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 1   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 

 بسم هللا الّرحمن الّرحیم

)امو( د  ټولنهدعوت  د مېشتو افغانانو اسالمي کېیکا په امر

هرڅه دمخه تاسو ښاغلیو ته ښه راغالست وایي او د هرډول 

یاده ټولنه  چمتوالی لري، کولو وړاندېد  و او خدمتونوهمکاری

کلتور نو او له قوانی  کېتاسو د امرې دغه کتاب ډاډ درکوي چې 

 ژغورنۍاو د  د امو ټولنې ته سره اشنا کوي. دا کتاب تاسو

یې ا توګه له خوا ترتیب شوی او په وړی (IRC) ټېنړیوالې کمې

 .تاسو ته وړاندي کوي

ر ڼ شمېګ کېاشتو ه دې  ورستیو څو میتاسو پ چېې سره له د 

اهلل   ا هم الحمداهللبی مګر او ناخوالې لیدلې،  ستونزې
ج
تاسو   

 ارام او په نسبي ود ی کېپه راتلونکي  مو  و تهد کورنی غړی او

چې شکر ویل   په برخه کړې ا وراسانتیو ښه ژوند کولو توګه د ی

. د اهلل واجب دي  پرموږ  ېی
ج
ل د برکت سبب نعمت شکر وی پر 

ان د اهلل و مومن انسی ه دې کله چېسره ل ګرځي
  ج

پر نعمتونو 

برکتي او په ښه  شکر وباسي نو د نوموړي د ژوند  ټولې چارې

هم  کېئله په الهي ارشاداتو مس ړېنومو توګه پر مخ ځي،

راغلي چې: که پر نعمت مو شکر و  کې. قران پاک ده راغلې

 :کوو مو برکتي ياداب، اخالق، مال او دارایفکر،  نو،  ستوی

 إِن َ  ۡ  تُمۡ  وَلَئِن کَفَر ۡ  لَأَزِیدَن َکُم ۡ  تُمۡ  شَکَر لَئِن ۡ  رَب ُکُم تَأَذ َنَ ۡ  وَإِذ

ستاسو رب  [ ترجمه: او کله چې۷م : ]ابراهی؛ ۡ  لَشَدِید عَذَابِي
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زه به خامخا  نو  ،وکړ چې قسم دی که تاسو شکر وباسئ اعالن

، نو  وکړئ اضافه کړم که تاسو ناشکري  تاسو ته  مرو هرو

 ره مهمه ډېو دا خورا رسخت دی. ابېشکه زما عذاب خامخا ډې

 ده. ګانو ته ورکړې نه ده تعالی خپلو باهلل چې وعده ده 

د  کېاو غربي هیوادونو  کېید ژوند شرایط په امر کې په ټوله 

ه پ چې لريهیوادونو په پرتله توپیر ينو او اسالمووادهی يشرق

 . يږکېتونزو سره مخامخ یو لړ س لهسره مهاجر مسلمانان  ېد

ه ته پاملرنه ونخطرونو  وښیدونکېپ که کېد ژوند په لومړیو  

. ئختو ناخوالو سره مخاخ شبه د س کې کېپه راتلوننو ،ئکړ

باید د ستونزو، بریاوو،  هاجرم يراستانه شو ينو

او خاوند ترمنځ،  ېل د ښځډوې په ځانګړ ،ستونزویوکورن

 په ېاو تربی شومانو د روزنېد ما همدا ډولچارو او  ياقتصاد

د  کېاندازه د امری يپه کاف چېمخکنیو مهاجرو څخه  له هکله

څو  ،ئوکړ هده کړز يلراو تجربه ژوندانه له شرایطو سره بلدتیا 

 . شينه ضایع وخت  مو

د ژبې زده کول او ، چارې ياو فرهنګ يدین کې کېپه امری

. د يه لراړ ېپور او کورنۍ يخپله د وګړ  کېاړی ېټولنیز

نګ  ترڅ ېیا دود او دستور د زده کړ کلتور قانون اود  کېامری

نسلونه  يزموږ راتلونک چې يدپرموږ او تاسو واجب او الزمي 
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دود  منویاړ هغهژبه او يارزښتونه ، مل ياو فرهنګ يخپل دین

