زده کړې وړیا نه دي .د دې ترڅنګ د لېسې له
فراغت څخه وروسته د مسلکي زده کړو مرکزونه هم شته چې د
کالج او پوهنتون څخه یې فیس کم دی.

امریکایان په دې باور دی چې د زده کړې له پاره هیڅ څوک نه
ډېر زوړ او نه ډېر ځوان دی .د لوړ عمر لرونکو او لوړ عمره
ځوانانو ته د زده کړې فرصتونه
شتون لري .کډوال باید د تحصیل
ګټې او زیانونه د کار په پرتله په
پام کې ولري .د زده کړې یا
تحصیل په کولو سره ممکن په
راتلونکې کې ښه کاري فرصتونه
ولري ،مګر کډوال باید د خپل
ځان او کورنۍ د اړتیاوو پوره کولو له پاره لومړی کار پیل
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کړي .همدا ډول د لوړ عمر لرونکو له پاره زده کړه لوړ لګښت
لري .د ډېرو کډوالو له پاره ،غوره دا ده چې کار وکړي او
وروسته له وخته ښوونځي ته الړ شي.
ډېرې ټولنې د لوړ عمر لرونکو له پاره د زده کړې مختلف
فرصتونه برابروي د بېلګې په توګه:
 د انګلیسي ژبې د لیک او لوست ټولګي.
 د کمپیوتر د زده کړې کورسونه.
 خارجي ژبي ،او د سکرترۍ مهارتونه.
 عمومي تعلیمي پراختیا پروګرام ( )GEDدا پروګرام د ۱۸
کالو پورته عمر لرونکو له پاره دی،څوک چې د لېسې
شهادتنامه نه لري.
 تخنیکي او مسلکي زده کړې.
 پوهنتونونه او کالجونه.
 په ډېرو نورو برخو کې پرمختللي کورسونه.
د ښوونځي او کالج د مختلفو ټولګیو لګښتونه سره توپیر لري.
په ډېرو ښوونځیو او کالجونو کې که چېرې زده کړېال مالي
مرستې ته اړتیا ولري ،مالي مرسته ورته ورکول کېږي.
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Cultural Adjustment
په عمومي توګه په متحده ایاالتو کې ،د تدریس میتود له نورو
هیوادو سره متفاوته ده .په ډېرو هیوادونو کې د تدریس میتود
داسې دی چې یوازې ښوونکی خبرې کوي یعنې محور د درس
ښوونکی دی ،مګر دلته په متحده ایاالتو کې ،میتود د درس
مشارکتي دی ،په دې معنا چې زده کوونکی او ښوونکی دواړه
د موضوع په اړه بحث کوي او د زده کوونکی فکر او زیار ته
ارزښت ورکوي .همدا ډول ګروپي کار ترسره کېږي ،ولی زده
کوونکی د خپل وړتیا په اساس ارزیابي کېږي.
ډېر شمېر تګالری او میتودونه شته چې والدین د لږې
انګلیسي ژبې په پوهېدو سره کوالی شي خپل کوچنیانو سره
مرسته وکړي .دلته د یو شمېر تګالرو څخه یادونه کېږي چې
کډوال والدین له خپلو کوچنیانو سره د زده کړې په پروسه کې
برخه واخلي:
 وپوښتئ چې ایا ښوونځی به د اوړي په موسم کې ،د
ښوونځي له پیله وړاندې ،د ښوونکو او درسي ټولګیو
سره د اشنایي یا بلدتیا کومه برنامه جوړه کړي؟
(.)Orientation/ School Tour
 له زده کوونکیوپوښتنه وکړئ چې نن مو څه زده کړي.
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 له زده کوونکیو پوښتنه وکړئ چې کورنۍ دنه ده مو څه
ده؟ او یا یې د کورنۍ دندې ځانګړې دوسیه وڅاري.
 که چېرې مو ماشوم په ښوونځی کې د انګلیسي ژبې
ټولګي د دویمې ژبې په توګه ( )ESLپروګرام شتون
ولري ،ګډون پکې وکړئ.
 والدینو او ښوونکو ترمنځ په کنفرانسونو کې ګډون
وکړئ.
 د ښوونځیو په ځینو پروګرامونو کې برخه واخلئ او
مرسته وکړئ لکه ورزش او هنري کلپو سره.
 د خپل ماشوم په ټولګي کې داوطلبه شي.
 خپل ماشومان د موټر تر تمځای او یا تر ښوونځي پورې
بوځئ.
 د خپل ماشوم سره د کورنۍ دندې په ترسره کولو کې
مرسته وکړئ.
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د متحده ایاالتو په ماحول کې له ژوند سره د سمون له پاره
مشران او کشرانو ته د انګلیسي ژبې یادول او زده کول مهم دي.
که چېرې په انګلیسي ژبه
خبرې ونه شئ کوالی نو
شاید په متحده ایاالتو
کې،

ژوند

تاسو

ته

ویروونکی په نظر راشي.
همدا ډول کله چې د خبرې
کولو وړتیا مو محدوده وی ،نو بیرون ته تګ ،د دندې ترالسه
کول او کور ته سودا پلورل هم ستونزمنه ده .د انګلیسي ژبې زده
کول نارینه او ښځینه کم عمره او لوړ عمره ټولو سره مرسته
کوي ،څو په ځان متکي شي همدا ډول لوړې دندې د ښه معاش
سره ولري .د دې ترڅنګ د خپلو ګاونډیانو او ملګرو سره اړیکه
وکړئ او په لږ وخت کې له نوي ژوند سره په متحده ایاالتو کې
ځان عادت کړئ .د دندې ترالسته راوړلو وړاندې ممکن د
انګلیسي زده کړې ته وخت ونه لرئ ،خو کله چې مو دنه ده
ترالسه کړه ،اړینه ده چې د کار ترڅنګ خپله ژبه هم غښتلې
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کړئ ،څو چې مو د انګلیسي ژبه پیاوړې کېږي ،په روغتون،
محکمه او نورو ادارو کې د ژباړن اسانتیا شتون لري.
امریکان په دې نظر دي چې د زده کړې له پاره کوم ځانګړی
وخت او عمر شتون نه لري ،هروخت زده کړه کېدالی شي .د نوي
ژبې زده کول وخت ته اړتیا لري او د زده کړې وړتیا بیا په وګړو
کې توپیر لري .په ټولګي کې د انګلیسي ژبې زده کول د
ښوونکي په وړتیا او د زده کړې په میتود پورې اړه لري .د دې
ترڅنګ د انګلیسي ژبې زده کړې نوري تګالرې یا طریقې هم
شته .همدا ډول د انګلیسي ژبې زده کړې پرمهال باید کار په لټه
کې واوسو او په ټولنیزو فعالیتونو کې باید ګډون وکړئ.
د کډوالو بیا میشته کېدو محلي ادارې تاسو سره د انګلیسي
ژبې په ټولګیو کې د نوم لیکني په برخه کې مرسته کوي .د
امریکا په متحده ایاالتو کې ،د ټولې نړۍ خلک د انګلیسي
ژبې په زده کړه بوخت دي ،په تولګي کې د زده کوونکو مخینه
ممکنه ده توپیر ولري ،مګر ګډ هدف لري ،د انګلیسي ژبې زده
کول.