  .وړیر نه کدی ه ېله نیکونو موږ ته په میراث پات چې دستور او

 چې کډوالکوم  پارهه یت ساتلو لهو ياو افغان يالمد اس

ر ستونزو سره مخامخ شوي ېر شمېډ له ،يکلونه راغل کېمخ

رسنیو رامنځته کول هغه   ينو، چاپود ټولنو، مسجد. دي

السته  کې کېپه امریکډوالو افغان  چې ،دی ېالسته راوړن

 ينو، افغانمرکزو يله تعلیم يکوالی ش کډوال يون .يد راوړې

او خپل  يګټه واخل کېهیواد  ېده نه پ او یا نورو مسجدونو

سره  و مسولیتونوټولنیزاخالقوسمبال او  يماشومان په اسالم

کورنیو له  د ماشومانو سالمه روزنه باید د. يبرابر وروز

 ېله مرحل ۍه د بلوغ یا د ځوانځک ي،لومړیتوبونو څخه و

المه انو ته سچېب ومور او پالرخپل چېمنه ده زوروسته ستون

او رسنیو فشار او ، مکتب ېد ټولنځکه  ،يش یرکړاروزنه و

کم عمره ماشومانو او  د  ېرېکه چ نو ،دی تزیا ېتاثیر له انداز

له خپل ر ژر ېډ يشه ه ونپوره پاملرنته  ېروزن ېسالم ځوانانو

 .يوځ يلیدلور ياصل

ر ېټولنه په ډدعوت  میشت د افغانانو اسالمي کېپه امریکا  

مرکزونو او  اسالمي تعلیميو تاس چېیاړسره چمتو ده و

 حاضر کېاو هرځای  ګړۍ موږ هره .يکړ يمسجدونو ته رهمنای

د  ئاو تاسو کوالی ش درکړو ېمشور ېتاسو ته الزم یو ترڅو
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 کېله موږ سره اړیکه  وسیله په رېېشم نه دهښنالیک اوګرځېبر

 ېالردین او اسالمی روزنه هغه  چې ېتجربو ثابته کړ .شئ

 تاسو .يماشومان له بد اخالقیو وسات يی شکوال چې يد ېچار

ه ل ئکوښښ وکړ ئږکېستوګن ه کېپه هر ښار کېامری چې

او د  ئمکتبونو سره بلدتیا پیدا کړ يمساجدو او اسالم

ل له ټو چې ئکزونو له پروګرامونو څخه برخمن شنوموړو مر

 .يپیسو پرته خدمتونه ترسره کو

سترمسجدونه اباد  کېر ښارونو ېرشمېپه ډ کېنو د امریافغانا

 يژبو او انګلیس ين په ملماشومانو ته د افغانستا چې ،يکړ

 کېکوم مهاجر مخ چېد ویاړ ځای دی  .يورکو روزنه ژبې

ته  ټولنې ېنسل ی کېښه مسلمان او تعلیم لرون يراغل کلونه

 چې ئوروسته وګور ېاو تاسو به له یو څه مود کړی دی ېوړاند

او  اسالميد  کې کېانجونې( په امری هلکان اوافغان ځوانان ) 

 دا موږ ته د ویاړ خبره ده. چې يزده کړو څخه برخمن د يغرب

ا ژوند وسد ه مو غړیو ته ۍتاسو او د کورن کېپای  په

افغان مسلمان نسل  کېراتلون چېیم او هیله لرم  کېغوښتون

لګه او ېیوه ب ،اساساتو سمبال يپه اسالم کې کېپه امری

په  ته  د دویم هیواد کېامری پردې سربېره .يسواوویاړلی ملت 

او ریښتنی پاره ګټور ه ل يتوګه او د افغانستان راتلونک

 .يثابت ش خدمتګار



 

 5   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

 ژوند پیل د نوي کېد امریکا په متحده ایالت 

د او دستورسره د بلدتیا ، دو ژوند کولو، ژبې له کې کېپه امری 

مهارتونو ته  رېیو شمپاره ه د ځان برابرولو ل کېټولنه  ېاو په نو

 .يژوند پیل کړترڅو نوی  يږکېاړتیا لیدل 

 او د ي، ښوونکيکارکوونک کېپه متحده ایالت  کېد امری

دود  له يداوطلب کارکونک ېنکو ادارکیدوبیا میشته کډوالو 

کورسونه  يمعلومات ېد بلدتیا ترسرلیک الند او دستور سره

او  يد يشو ته ترتیب کډوالووینوو راغل چېي کو ېوړاند

تاسو ته د  کېکورسونو  و. په یاديوایتاسو ته ښه راغالست 

و سیمه ایزو خدمتونو ته د الس ، ا، کار موندنېتګ را تګ

زده کړو په  يچارو او تعلیم يپاره په ځانګړی ډول صحه ل رسي

 .يکو ېوړاندهکله دقیق معلومات 

څخه دی  نوفرهنګ سره د بلدتیا کورس یو له مهمو کورسو له

معلومات  اړینریال په اړوند ېچاپ يسره به تاسو د نو ېده پ ېچ

په چوکاټ  يګټول ډول د ګروپي کورس په ینوموړ. ئترالسه کړ

د  طځای ک يو ځانګړډول ا ېپه یواز کېپه وخت  اړتیا یا د او

 .يږکې ېوړاند په ژبه کډوالو

ترتیب شوی  ېالرښود داس ژنګلوۍېپ دود او دستور سره د له

 ېاو الند يترڅو زر په ځان بسیا ش يکو مرسته سو سرهله تا چې

 :يد يڅیړل ېی ېموضوګان
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 ېادار کیدوبیا میشته ډوالو د د ک 

 یا کار نه دهد 

 د کور برابرول 

 او تعلیم هزده کړ 

 خدمتونه صحي 

 خدمتونهټولنیز 

 قانون او حقوق 

 زده کړه د انګلیسي ژبې 

 وسایل ترانسپورتي 

 توافق کلتوري 

 

 

 

 

 

 

  



 