د امریکا په متحده ایاالتو کې ،انګلیسي ژبه یو له مروجو ژبې
څخه ده .که انګلیسي ژبه زده نه کړئ ،نو امریکایان به ستاسو
په خبره پوه نه شي .همدا ډول د انګلیسي ژبه ستاسو د
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پرمختګ او بریالیتوب له پاره اړینه ده .د دې ترڅنګ که
ماشوم لري ،په انګلیسي ژبې پوهېدل دا مرسته کوي ،څو له
ښوونځي سره په اړیکه کې شئ .دا چې یو پوه او باوري
اوسیدونکی واوسي اړینه ده چې ژبه زده کړئ .د یادولو وړ ده،
که چېرې د انګلیسي زده کړې ته غښتلې اراده ولرئ ،نو زر به
یې زده کړئ .د انګلیسي ژبې د زده کړې رول او اهمیت په
الندې ډول دی:
 د دندې ترالسه کولو او بریا له پاره.
 د ښوونځي له ښوونکو سره اړیکه کول.
 د خپلو کوچنیانو په خبرو پوهېدل.
 د ورځنیو چارو په مخته وړلو کې برالسي.
 له ګاونډیانو سره خبرې کول.
 په نړیواله کچه د تلویزون ،اخبار او انترنیټ له الرې د
حاالتو خبرېدل.
 په متحده ایاالتو کې د تابعیت اخیستلو له پاره.
 د همکارانو او نورو وګړو سره د خبرو کولو له پاره.
 له ډاکتر سره د مالقات کولو له پاره ،بغیر له دې چې ژباړن
ته اړتیا ولرئ.
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ډېر شمېر ټولنې شته چې متحده ایاالتو ته د نوو راغلیو کډوالو
او راستنیدونکو له پاره د انګلیسي ژبې ټولګي اماده کوي،له
دغوکورسونو نه ځیني وړیا خدمت کوي او د کډوالو د بیا میشته
کېدو ادارې ،له تاسوسره د دغه ډول فرصتونو ته د السري په برخه
کې مرسته کوي.
د انګلیسي ژبې ټولګیو کې متفاوته عمر ،تحصیل او نژاد
لرونکي نارینه او ښځینه و سره ګډ کېني او زده کړې کوي.
په لومړنیو ټولګیو کې زده کونکي یوازې ساده او عملي ژبه زده
کوي،څو یو کډوال په دې وتوانیږي چې خپل د ژوند چارې پرمخ
یوسي .د مثال په توګه :د عبارت زده کړه ،څو په پلورنځي کې د
سودا په اخیستلو کې مرستندویه واقع شي او یا د عامه
ترانسپورت مهال وېش ولولي .د انګلسي ژبې ځیني ټولګي د
ځانګړو دندو لکه (هوټل او روغتیا) د ترسره کولو په هکله روزنه
ورکوي.
په لوړه کچه ټولګیو کې زده کونکیو ته د ګرامر ،لیک او لوست
په برخه کې روزنه ورکوي .همدا ډول کالج ته د تللو اماده ګي
ټولګي هم شتون لري.
د انګلیسي ژبې زده کړې له پاره مختلفې الرې شته  ،ډېر ځلې له
مختلفو طریقو څخه استفاده کول ګټور ثابت شوي دي .الندې له
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یو شمېر طریقو څخه یادونه کوو چې له ټولګي څخه د باندی
انګلیسي ژبه پرې زده کېدالی شي:
د دندې په تر السه
کولو سره کېدای شي یو شمېر کلیمې او جملي زده کړئ چې د
دندې پر مهال ویل کېږي .همدا ډول تاسو به د دندې د اجرأ په
وخت کې د خپلو همکارانو ،مسؤلینو او مشتریانو سره مخامخ
کېږئ ،چې دا په خپله له تاسوسره د انګلیسي ژبې په زده کړه کې
مرسته کوي.
ټولنیز واوسئ او کوښښ
وکړئ چې د نویو وګړو سره اړیکه ولرئ .په لومړیو کې کله چې له
ښاریانو ،ګاونډیانو ،ملګرو او نورو سره په انګلیسي ژبه خبرې
کوئ ،یو څه ستونزمنه ده ،ولې خلک به له تاسو سره دوستانه
برخورد ولري او له تاسو سره به مرسته وکړي .په خپلو سیمو کې د
انګلیسي کلپونو یا د کلتوري سمون جلسو کې ګډون وکړئ ،څو
و کوالی شئ په انګلیسي ژبه خبرې وکړی .د دې ترڅنګ کوم
فعالیتونه چې خوښوئ کوښښ وکړئ په ګروپي ډول یی تنظیم
کړئ لکه بڼ ،موزیم او یا چکر ته تګ ،دا میتود کوالی شي تاسو
سره د ژبې په زده کړه کې مرسته وکړي.
 :ځانته ډاډ ورکړئ او
فکري قوت پیدا کړئ چې په کوم وخت کې کوالی شئ انګلیسي
ژبه زده کړئ .کوالی شئ دا کار د انګلیسي فلم ،تلویزون په کتو
او یا د انګلیسي پروګرامونو په تعقیبولو سره ترسره کړئ .همدا
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ډول کوم کلیمې چې زده کوئ لیست یې کړئ او د دې ترڅنګ
کوښښ وکړئ په ښارونو کې لیکل شوي انګلیسي لوحې او
اعالنونه ولولئ.
د کورنۍ له نورو غړیو سره
په انګلیسي ژبه د شته لوبو ترسره کول ،دا کړنه په کور کې د یو
تفریحي لوبې په توګه تنظیم کړئ .همدا ډول د خپل ماشوم د
ټولګي په ځینو فعالیتونو کې دواطلبانه برخه واخلئ ،ځکه
ماشومان ژر ژبه زده کوي او اړینه ده د ماشومانو سره هم مهاله
پرمخ الړ شئ.
په لومړیو کې د انګلیسي ژبې
زده کړه ستونزمنه ده او کېدالی شي ناهیلي شئ ،دا یو طبیعي
احساس دی .د زده کړې میتود او وړتیا د هر وګړي توپیر لري ،نو
باید له مختلفو میتودونو څخه ګټه واخلئ ،څو ځانته مناسب
میتود وټاکئ .د نوې ژبې زده کړې د بریا راز په دې کې دی چې هره
ورځ یې تمرین کړئ .که چېرې هره ورځ لس دقیقی په انګلیسي ژبه
رادیو یا تلویزون ته غوږ ونیسئ ،دا کارله تاسو سره مرسته
کوي ،څو ژبه زده کړئ .د وخت په تېرېدو او تمرین کولو سره
کوالی شئ چې په اسانۍ سره په انګلیسي ژبه خبرې وکړئ او د
ژبې زده کول له تاسو سره مرسته کوي ،څو په متحده ایاالتو کې،
د ژوند سره توافق حاصل کړئ .دا کار وخت ته اړتیا لري ،که
کوښښ ته دوام ورکړئ ،نو ستونزمنه نه ده.