 7   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

د  چېسازمان دی  ياداره یو غیرانتفاع دوکېبیا میشته  کډوالو د

بنسټ په توګه د  یو عامه خصوصي

متحده ایالت له دولت سره  کېامری

د منلو  کډوالۍد  ېته چ کډوالوهغو 

 يهیواد ته راځ پروګرام له طریقه دې

په  کې. د امریيکو ترسره مرسته

کډوالو ( د ۹نهه ) کېمتحده ایالت 

. يکچه فعالیت کو يپه مل چې ،شتون لري ېادار کیدوشته بیا می

 يد محل ېادار يدلو ملکېمیشته  بیا کډوالو د ې ادارېنوموړ

 په مختلفو یې ېدارا محلي يدالی شکې، يد کېدفترونو لرون

 .ينومونو سره فعالیتونه ترسره کړ

ډلو سره  يد ځینو مذهب ېر ادارېیو شم کیدومیشته  بیاد کډوالو 

سره د نژادي،  يښتونکد پناه غوڅو ي،لره اجازه ن مګر ،يتړاو لر

معلولیت په  ياو روان ياویا جسمان يجنسیت ،تي، مذهبيملی

 .وکړياساس تبعیض 
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سره کډوالو  له ېادار کیدومیشته  بیا والوکډ د چې کېږيکلونه 

 یهغود  يته راځ متحده ایاالتو کېد امرید نړی له هره ګوډه  چې

مړیو میاشتو واو په ل يفعالیتونه ترسره کو کېځای کولو  رځای پ

 .ترسره کويې مرست اړینې یو سره یېکورناو  وکډوالد  کې

 

د  کډوالواو د  تحده ایالت دولت الرښوونې تنظیمويامریکا مد 

بیا  کډوالو مګر د ،ورکويپاره بودیجه ه بنسټیزو مرستو ل

 مرستې ېشو ېاو نور سازمانونه پورته یاد دو ادارېکېمیشته 

دو کېبیا میشته  کډوالو د. يهم ترسره کو مرستې ېنور ېاوځین

ترسره  مرستې ېپاره اړینه وند د پیل لژ يد نو سره تاسو ېادار

 ېټاکل چې امعن ېده پ ،يد ېاو خدمتونه محدود مرستې  .يکو

 ، يترالسه کو یو کډوال ېمرستې چ ېاو کوم يه لرانداز

ر، د ېرنۍ د غړو شملکه د کو ياړه لر ېرعواملو پورېیوشم

 یا عاید ېګټد کډوال او د  دو ځایېکورنۍ د غړوعمر، د اوس

 ډولیو  کې اپه ټوله امریک مرستې او عامه لګښتد ژوند  ،اندازه

  کېپه کوم ایالت  کېد امری ستاسوکوم ملګری ېرې. که چيده ن

تاسو  هرومرو به یې ېده چه ن انمع ېده دا پ يترالسه کو مرستې

 .ئهم تر السه کو
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بیا میشته  کډوالو د د کېمیاشت  ۍمړوپه ل کیدود ځای پرځای  

د یو مهاجر د مرستې  مړنۍول کېادارې په په خدمتونو  کیدو

نیول  کېپه پام  کېپاره د امریکا په متحده ایالت ه ژوند د پیل ل

 .يد ېشو

ه ل کډوالود  ېادار کیدوبیا میشته  کډوالو د کېپه متحده ایالتو 

د  پاره د هستوګنځيه ورځو ل (۳۰رشو)ېخدمتونه او د د اړین پاره

 ېمرستندویه ادار ېځین .يپه غاړه لر یه کولو مسؤلیتتاد یېکرا

ه دا پ ،يتاسو ته الس په الس درکو ېپیس لګښتونوستاسو د 

مصارف تر  يدالی شکېسازمانونه  يځین چېده  کېحال  ېداس

ځای په هکله  او ېد انداز لګښتونوو یسره اوتاسو ته د ترسره شو

  .يکړ ېوړاند معلومات

 

 

ی ادکېاړوند خدمتونو ته اړتیا لرئ  کیدو د بیا میشته ېرېکه چ

 ې( ورځو پور۹۰) ي( ورځو څخه تر نو۳۰رشو)ېمړیو دولي له ش

 نه دهزر تر زره ځانته د چې ئ. تاسو باید کوښښ وکړيدوام وکړ

 يلره لیت ندو اداره دا مسؤکېکډوالو بیا میشته  د ئ،ا کړپید

تاسو ته د  ېادار ېنوموړ ډول همدا ،يپیدا کړ نه دهتاسو ته د چې
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 د مسافرۍیا هم  او موټر، کمپیوتراخستلوموبایل، تلویزون، 

 .يلره په غاړه ن يمه وارذ کومه ېپورونو او بیلونو د ورکړ

پاره باید کار ه ستو لید اخ ذکرشوو جنسونو او پورته لګښتونود 

 .ئخپله پیسې وګټه او پ ئوکړ

 

کاله  هشپږو میاشتو څخه تر یو له چې يردلیلونه شتون لرېشمډېر

بیا میشته  کډوالو د چېکوم  يش ېپات کېپه هغه ځایونو  ېپور

 چې ئغواړ ېرېه چیاست. ک يله خوا استول شو ېادار د کیدو

و خدمتونو اړین او ټولوهغوکیدوته د کډه  بل ځای نو ،ئړکډه وک

 چې ېله د کې. مخئلیت لرخپله مسؤه پ ئتاسو ورته اړتیا لر چې

 بیا کډوالو د چېبهتره ده  کړه وکړئ،ېنهایې پر کولو ېد کډ

 چې ئلر نه دهتاسو د ،شئ کېسره په اړیکه  ېله ادار کیدومیشته 

 يرځی وروسته خپل نوکولو څخه لس و ېاویا کډ د راستنیدو

 .ئدولت ته خبر ورکړ کېادرس په هکله د امری

 