د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود

صفحه 73

د امریکا د متحده ایاالتو اساسي قانون په متحده ایاالتو کې
نورو ټولو قوانینو او اصولو ته سرچینه ده .د متحده ایاالتو په
قوانینو کې د کډوالو په ګډون د ټولو وګړو حقوق خوندي دي
او د خلکو ساتنه کوي .همدا ډول ټول اوسیدونکي د قانون په
پلي کولواو پوهېدلو مسؤلیت لري ،نو اړینه ده ،متحده ایاالتو
ته په راتګ سره په خپلو حقوقو پوه شي.
د خلکو حکومت ،د خلکو له خوا،
دخلکو له پاره
پورته کلیمی جمهور رییس آبراهام
لینکلن په کال(  ۱۹۶۳م) د امریکې
د داخلي جنګونو په جریان کې
زمزمه کړې ،چې په لنډه توګه د دیموکراسۍ اصلي مفهوم
وړاندې کوي .په دیموکراسۍ کې دولت ،د خلکو له منتخبو
استازو له خوا تشکېلیږي چې د خلکو استازي دي .د همدې
منتخبو استازو له الرې ،قوانین د رایو په ورکولو سره
جوړیږي ،همدا ده چې په قانون کې د ټولو وګړو حقوق خوندي
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کېږي .مدني مشارکت ،د ښاریانو یو له مسؤلیتونو څخه
شمېرل کېږي.

د امریکا متحده ایالت یو فدرالي دولت دی .د پنځوسو
ایالتونو لرونکی او هر ایالت یې جال ایالتي حکومت لري .هره

ښاروالي په هر ایالت کې یو محلي
حکومت لري .د فدرال قوانین ،د فدرال دولت مقننه قوه (
کانګرس) له خوا تعدیل او وړاندیز کېږي او اجرائیه قوه (
رییس جمهور) یې تصویبوي.
ایالتي حکومتونه هم د فدرال دولت د درې ګونو قواوو(مقننه،
قضائیه اواجرائیه) په ړنا کې فعالیتونه ترسره کوي .همدا ډول
ایالتونه محلي حکومتونه ټاکي او اجازه ورکوي ،څو قوانین
وضع کړي .کېدالی شي قوانین له یو ایالت څخه بل ایالت ته او
یا له یو ښاروالۍ څخه بلې ښاروالۍ ته توپیر ولري .پناه
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غوښتونکي باید په ایالتي او محلي قانوني مواردو پوهه تر
السه کړي ،ځکه د قوانینو په مراعت کولو ټول مکلفه دی.

هیڅ وګړي له قانون څخه لوړ نه دی .که هغه په هر ټولنیز مقام او
مالي وضیعت کې وي او یا بل هر ډول امتیاز ولري .قوانین په
ټولو یو شان پلي کېږي .د قانون ماتولو له پاره رشوت ورکول
یو غیر قانوني عمل دی  .د منصب تر السه کولو او جرمي
معافیت له پاره کوم مقام ته د رشوت ورکولو کوښښ هم د جزا
وړ عمل دی.
په ټوله کې له قانون څخه نا خبري له قانون څخه د خالصون
سبب نه شي کېدالی .کوم کسان چې په ناخبرۍ سره قانون
ماتوي ،باید راتلونکي ته یې ځیر واوسئ ،تردې که د قانون
ماتولو اراده هم ونه لرئ.

که چېرې کوم کس قانون ماتوي ،د عادالنه محاکمې حق لري.
دعادالنه محاکمي حق په دې معنا چې د متهم سره به د ټاکلې
قانوني پروسې په بشپړولو کې عاالنه چلند ترسره کېږي .د
امریکا متحده ایاالتو د اساسي قانون پینځم څپرکی (مقاله) د
عادالنه محاکمي په اړه مطرح شوې ،همدا ډول په شپږم او

د نوو کډوالو له پاره لنډ الرښوود

صفحه 76

څوارلسمه مقاله کې یې د عادالنه محاکمې په اړه نور
تضمینونه مطرح کړي دي.

که چېرې څوک په کوم جرم متهم کېږي یا د شخص د پانګې ګټه
دولت اخلي ،نوعادالنه
پرېکړه باید تر سره شي.
همدارنکه نوموړی قانون
حکم کوي چې یو کس د یو
جرم په بدل کې دوه ځلې
متهم نه شمېرل کېږي .د دې
ترڅنګ دا هم راغلي چې یو کس نه شي مجبورولی ،څو په
جنایي قضیه کې په خپل ځان شهادت ورکړي او د غرامت په نه
ورکولو سره د شخص شخصي مال نه شي استفاده کېدای.

په جرم متهم کس ،د دې وړ دی چې د بې طرفه او باانصافه
هئیت له خوا په علني او غیرعلني
ډول د قانوني وکیل پر وړاندې
محاکمه شي .همدا ډول متهم حق
لري چې له لګیدلو الزامونو باخبره
او د شاهدانو پر وړاندې مقابله
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وکړي او یا د خپل ځان په ګټه شاهدان راولي.