 

 بیا کډوالو د چېاړین خدمتونه 

 ېی ېادار ېاړوند ېټول کیدومیشته 

په متحده  پناه غوښتونکو سرهباید 

ه رشو ورځو په مودېد د کېایالتونو 

 کې يستوګنځه يمړود هغه په ل کې
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یو د نورو وګړو )  چې ئترالسه کړ ډاډاو یا باید  ئترسره کړ

 واسطه ترسره شوی دی.ه ن( پخپلوان، ملګری او یا کوم بل سازما

له: ياړین خدمتونه عبارت د

  کتنه او د اوسیدو  د کډوالو یا مهاجروسره کېپه هوایی ډګر

 ترځایه یی د ترانسپورت اسانتیا برابرول.

 يلشرایطو ته په کتو د اړتیا وړ کا يموسم اویا اقلیم 

باید  چې مګر دا يو ينو دې يکال چېه ده ن اړینه ،برابرول

 .وسياویستنې وړ اخ ېپاک او د ګټ

 کور برابرول. کېلرون ې، پاک او د حفظ الصحيد خوند 

 ه ل لګښتته په لږ مقدار سره د شخصی  يد کور هر مشر وګړ

 پاره د پیسو ورکړه.

 ده ه ن يوسایل )ضرور نورکورۍ او د میز و چوک يد ابتدای

اخستنی وړ  ې( مګر پاک او باید د ګټيو ينو ېد يلوښ يچ

 برابرول. يو

 وکو برابرول اویا  د ت يغذایر ته په کتو د ېشم ۍکورن د

د  ۍنڅو کور،مرسته کول ییمال پارهه وکو د پلورلو لت يغذای

  .ي( کارت ترالسه کړFood Stampsپروګرام )  خوړو دولت 

 په اړه مرسته کول. سه کولومرستو د تر ال يد نقدو پیسو او طب 

  ټولنیزد ( امنیت کارتSocial Security Card) پاره د ه ل

 مرسته کول. کېپه برخه  ېغوښتنپاڼ

 د نوم  کېپه کورس  ېزده کړ ژبې ياړتیا ته په کتو د انګلیس

 مرسته کول. کېې په برخه لیکن
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 زده کړو  يپه هکله معلومات ېندد داو  کېتلو مراخس ېد دند

اسانتیا  ېیا وسیلترانسپورت  پاره ده تګ را تګ ل دپرمهال 

 .لبرابرو

 کېپه پروسه  ېدندو د نوم لیکن یواړتیا ته په کتو د اعالن شو 

 مرسته کول.

  ه خدمتونو پ يازمیښتونو او نورو صح يوړ وقایو اړتیاد

 مرسته کول. کېبرخه 

 ولمرسته ک کېپه پروسه  ېوو سره د نوم لیکن هغو نارینه له 

او غواړی په  يو ېونو پورکل ۲۵ -۱۸د  ېرونه یعم چې

 .يخدمت وکړ يداوطلب ډول عسکر

 مرسته کول. کېلولو په پروسه ته د ماشومانو د داخ يښوونځ 

 د ژوندانه په دود او دستور  کې او په متحده ایاالتو ېد ټولن

 شرایط برابرول.باندې د پوهېدو 

 پورت او ترجمان پاره د ترانسه د هر ډول اړتیاوو د پوره کولو ل

 اسانتیا برابرول.
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پاره ه وګړو ل يد امریکای

لګښته یا ارزانه  اپارتمانونه یو د کم

ځایونو څخه دی  ودونککېاو پیدا 

پاره د ه ځل ل يمړوتاسو باید د ل چې

. ئولر یو کور هیله او امید ېهمداس

 شيدالی کې ئپاره متحده ایاالتو ته راځه ځل ل يمړود ل چېکله 

امکان  همدا ډول. ئځای پرځای ش کېپه اپارتمان او یا کوم هوټل 

نه په متحده  کېمخ  له  چېکره  وخپلوان ېخپل کوم نږد چې يلر

 کوالیده یاست مجر ېرېکه چ. يوسیږا او يژوند کو کېایاالتو 

 .ئوسیږاو مجردانو سره یو ځایډوال ک د نورو همجنسه  ېش

تاسو په  چې يترالسه کو ډاډدا  ېادار کیدومیشته   بیا کډوالو د

ګنځی باید او دا هستو ئسیدو ځای ولرود ا کېمیاشت  ۍمړول

به  کېمړیو وختونو وه ل. پياو مناسبه کرایه ولر يپاک، امنیت

 ستاسوبه مو  نځایګهستو ې اساسده نو پ ي،ګټه کمه وستاسو 

د کار او  کې يپه راتلونک ې، وليپه خوښه او ذوق برابر نه و
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 ېیو د خپل چې ئکوالی شه  په ترالسه کولو سر ېګټ ېمناسب

 .ياو اړتیاوو سره برابر و ېستاسود ګټ چې ئکور ونیس ېخوښ

تاسو او  چې ېګمارل شو ېادار کیدوبیا میشته  کډوالو د

په  ېلګېساده د اړتیا وړ اسباب د ب يینکورنیو ته مو د کور ځ

 يپوښونه، د پخلنځپاره ه ، د خوب توشکو لۍچوک ،توګه میز

پاره د ه ل ېحفظ الصح او د شخصي يلوښ اړینپاره اسباب ، ه ل

 .ياماده کړاړتیا وړ جنسونه 

د اړتیا وړ  چې يده مکلفه ن ېادار نه دهاړو چېد یادولو وړ ده  

.  يوړ و ګټې، باید د يو ينو امعن لهټوپه  ېاسباب او وسایل د

هیڅ  کېستلو یوسایلو اواسبابو په اخ يد غیرضرور ډول همدا

 .ئاسراف نه کار وانخلباید له  کې لګښتونواو په  ئکړه ون بېړه

 

ره حده ګرانه او قیمته ده. د ېد هستوګنځي یا کور کرایه ترډ

 ،کول ستونزمن ديیو مناسب ځای پیدا  پاره ده اوسیدو ل

.  د کور کرایه په د اړتیا وړ کورونه په کرایه نیسيمعموالً خلک 

په  تردې چې، ير زیات توپیر لرېډ کېایاالتونو لو ېالبېب

اوبیا د ښارونو په مختلفو برخو د ښارونو تر منځ  کېیوایالت 

د  ئسیږاو چې کېډ په هر ګو ئپه یاد ولر .يرلرهم سره توپی کې

 اصلی برخه ده. لګښت يو د میاشتنکور کرایه م
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مګر  ،ئله کور او یا اپارتمانه کډه وکړ چې شيکوالی تاسي 

یو  لږ تر لږهاو  ئولر کېټه په پام ېد قرارداد ن چېده  اړینه 

بڼه د  لېپه لیک ته د کور مالک ېمیاشت له وتو وړاند

کډه  چې لري.  په یاد وئکړور خبرسره په استولو ښنالیک ېبر

د کور مالک سره  چې ېده ل کېنو مخ ي،لر ګښتلکول هم 

توان  لګښتونود  چېکړئ  ډاډه کړئ ېده پ ئقرارداد ختم کړ

 لرم.

 

د کور مالک دواړه  کراکښ او  ېکامریکا په متحده ایالتونو د 

. د کور اویا اپارتمان د يو مسولیتونه په غاړه لریو لړحقوق ا

په وخت  وکرا نیول

باید یو قرار  ېک

د اجاره لیک  داد 

ک په نوم السلی

. په اجاره ئکړ

پاره ه ل ېمود ېد یو ټاکل ېچ ئږکېښ ګڼل تاسو کراک ېلیک ک

او  داد د نیټي له پیله تاسو د کرایې . د قرارئقرارداد السلیکو

نورو  يښنا او ځینې، برخدمتونو لکه اوبو ينورو ښار

له او  څو یی پر خپل وخت ادا ،ئرللیت په غاړه لګښتونو مسؤ

څوک  ېرې. که چئپارتمان څخه په ښه ډول ساتنه وکړکور یا ا
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نو  ،ئختم کړ ېڅخه وړاند ېمود ېد ټاکلقرارداد  ېچ يوغواړ

په ورکړه مسول  میاشتو د کرایې ېد پات ېکان شته چام ېد د

اعتبار هم بد اغیز  ياو نوموړی عمل به ستاسو پر مال ئوګڼل ش

ر ېنو یو شم ئ،رمکان یا کډه کوتغی ېرېکه چ ډول همدا. يوکړ

کا متحده ایالت مرید ا :له يعبارت د چې ئباید ترسره کړ ېکړن

ادرس  يسره د خپل نوو نور داسېاو  حکومت، پُسته خانې

 کډوالو نو د ئ،کډه وکړ چې ئغواړتر څنګ که  ېد . دشریکول 

 .ئش ییستالنه اخوله ادارو څخه الرښودو ېمیشته ک بیا

 

 

 کن قوانین د کور په مالک او کراید اوسیدو د ځای یا مس

کور یې  ېچ يلر نه دهد کور مالک دا د ږي.کېکښ پر دواړو پلي 

توب او خوندید د بای

 ېحفظ الصح

معیارونه  ځانګړي

د  ډول همدا يرول

کور مالک باید دا 

د  د کور ېچ يولر ډاډ

کور  ډول سیستم فعاله دی همدا ۍښنا، اوبو او مرکزګرمېبر

او د  يیا دود د کشف په وسایلو سمبال و ېدنېباید د اورلګ

ترڅنګ  ېد د .ويندو څخه پاک خزنورو  وحشرو، موږو او ځین
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د  ېکوالی چ شيه د کور مالک ن ېا کد کورد قوانینو په رڼ

 يروان او يت، مذهب، جنسیت، کورنۍ ، جسمملی ،نژاد

 .يډه وکړښ سره د قرارداد کولو ډک یيله کراوضیعت ته په کتو 

 

 

 بڼه ترسره اوالسلیک  لېپه لیک کښ باید قرارداد کرایي

 .يکړ

 يو اخرا ۍمړوکښ باید د قراداد پر وخت د ل کرایي 

ره پاه ل ېد کرایه د ې. د اخری میاشتيکرایه ورکړ ېمیاشت

د کرا کښ له  ېرېکه چ ېک يپه راتلونکچې  ېږکېاخستل 

نو زیان ته په کتو  ،زیان رسیدلی ویکوم  خوا اپارتمان ته 

 .يږکېستل یوان اخات ېتر

 ينیټی ورکړل ش ېد اپارتمان کرایه باید پر ټاکل. 