د اساسي قانون څوارلسمه مقاله داسې حکم کوي چې ایالتونه
د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کي قوانین نه شي وضع
کوالی .همدا ډول څوارلسمه مقاله د عادالنه السرسي حق نه
شي الزامي کوالی ،دا په دې معنا ده چې د پورته حقوقو د
ساتنې او عادالنه محاکمې پروسه په هر ایالت کې ممکنه ده
توپیر ولري.

دا چې د امریکا په متحده ایاالتو
کې قانون حاکم دی ،کډوال باید له
ډېرو قوانینو سره اشنایې ترالسه
کړي .همدا ډول په دې باید پوه شي
چې د قانون ماتول څه پایلې لري.
د امریکا په متحده ایاالتو کې د قانون ماتول له جزا سره مل
دی ،دا په دې معنا نه ده چې تاسو له قانونه بې خبره یاست
بخښل کېږي به .د ځینو سرغړونې سزا ممکن له هیواده د
خارجولو سبب وګرځي .په دې اساس له قوانینو سره اشنایي او
پیروي کول ډېر مهم دي.
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د امریکا په متحده ایاالتو کې درې ډوله قوانین شتون لري.
 :لکه د نیشه یې توکو قاچاقبرو پر وړاندې د
مبارزې قانون .د امریکې متحده ایاالتو پر ټولو وګړو د تطبیق
وړ دی.
 :په هر ایالت کې توپیر لري لکه په ځینو ایالتونو
کې د ډریورۍ الیسنس تر السه کولو عمر  ۱۶کاله ښودل شوی،
مګر په نورو ایالتونو کې  ۱۸عمر کاله اړین دی.
 :دا هغه قوانین دي چې په ښارونو یا ښارګوټو کې
تطبیقیږی .په دې کې ممکنه ده د غږیزې ککړتیا او یا د موټرو
تمځای په هکله قوانین شامل وي.

د متحده ایاالتو د قانون په ړنا کې تبعیض منع ده .د یادولو وړ
ده د تبعیض د منع
قانون جزئیات په هر
ایالت کې توپیر لري.
که چېرې د پوستکې رنګ ،مذهب ،او یا تابعیت له مخې له
تاسو سره تبعیض کېږي ،نو د قانوني اقدام حق لري.
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که چېرې د امریکا په متحده ایاالتوکې د جرم په تور متهم
شوې ،ترهغه چې تاسو بې ګناه ثابتیږئ په محکمه کې د مدافع
وکیل لرل ستاسو حق دی.
که د مدافع وکیل د نیولو
مالي وس نه لرئ ،نو
محکمه ستاسو د مدافع
وکیل

مالي

لګښت

ورکوي.

په امریکا کې د استوګن کېدو سره ( په لومړي کال) ،تاسو به د
پناه غوښتنې په وضیعت کې
واوسیږئ .په دې موده کې
اړینه ده چې یوه کاپي د I-94
او د پېژندنې انځور لرونکی
کارت چې د دولت له خوا
درکول شوی همېشه له ځان
سره ولرئ ،څو وکوالی شئ خپل قانوني وضیعت ثابت کړئ.
ترڅو چې د پناه غوښتنې وضیعت لرئ له اجازي پرته له متحده
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ایاالتو څخه سفر نه شئ کوالی .د اسنادو اصل مو په یو امن او
خوندي ځای کې وساتئ.

 د متحده ایاالتو هرې برخې ته سفر کول ،مګرد لسو ورځو
په موده کې د متحده ایاالت د کډوالۍ او تابعیت ادارې ته
د خپل نوي ادرس په هکله معلومات وسپارئ.
 د ملکیت پلورل.
 کار کول.
 ښوونځي ته تګ.
 له ښځې او مجرد ماشوم ( ۱۸کلنۍ نه ټیټ) څخه مالي
مالټر .که وغواړئ چې له خپلې ښځې او ماشوم سره په
متحده ایاالتو کې یو ځای شئ دکډوالو بیا میشته کېدو
ادارې به تاسو ته اړین معلومات درکړي.

 د متحده ایاالتو پاسپورت ،اردو سره دنده ده ،ټاکنو کې
برخه اخیستل او دولتي دندې د متحده ایاالتو تابیعت ته
اړتیا لري.
 د کډوالۍ او تابیعت ادارې ( )USCISله اجازې پرته له
هیواده بهر سفر کول.
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 که چېرې سفر له هیواده بهر اړین و ،نو د کډوالو بیا میشته
کېدو ادارې به تاسو ته اړین معلومات درکړي.
 که چېرې د پناه غوښتنې په موده کې له متحده ایاالتو څخه
بهر سفر وکړئ ،ممکنه ده چې بیا د داخلیدو اجازه درنه
کړای شي.

په متحده ایاالتو کې له یو کال اوسیدو وروسته باید د دایمي
هستوګنې یا ګرین کارت ()LPR
له پاره غوښتنپاڼه ډکه کړئ .دا د
وضیعت تعدیل د قانون له پلوه
خورا مهمه ده ،په دې چې د
متحده ایاالتو د پاسپورت
ترالسه کولو له شرایطو څخه ده .د کډوالۍ د قانون په هکله د
نورو معلوماتو له پاره د کډوالو بیا میشته کېدو له ادارو سره
په اړیکه کې شئ ،ترڅو مسؤل کس له تاسو سره مرسته وکړي
او یا مو اړونده ادارو ته وروپیژني.

په متحده ایاالتو کې وروسته له
څلور کلونو او نهه میاشتو
کوالی شئ د تابعیت له پاره
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غوښتنه وکړئ .د کډوالۍ او تابیعت اداره ( )USCISهمدا
ډول د کډوالو بیا میشته کېدو ادارې دواړه د تابعیت ترالسه
کولو شرایط تاسو روښانه کوي .د بېلګې په توګه ټولنیز اصول
او اخالق مو مراعت کړي وي همدا ډول د انګلیسي ژبې ،د
متحده ایاالتو له تاریخ او دولت سره باید اشنایي ولرئ .کډوال
چې کله د متحده ایاالتو تابعیت ترالسه کړي ،له ټولو هغه
حقوقو برخمن کېدالی شي ،چې په امریکا کې یو زیږیدونکی
کس یې لري.

 تاسو باید قوانین وپیژنئ او پرې پوه شئ.
 د امریکا ټول اوسیدونکي له مدني حقوقو برخمن دي .لکه
د بیان ازادي ،عبادت ازادي اوسوله ییزې ټولېدنې.
 تاسو کوالی شئ چې په متحده ایاالتو کې دنده ولرئ.
 ښاریان کوالی شي په ټاکنو کې برخه واخلي.
 په متحده ایاالتو کې تبعیض منع دی .هیڅوک نه شي
کوالی تاسو د نژاد ،دین ،ملیت ،جنسیت ،لومړني تابعیت
او رنګ ته په کتو له دندې محروم کړي.
 په شرایطو برابر ټولو وګړو ته عمومي خدمتونه او
امتیازونه ورکول کېږي.
 کوالی شئ نوي ښار یا موقیعت ته کډه وکړئ.
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 که په ورځینو چارو کې مو قانون تطبیق نه کړ ،یعنې قانون
مات کړئ ،نو د پناه غوښتنې پر پروسه مو منفي اغېز کوي.
 د کور د انتقال کولو په صورت کې USCIS ،دفتر ته
خبرتیا ورکړئ.
 د  ۲۵ – ۱۸کلن عمر لرونکي نارینه دې د داوطلب عسکري
خدمت له پاره نوم لیکنه وکړي.
 د ګټي مالیه باید ورکړئ .د ګټي مالیاتي فورمه

()W-4

باید هر کال ډکه کړئ او دولت ته یې وسپارئ .فورمه خپله
ډکولی شئ او یا له نورو څخه مرسته وغواړئ.
 د موټرچلونې له پاره الیسنس او د موټر له پاره بیمه اړینه
ده.
 د  ۲۱کالو کم عمر لرونکو له پاره د الکولو اخیستل او څښل
منع دي.
 پالر او مور باید د ماشومانو د روزنې قانوني سزا په اړوند
زده کړې ولري.
 د څارنې پرته د ماشومانو پرېښودل یوازې منع دي.
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یو اوږد مهاله پروسه ده .په وګړو کې د کلتوري
توافق موده توپیر لري ،مګر ډېر شمېرخلک د کلتوري توافق
حاصلولو له پاره ځانګړي مراحل تیروي .کوم خلک چې خپل
کلی کور پرېږدي او په بل وطن کې میشت کېږي د یو لړ روحي
ستونزو سره مخامخ کېږي ،چې دا یو طبیعی احساس دی او د
وخت په تېرېدو سره سمون مومي .د نوي ژوند له شرایطو سره د
توافق له پاره احتماالً له دوو څخه تر پینځه کلونو پورې اړتیا
لري .څوک چې له تاسو سره د کلتوري توافق کولو له پاره
مرسته کوي ،صبر لرل ،پراخ ذهن لرل ،او د روحي فشارونو سره
د مبارزې په هکله معلومات لرل د کلتوري توافق پروسې سره
مرسته کوي .همدا ډول د دندې ترالسه کول او د انګلیسي ژبې
زده کول هم د کلتوري توافق په پروسه کې مرستندویه واقع
کېږي .د دې ترڅنګ په نوي کلتوري ټولنه کې ،د ژوندانه په
دود او دستور پوهېدل اسانه نه دي ،مګر د نویو کلتورونو او
مهارتونو سره بلدتیا ،به د خوښۍ وړ وي.
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کلتوري توافق معموالً څلور مرحلی لري ،چې تاسو به یې تجربه
کړي .عبارت دی له :عسل میاشت ،کلتوري شوک ،توافق او
برالسي.

تاسو به د خوښي او جوش احساس ولري .ټول څیزونه به
تاسو ته نوي او خوښوونکي وي .دا احساس به نوي مکان
ته ته تر راتلو لږ وروسته وي.
کلتوري شوک مرحله :نوی راغلی کس ،به کوښښ کوي
ترڅو له نوي کلتور سره توافق حاصل کړي ،ولې په دې
موده کې به خفګان او تشویش کوي.

له کلتوري شوک مرحلی وروسته ،د ارامتیا په لور درومي،
د ارامۍ احساس کوي او پر نوې ټولنې باوری کېږي.

تاسو چې له نوي ژوند او کلتورسره عادت اخلي ،په دې
موده کې هم کله نا کله له ستونزو سره مخامخ کېږئ .د
کلتوري شوک سره د مبارزې له پاره له ملګرو سره د اړیکې
لرل او ورزش کول یو ښه بېلګه ده .د دې ترڅنګ د دیني او
معنوي منابعو څخه ګټه اخیستنه هم د مبارزې یو اصل ګڼل
کېږي .همدا ډول په ټولنیزو چارو کې برخه اخستل لکه په
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کلتوري برنامو کې ګډون او یا په داوطبانه ډول د ځینو
فعالیتونو تر سره کول ،له تاسو سره په کلتوري توافق کې
مرسته کولی شي .په ټولنیزو چارو کې ګډون له تاسو سره
مرسته کوي ،څو په چاپېریال کې له نورو مذهبي او قومي
ګروپونو سره اشنایي پیدا کړئ ،په دې سره مو انګلیسي
ژبه غښتلې کېږي .همدا ډول د کډوالو بیا میشته کېدو
ادارې له تاسو سره د ټولنې پیژندنې په برخه کې مرسته
کوي ،مګرستاسو هڅه هم اړینه ده.

نوی ژوند ممکنه ده د کورنۍ د غړیو په عادت او رول کې په
بدلون سره د کورنۍ په اړیکو هم اغېز ولري .همدا ډول د روحي
فشار پیدا کېدو ستر عامل دا دی چې د کډوالو د کورنۍ
غړیوپه رول کې تغییر راځي ،ولی اړینې الرښوونې شتون لري،
څو له روحي فشارونو سره مبارزه وکړئ .د کورنۍ غړیو سره مو
روښانه او صادقانه اړیکې ټینګي کړئ ،څو د کورنۍ ټول غړي
یو د بل له احساساتو او بدلون سره اشنایې تر السه کړي.
کډوال میندي او پلرونه ممکنه ده د یو لړ ستونزو او سختیو
سره مخامخ شي ،ځکه کوچنیان په چټکۍ سره له یو نوي کلتور
سره توافق کوي .میندې او پلرونه ممکن د کوچنیانو ځینې
غوښتنې او کردار د منلو وړ نه وي .ولې په متحده ایاالتو کې د
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کوچنیانو د روزنې ځیني ډولونه نامطلوبه اویا غیر قانوني ګڼل
کېږي .په یاد ولرئ که چېري مو دا درک کړه چې د کورنۍ اړیکه
مو د کوچنیانو له کوم غړی سره ستونزه لري ،د کډوالو
بیامیشته کېدو له یوې ادارې سره اړیکه وکړئ چې د ستونزې
د حل په برخه کې مرسته درسره وکړي.