 ه مداخله ون ېډیانو په چارو ککرا کښ باید د نورو ګاون

کس د کور مالک سره ظف پر وخت باید  مؤ ې. د ستونزيکړ

 .يش کېپه اړیکه 

 نه بڼه اسناد و ېد کورله مالکه په لیکل ېچتر هغه کښ  کرا

 راوستالی. شيه کوم تغیر ن کېد کور په جوړښت  يلر

 ه او یا نورو زیانونو ل ېدنېبیمه د اورلګ اړینهکښ  یهکرا

 .يه تر السه کوالی شپار
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 له  ېان د ادارد اپارتم چې کېوټر باید په ټاکلی ځای خپل م

 .ېودرو يږکېخوا درته ښودل 

 ېوسات ېپاره تړله د اپارتمان دروازه باید د تل ل. 

 تر څو د کور څخه کتنه  يد کور یا اپارتمان مالک دا حق لر

 .يباید کرا کښ خبر کړ ېمګر له مخک يوکړ

 ه نو پ ي،ګانو ته اړتیا لرر کلیېشم تکښ زیاکرا ېرېکه چ

ګانو او د د کلی ډول مداه يړک ېځانته جوړ ېخپله د

ستل یوان اخات کېدو په صورت ېنګ ریموټ د ورککېپار

 .يږکې

  له  چېپاک یا قالینتر مخه د پای  ېاپارتمان د دروازد

رځپاڼه او یا کوم جنس مو د او که لیک، و ئاچولو ډده وکړ

 ئ،ه دننه کړکور ت ېزر تر زره ی يشتون ولرشاه تر ېدرواز

 .يکړه ښه نېه په ستونزت یوالرو څو نورو

 په  ،يږکېکومه ستونزه پیدا  ېمو په اپارتمان ک ېرېکه چ

یا د اپارتمان مالک ته خبر  مؤظف کس ېاپارتمان ک  بېړه

 .ئشه سره مخامخ ن ېڅو له ستونز  ورکړئ

 ئمیخ مه ټک وه د اپارتمان پر دېوالونو او لرګینو برخو .

 پر یوه زاویه ېچمیښونه  يان او کوچنشی يیوازی چسپ

 .ئلګولی ش يږکېلګول 
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نونو او شیوینځلو پر ما یوکال د کالیو وینځلو کوټه د

 وي،نونو سمبال شیما نکووووچ

نو  ،ووینځل شول يکال چېکله مو 

د  ئ،نه وباسشیالسه یی له ما سم د

د  ېن کشیوینځلو په ما یوکال

ډه له رنګ ورکولو څخه ډ کالیو

ځان  ېد استعمال په طریق ېله مخک ېمخک ا ډولهمد ئوکړ

 چېی غوښتنه کېږ نو ئ،ستونزه لر ېد ژب ېرېاو که چ ئپوه کړ

ل کس اویا د کور له مالک سره اړیکه د مسؤ ېپه اپارتمان ک

 .کړئو

 

نیولو سره  کېه نظر رنګ پ باید د جنسیت او يکال  

ه رنه پلیبلونو ته پامل یوشو لګولترڅنګ پر کالیو  ېد . ديجال ش

او کوم زیان  يووینځ سره ېطریق ېپه مناسب يکار ده، څو مو کال

ډولونه شتون  ېداس يد کالیو ځین ډول . همدايورته ونه رسیږ

په الس او یا د  يدا ډول کال ېچده  اړینهنو  ي،ر نرم دېډ ېچ يلر

 .يووینځل ش کېن په کمه درجه یشما

 .ئکد کار بټنه په دقیقه توګه وټان شید ما 

 :ينونه دوه ډوله سرعت لرشیینځلو ماو یومعموال د کال
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اود کالیو د پاکولو  يتاویږ پره په نیمه ډول ين داخلشید ما .1

 .يرځسبب ګ

او د کالیو د ر سرعت سره تاویږی ېپره په ډ ين داخلشید ما .2

 يتاسو خپل کال ېرېچدی سره سره که  رځی. دسبب ګ شپړیدو

نو  ئ،ووینځ کېا د ټنبل شوو سپارښتنو په رڼ کېلیو په کا

د خرابیدو مخنیوی به یی هم او  کېبه مو په ښه ډول پا ېجام

 .يشوی و

 

 .ئکدرجه وټا ېد اوبو د تودوخ 

د  ېد اوبو تودوخه هغه عامل دی چ کېینځلو په پروسه ود کالیو 

اوبه  ې تودېرېډپه توګه  ېګلېد ب .يزه لرېکالیو پر جنسیت اغ

دو او پرکالیو د کېد کالیو د تنګیدو، د رنګ پیکه  يدالی شکې

 .يلګښت هم لوړیږ ۍانرژ ياو د برق يسبب شدو کېد را پیدا  ټاکو

رن او غوړ ر ښیېد ډ ېاوبه یواز کېلرون هجوش یا لوړ تودوخ

 پاک، د خوب ځانپه توګه  ېګلېد ب ئټوکرونو ته استعمال کړ

 .ېګان يصاف يټونه، پنډ ټوکرونه او د پخلنځشی

تړمو اوبو څخه ګټه  له له پارهښیرن کالیو  لږد رنګه کالیو،  

اویا د رنګ  يد ۍنر چېمو  ېجام ېترڅنګ کوم ېد د .ئواخل

 .ئړو اوبو سره یی ووینځنو د س ي،ورکولو خطر لر

یا مالیم اوبو سره د  ېتودوخ ېد ټیټ چې ویالی شو کېپه ټوله 

 يسره د برق ېه دپ چې وینځل یو له غوره تګالرو څخه ده جامو



 

 21   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

توب هم خوندیریال ېاو له بله پلوه د چاپ يښت کمیږلګ ۍانرژ

 .يږکېساتل 

مواد  يک: د جامو وینځلو صابون، مایع او نور نرمون

مواد  يکر یا نرمونالیو پوډد ک چې ئکړ ډاډه مړی ځانول ئ،کوټا

د پوډر اندازه د  ډول همدا يږکېاچول  کېن په کومه برخه شید ما

 ډول همدا ده. اړوند ېپور ډول ن پهشیاو د ما ر یا حجم ېجامو شم

باید  شتهالرښود  کارونېپوښ د  د صابون پر د مایع پربوشکه او

 لګښتګټه واخلو څو د  ېنیولو تر کېد هماغه الرښود په نظر 

 .يچاپیریال ساتنه تر سره شمه او د کچه را ک

د  ېرچېکه  ئ. په یاد ولرئواچو کېن شیپه ما ېجام 

ه مو په ښه ډول پاک ن يکال  چې يامکان لر يره شېجامو اندازه ډ

 .شيمخ ستونزو سره  يکن به هم د یو لړتخنیشیاو ما يش

 ېاممو ج چې. کله ئن روښانه کړشیوینځلو ما ود کالی 

او د  کړئ نه دهبن دروازه شییې د ما کېپای  ېواچول کېن شیپه ما

وینځلو  یو. د کالته فشار ورکړئ تڼۍ Startیا  فعالیت کولو

دو کېد نه ټرل  ېد درواز ېځینی ډولونه ی ينونه سره توپیر لرشیما

هم شتون  ډولوونه ېمګر داس ي،نښه ښکاره کو کېپه صورت 

د  ،کړوډاډه ځان  چې ده هاړیننو ي،نښه نه ښکاره کوکومه  چې يلر

  .کړې نه دهبن دروازه مو په درست ډول سره شیما

ن دروازه شینو د ما ،مو د جامو وینځل پای ته ورسیده چېکله  

او د فنګسونو د را پیدا  يڅو هوا ورته ورسیږ ئ،ږدېخالصه پر

 .يدو مخنیوی وشکې
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 يد بل ګاونډ چېهغه دی  يتو ښه ګاونډمریکا په متحده ایاالد ا 

څو د ي کوښښ کو له پارهتل  ي. ښه ګاونډيحقوقو ته پاملرنه وکړ

څو نورو ته  ي،خوا سیمه پاکه وسات و او شا ېخپل اپارتمان نږد

ند باید وویل  کورونو په اړو يشخصد  .يشه هیڅ ډول مزاحمت ون

ثافات ک هاو ستر يظم وساتل شد کور چمنونه باید من چې يش

همدا . ئږدکې ته ېافات ټولولو په ورځ د کور مخکث مو دۍ دان

ته  وڅو ګاونډیانخوا خپل غږونه ټیټ ساتل ه د شپی ل ډول

 .شيه مزاحمت پیښ ن
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 ئدا باید زده کړ ئته داخلیږ ېټولن له پارهځل  يمړود ل چېکله 

تګ راتګ سره  ۍپه اسانبل ځای ته یو ځای څخه  لهڅنګه  چې

خپله ه پ کېپه متحده ایاالتو  ير وګړېځکه ګڼ شم ئ،شکوالی 

 ۍمړونو د ژوند په ل ،لريموټر لوړ قیمت  چېدا  يکو يډریور

 رځای پ کېټولنه  چېکله  ،د موټر لرل ستونزمنه ده کېموده 

ته الس رسی پیدا  وترانسپورت خدمتون يد ښار ئای شوځ

یو یا دوه ډوله د عامه  کېر ښارونو ېشم رېپه ډ ئ،کو

ترانسپورت  ي. تاسو باید د ښاريوسایط شتون لر يترانسپورت

 د همدا ډول ئ،ځان پوه کړ ېپه تګالر ېستنیاخ ېڅخه د ګټ

 يتاسو وار د مخه د ښار ېدو ادارکېمیشته  بیا کډوالو

 .يسپورت خدمتونو سره اشنا کوتران

م وهلو، بایسکل او موټر چلولو قدد امریکا په متحده ایاالتو د 

ته په راتګ سره د ژوند په  کې. امریلريقوانین شتون  له پاره

پیاده  له پارهره به د اړتیاوو پوره کولو ېتر ډ کېمړیو ورځو ول

ترانسپورت خدمتونو نه  يمګر په لږ ځنډ سره به د ښار ، ئګرځ

 ينسپورتعامه ترا کېپه ښارونو  .ئشستلو ته چمتو یاخ ېګټ

عامه  کېپه ځینو ښارونو  چې امعن ېده پ لري توپیردمتونه خ

مګر په  ،کويرو ځایونو نه تګ راتګ ېخدمتونه ډ يترانسپورت
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خدمات  له پاره ېمود لږېد  لريبیا امکان  کېځینو ښارونو 