د امریکا متحده ایاالت یو متنوع ټولنه ده ،چې له مختلفو
نژادونو ،قومونو ،مذهبونو ،ادیانو او نورو دودنو اوعقایدو
وګړي پکې هستوګن دي .البته په ټوله امریکا کې یو شمېرمنل
شوي کلتوري ارزښتونه او نورمونه شتون لري .زغم او ټولو
وګړو ته احترام لرل ،صرف نظر په دې چې د کومي عقیدي
پیروي ده او یا څه ډول مخینه لري ،په متحده ایاالتو کې یو له
مهمو ارزښتونو څخه بلل کېږي .تاسو باید نورو ته احترم وکړئ
او ویې منئ .همدا ډول له نورو څخه باید د منلو اومتقابل
احترام تمه ولرئ .ممکن ستاسو ځیني سنتي دودونه د
امریکایي وګړو له دودنو سره خورا توپیر ولري .ځیني دودونه
ممکن د منلو وړ نه وي ،او یاغیرقانوني وشمېرل شي .سره د
دي چې د امریکا خلک نورو کلتورونو او د ژوند ټیپونو ته
درناوی لري ،ځیني ارزښتونه ،باورونه او دودونه شتون لري
چې د متحده ایاالتو اوسیدونکي یې باید مراعت کړي:
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 پر ځان بسیا او ځان ساتنې فلسفه ،په امریکا کې یو کلتوري
توافق او اساس دی.
 امریکایان د ښځو او سړیو پر مساوي حقوقو باوري دي .او د
ښځو او سړیواستقاللیت ارزښتمن ګڼي.
 تمه ده چې رسمي اوغیررسمي جلسو او مالقاتونو ته پر وخت
حاضر شئ ،په ځنډ یا تاخیر سره راتلل بې ادبي ګڼل کېږي ،او
ممکن نه جبرانیدونکې پیښې سره مخامخ شئ .همدا ډول که
دندې ته پر وخت حاضر نه شئ ،امکان لري دنده مو له السه
ورکړئ.
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د امریکا متحده ایاالتو په مختلفو سیمو کې د ژوند لګښتونه
توپیر لري .په ځینو سیمو کې لګښتونه لوړ دي ،نوپه دې
اساس اړینه ده ،لوړ عمر لرونکي خلک چې د کار توانایي لري
زر دنده واخلي .پاملرنه ولرئ چې د لګښت او عاید تر منځ یو
تعادل ولرئ .زیات امریکایان خپلي پانګې په بانکونو کې
ساتي  ،ځکه د متحده ایاالتو دولت یې بیمه ورکوي ،دا په دې
معنا ده چې که له بانک څخه
پیسي غال اویا کومه بله ستونزه
رامنځته شي ،د امریکا دولت یې د
خسارې جبران کوي.
د الکترونیکي بانکدارۍ  ،اعتبار ،قرضې او مالیه ورکونې
په هکله معلومات ترالسه کړئ.

د شخصي مالي چارو مدیریت او مسؤلیت ،دنده مو په خپله
غاړه ده .د ډېر لګښت مخنیوي یوه تګالره د بودیجې سنجش
دی .د بودیجې سنجش زده کول یو له مهمو مهارتونو څخه دي.
د بودیجې سنجش له پاره باید په خپل میاشتني عاید او
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لګښت پوه اوسئ .د دې ترڅنګ د بودیجې سنجش له پاره باید
د کورنۍ غوښتنې او اړتیاوې وپیژنئ .ځیني توکي شاید لوړ
قیمت ولري ،مګر اړینه نه وي ،په دې سره به پوره بودیجه د
کورنۍ اړینو اړتیاوو ته ونه لرئ .د کډوالود بیا میشته کېدو
ادارې د بودیجې سنجش په برخه کې له تاسو سره مرسته کوالی
شي.

د امریکې متحده ایاالتو بانکونه ستاسو د پیسو ساتلو له پاره
یو ډاډمن انتخاب دی چې د فدرال
تضمین او څارنې الندې فعالیت تر
سره کوي .بانکونه ډول ډول خدمتونه
ترسره کوي ،یو له هغو څخه د پیسو
ساتلو بانکي ګڼوڼ (حساب) .جاري
ګڼوڼ یا حساب تاسو ته دا زمینه برابروي چې خپل لګښتونه د
چک ،ډبټ کارت او یا الکترونیکي له طریقه تأدیه کړئ ،یاده
طریقه زیات امریکایانو ته دپیسو دنقد لېږد په پرتله اسانه او
خوندي الره ده .همدا ډول خپل د ګڼوڼ یا حساب د پیسو مقدار
په نظر کې نیولو سره لګښت وکړئ .د کډوالو د بیا میشته
کېدو ادره ،له تاسو سره د مناسب بانګ په پیدا کولو کې
مرسته کوي .که چېرې دیني او کلتوري ارزښتونو په پام کې
نیولو سره د بانکدارۍ په اړه ځانګړی اتنخاب لرئ د مثال په
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ډول سود نه مني ،ممکنه ده په خپله سیمه کې داسې بانک
انتخاب کړئ چې ستاسو دیني ارزښتونو او عقایدو ته درناوی
ولري .تاسو باید بانکي ګڼوڼ یا حساب ته د پیسو زیاتولو ،د
پیسو اخیستلو د اتومات ماشین یا  ATMاستعمال طریقه او
چک سره بلدتیا ومومئ .تاسو کوالی شئ خپلې پیسې په
جاري او سپما ګڼوڼ کې وساتئ .همدارنګه جاري ګڼوڼ هغه
کسانو ته ښه دی چې چک ATM ،کارت او الکترونیکي راکړه
ورکړه تر سره کوي او د سپما ګڼوڼ د پیسو ساتلو له پاره ،څو
چې اړتیا ونه لرئ .په لومړي وخت کې
تر ډېره جاری ګڼوڼ ته اړتیا لرئ .د
وخت په تېرېدو سره کولی شئ دواړه
ګڼوڼونه ( حسابونه) خالص کړئ .د
کریدیت کارت ( اعتبار کارت) څخه په استفادې کولی شئ
پیسې قرض واخلئ ،خو سود به ورکوئ .د ښه شالید یا مخینې
له پاره اړینه ده ،لګښتونه لکه دکور کرایه او بیلونه پر خپل
ټاکلي وخت ورکړئ.

زیات شمېر شرکتونه او صنعتي فابریکې د کارکونکو
معاشونه په مستقیمه توګه د بانکې ګڼوڼ له طریقه تادیه کوي.
په دې معنا چې ستاسو معاش مستقیماً ستاسو بانکي ګڼوڼ ته
جمع کېږي .بانکي ګڼوڼ ته په مستقیمه توګه د معاش جمع
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کېدل یو شمېر ګټي لري ،د بېلګي په توګه چک کېدالی شي
ورک شي ،ولې مستقیماً ګڼوڼ ته ستاسو د معاش جمع کېدل دا
خطر نه لري ،او یا په جعلي السلیک سره څوک ستاسو له ګڼوڼ
څخه پیسې وباسي .همدا ډول که د معاش تادیه کولو په ورځ
دنده کې نه یاست ،معاش ته السرسی لرالی شئ .په مستقیمه
توګه ګڼوڼ ته د پیسو جمع کېدو څخه وروسته ،خپلې پیسې تر
السه کولی شئ ،مګر د چک له الرې تر دوو ورځو وخت نیسي
چې خپلو پیسو ته الس رسی پیدا کړئ.

د امریکا په متحده ایاالتوکې د پور اخیستلو ډېرې الرې
شتون لري .اسانه الره یې د کریدیت
کارت لرل دي ،مګر د کریدیت کارت
له طریقه د پور اخیستلو اندازه
محدوده ده ،او د بېرته اداء کولو موده
یې د سود ورکولو پرته هم لنډه ده  .ډېر
شمېر امریکایان د ډېر مقدار پور اخیستلو له پاره ،مستقیماً له
بانک څخه غوښتنه کوي .د مثال په ډول د نوي موټر پېرل .کمه
اندازه پور واخلي او پر ټاکلې مودې یې بېرته وسپاري ،څو
اعتبار تر السه کړي .ساده الره د دې کار له پاره د یو کریدیت
کارت اخیستل دي .پور ورکونکي ستاسو شالید یا مخینې ته
ګوري ،څو وپوهیږي چې تاسو پورونه په خپل وخت ورکړي که
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نه .که چېرې شالید یا مخینه مو ښه وي ،نو په اسانۍ سره به
پور ترالسه کړئ .د دې ترڅنګ که چېرې په ټاکلې مودې کې د
پور په ورکولو برالسي نه شئ ،ممکن له قانوني څار سره مخ
شئ .همدا ډول د پور اخیستلو سودي سیستمونه هم شتون لري.

ډیبیټ او کریډیټ کارتونه تقریباً سره ورته والی لري .دواړو
کارتونو څخه د حضوري او الکترونیکي لګښت تادیه کولی
شئ ،مګر توپیر یې دا دی چې د ډیبیت کارت په کارولو سره
ستاسو له شخصي جاري او یا سپما ګڼوڼ څخه پیسې وضع
کېږي .کریډیټ کارت تاسو ته د پیرودلو له پاره پور درکوي .که
چېري مو پور په ټاکلې موده تادیه نه کړ ،نو باید څه اندازه
پیسې د سود او جریمې په توګه ورکړئ.

کډوال کولی شي متحده ایاالتوته د سفر له پاره ،پرته له دې
چې سود ورکړئ ،پور واخلئ .د سفر له پاره د پور په بدل کې له
تاسو څخه غوښتنه کېږي ،څو یو پرېکړه لیک السلیک کړئ
چې پور به د  ۴۶میاشتو په موده کې تادیه کوئ .متحده ایاالتو
ته په رارسېدو سره د پور ورکونکي لومړنی رسید (بیل) به ۶
میاشتې وروسته ترالسه کړئ .متحده ایاالتو کې د ښه شالید یا
سابقی لرلو لومړنی فرصت همدا دی ،چې د سفر پور پر خپل
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وخت تادیه کړئ .همدا ډول که د پور په تادیه کولو کې ستونزه
لرئ ،نو د کډوالو د بیا میشته کېدو ادارې ته خبر ورکړئ.

تاسو د شخصي مالي چارو مسؤلیت لرئ .مګر د ګډوالو د بیا
میشته کېدو ادره کولی شي له تاسو سره د بودیجې په اماده
کولو کې مرسته وکړي .باید پوه شئ چې څومره پیسې لرئ،
څومره یې لګښت کړئ او څومره یې سپما کړئ .هره میاشت
باید د کور کرایه او نور لګښتونه تادیه کړئ .که چېرې کوږ
مهاله پالنونه لري لکه د کور پیرل ،نو له میاشتني لګښتونو
څخه پاتې پیسې د خپل پس انداز بانکي ګڼوڼ کې جمع کړئ.

په متحده ایاالتو کې ټول خلک د کډوالو په کډون د استفادې
وړ ډېرو خدماتو تر السه کولو له پاره مالیه ورکوي .د عامو زده
کړو ،سرکونو او لویو الرو ترمیم او مراقبت ،پولیس ،اطفائیه،
بېړنۍ مرستې او د ټولنیزو مرستو پروګرامونه د مالیې د
ورکړې له الرې تنظمیږي .کوم وګړي چې په متحده ایاالتوکې
ژوند کوي ،درې ډوله مالیه ورکوي.


هر کس چې کار کوي ،د ګتې یا عوایدو
مالیه د فدرال ادارې ته ورکوي ،د دې ترڅنګ د ځینو
ایالتونو وګړي ،د ګټې ایالتي مالیه هم ورکوي .مالیه
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ستاسو د کاري مسؤلینو له لوري ،له معاش څخه وضع
کېږي.


 :ممکنه ده ،محلي دولتونه له
امالکو څخه مالیه واخلي .د مثال په ډول له کور ،ځمکې او
تجارتي مرکزونو .د کور مالک مکلف دی چې د کرایې کور
مالیه ورکړئ .د دې ترڅنګ ځیني محلي دولتونه ،کېدلی
شي له نقلیه وسایلو هم مالیه واخلي.



په ډېرو ایالتونو کې ،خلک د خرڅالو په
مالیه ورکولو مکلف دي ،مګر په ځینو ایالتونو کې پر
ځانګړو جنسونو د خرڅالو مالیه شتون نه لري ،د مثال په
ډول پر دوا او خوړو ( غذا) .همدارنګه ممکنه ده ،پر ځینو
اجناسو لکه سګرټ او الکولو د مالیې نرخ لوړ واوسی.

 کوچنیان مو باید له  ۶کلنۍ تر  ۱۶کلنۍ پورې ښوونځي ته
الړ شي.
 د کوچنیانو له وهلو ،توهین او تحقیر څخه ډډه وکړئ او په
حق کې یې بې غوري مه کوئ.
 په موټر کې ،کوم کوچنیان مو چې له  ۸کالو کم عمر لري،
حتماً یې د کوچنیانو په ځانګړي چوکۍ کېنوئ.
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 په ځینو ایالتونو کې ،په کور کې د ماشوم یوازې پریښودو
له پاره ټاکلی عمر ښودل شوی ،که یې عملي نه کړئ قانوني
چلند به درسره وشي.

 تاسو باید خپل موټر ثبت او بیمه کړئ .همدا ډول د موټر
اسناد ،په موټر کې وساتئ.
 د ډریورۍ پرمهال الیسنس لرل اړین دي .
 په ترافیکې جاده کې ،د سور څراغ پر مهال کېڼ الس ته د
تاوېدو اجازه لرئ ،مګر پام وي چې په ځینو سیمو کې ،د
سور څراغ پرمهال کېڼ لور ته د تاوېدو په هکله هم
محدویتونه شتون لري.
 ډریور او نور کسان چې موټر کې شتون لري ،د حرکت پر
مهال ټول باید کمربند وتړئ.
 د ښوونځیو د بس په لیدو سره له احتیاطه کار واخلئ په
ځانګړې توګه ،کله چې د ښوونځي د بس ،سور څراغ
روښانه و ،موټر ودروئ  ،څو چې بس خپل سور څراغ یا
اشاره خاموشه کړي ،ځکه زده کوونکی له بس نه په ښکته
کېدو کې وي او له د سرک څخه تیریږي.
 که د پولیسو یا امبوالنس موټر د االرم څراغ یا غږ اورئ یا
یې ګورئ ،نو غاړې ته شئ او الره ورکړئ.
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 نکاح ( واده کول) ،له خپلی ښځې سره جنسي اړیکه
 تاسو اجازه نه لرئ چې هم مهاله له څو ښځو سره نکاح
وکړئ.
 د ښځې او د کورنۍ د نورو غړیو د وهلو او زیان رسولو
اجازه نه لرئ.
 په زور د جنسي اړیکې ټینګول ،غیرقانوني عمل دی ،تردې
چې له خپلي میرمنې سره هم په هغه صورت کې چې جنسي
میالن ولري.
 د مور او پالر په ګډون ،هیڅوک نه شي کولی تاسی د
خوښې پرته واده کولو ته اړ باسي.
 تاسو کولی شئ له خاوند یا ښځې جال شئ ،که یو له تاسو،
له بیلتون سره رضایت هم ونه لرئ.
 په متحده ایالتو کې د تابعیت اخیستلو په هدف واده کول
جرم ګڼل کېږي .ممکن زنداني او یا نقدی جریمه شئ.

 له سرک څخه د اوختو له پاره یوازې له مشخص شوې سیمې
څخه ګټه واخلئ ،د سرغړونې پرمهال ممکن جریمه شئ.
 په عمومي ځایونو او الرو کې ،د کثافات اچولو اجازه نه
لرئ.
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 کرکه لرونکي اعمال غیر قانوني دي لکه :د بدن بربنډتیا،
فاحشه ګري او فاحشه استخدامول.
 د نشه یې توکو کارول ،خرڅالو او تیارول غیر قانوني دی.
نوموړي مواد په قانون کې د کنترول شویو موادو په نوم یاد
شوي دي.

 ښکاریان ،د وحشي حیواناتو د ښکار له پاره باید اجازه
لیک واخلي.
 د وحشي حیواناتو د ښکار له پاره په ټاکلې موده یا وخت
کې او ځانګړي سالح څخه استفاده کولی شئ .په یاد ولرئ
چې د کال په هر موسم کې د ښکار اجازه نه لرئ.
 د سپي او پیشو وژل ،د سړو له پاره منع ده.
 په ډېرو حاالتو کې ،د حیواناتو پر وړاندي تاوتریخوالی
غیر قانوني عمل دی ،د بېلګې په توګه وهل ،وږی ساتل یا
خواړه نه ورکول ،شکنجه کول.

 د بل کس سره د تاوتریخوالی کول د قانون خالف عمل دی.
 دوه ډوله ګډوډي یا بی نظمي ،یو د دوو کسانو ترمنځ النجه
بل غیر معمولي چلند (بد رفتاري) .همدا ډول بل ډول یې
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دعوه ( فزیکې حمله) په بل کس ده .د دې ترڅنګ تهدیدول
هم د بل کس پر حریم برید ګڼل کېږي چې ستر جرم دی.

 له اجازې پرته ،له معلوماتي ادرسونو یا سایټونو څخه د
موادو تر السه کول (ډانلودول) لکه :د کتاب ،سندرو او
فلمونو غیر قانوني عمل ګڼل کېږي او ممکن د معنوي
ملکېت غال وشمېرل شي.
 د قانون په ړنا کې ،د کم عمره کس سره د حضوري مالقات
تنظیمول ،غیر قانوني عمل ګڼل کېږي.
 د باور وړ شرکتونو له ادرسه د جعلي بریښنالیکونو لیږل د
دې له پاره چې خلک وهڅوي ،څو شخصي معلومات
ښکاره کړي ،لکه د کریډیټ کارت شمېره ،پاسورډونه او
داسي نور .پورته عمل ته په انګلیسي کې ()Phishing
وایي ،او جرم ګڼل کېږي.
 انترنټي او سایبري تعقیب جرم دی .دا په دې معنا چې د
خلکو شخصي معلوماتو ته د الرسرسۍ له پاره د هغوی
اکاونټونو هک شي.
 په انالین ډول د نشه یې توکو خرڅالو د قانون خالف دي
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 د ګڼوڼ یا اکاونټ هک کول ،شخصي اطالعاتو ته السرسی
او د ټولنیزو رسنیو اکاونټونو ته داخلېدل کولی شي
ستاسو د زنداني کېدو سبب شي.

 د خلکو دوکه کول او د شخص یا دوکان څخه غال کول جرم
ګڼل کېږي.
 د ټوپک او نشه یې ټوکو غیرقانوني خرڅالو ،د قانون
خالف دي.

 امریکایان ،د خپل ملکیت او شخصي جنسونو د ساتنې په
برخه کې خورا حساس دي ،تاسو نه شئ کولی د کور د
مالک له اجازې پرته د هغو حریم ته ننوځئ.
 په امریکا کې د اوسیدو اسناد
 که تاسو د دایمي هستوګنې اسناد لرئ ،نو د کوره په وتلو
سره یې له ځان سره ولرئ.
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