 .لريه او یا هیڅ شتون ن يکړ ېوړاند

همدا  لرياو مسؤلییتونه  ېرل یو لړ ګټموټر ل يد خپل شخص

 .لري لګښتموټرګرځول لوړ   کېمتحده ایاالتو په  ډول

د عامه  چېده  اړینه کېمرحله  مړۍوبنسټ د ژوند په ل ېپرد

او د  ئواخل نه دهد چېڅو   ئخدمتونو نه ګټه واخل يترانسپورت

 له پارهموټر ترڅنګ د  ېد د .ئستلو توان تر السه کړیموټر اخ

 اړینه لرين الیسنس په هکله قوانین شتو د موټرچلونې بیمه  او

 .يه یادو قوانینو پوه او پلي یې کړد موټر مالک پ چېده 

 

عامه ترانسپورت څخه ګټه  له شيخلک کوالی  کېپه ښارونو 

. تاسو باید د هر يواخل

سایلو د ختلو او ډول و

سمه دو په کېښکته 

پوه  ونهځان هطریق

د امریکا په  ئ،کړ

 کېتو متحده ایاال

عبارت دی  چې لري وسایل شتون يډوله عامه ترانسپورت ېدر

خه. هر یو یی او هوایی ریل څ ېالند کېمله: سرویس، د ځ

. د عامه لريتم ځایونه  ياو ټاکلځانګړی مهال ویش 
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سره باید کرایه ورکړواو یا د  ېستنیاخ ېترانسپورت نه په ګټ

 لريشتون  کارتونه يکوم ځانګړ چې له پارهعامه ترانسپورت 

 ېټاکل کېخرچه د سفر په پای  ې. ستاسو د کرای ئترالسه کړ

. د سفر کارتونه له تم ځایونو او نورو ځایونو څخه يږکېمحاسبه 

 .يشډییټ کارت پواسطه پلورلی په نقدو پیسو او یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از ترانسورت عامه یچند کلمات مهم برا
Where is the bus stop or subway station? 

 ؟د سرویس یا اورګاډې تمځای چیرته دی

Where does this bus/ train go?  ؟دغه سرویس یا اورګاډی چیرته ځي

     

How much is the fare?                                           کرایه څومره ده؟ 
Where is the bus stop or rail station? 

؟مځای چیرته دیدبسونو او اورګاډو ت  

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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 همدا ډول ينو کرایه هم لوړیږ ي،ره وېګڼه ګونه ډ چېکله 

 طګوڼ ېد ګڼ ئغواړ ېرچې. که ئورسیږسره  ډممکنه ده په ځن

او یا کوم  ئته ورسیږ ېخپل وخت سره دنده پ کېو تونپه ساع

او  Uber، اوبر يکسټد  ئشنو کوالی  ئ،لربل مهم مالقات 

 ئ،ګټه واخل يد شخصی نقلیه وسایلو ډولونه د چې Lyftلفت 

 مګر کرایه یې لوړه ده.

 

نه او د ستل اسانه، ارزایبایسکل څخه ګټه اخ لهپیاده تګ او 

نسان روغتیا ته ګټه ا

. د امریکا په يرسو

د  کېمتحده ایاالتو 

پیاده تګ او بایسکل 

هم  له پارهځغلولو 

ځانګړی قانون شتون 

د پیاده تګ او بایسکل ځغلولو پر مهال  ډول. همدا لري

 يکترافی ېکومله چې  ئلرنښو او لوحو ته پاملرنه و يکیتراف

څخه  الرو ه پیاده. د پیاده تګ پرمهال لئشه سره مخ ن ستونزې

 چې ئلرهم پاملرنه و کېسرک نه په اوښتو  لهاو  ئاستفاده وکړ

. ئه شوی ګټه واخلنخښ کېپه سرک  چېځای څخه  يټاکل له

 . دئاو قفل یی کړ ئودرو کېځای  يبایسکل مو په ټاکل شو
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د بایسکل  کېپه ځینو ښارونو  چې ئلرترڅنګ په یاد و ېد

لینونه  ی مقررات اویت، امنيکترافی ېځانګړ له پارهځغلولو 

د بایسکل ځغلولو  کېښارونو  ود یادولو وړ ده ځین ،لريشتون 

 يکترافی چېده په کار ده نو  اړین دی،او الیسنس هم  خولۍ

 . ئیی کړ يقوانین زده او عمل

 

  Lyftاو لفت Uber، اوبريکسټ کېد امریکا په متحده ایاالتو 

له ره بریده ې. تر ډلريخدمتونه  ۍسوارل کېواړه د شری ېدر

 يکسټستنه نسبت عام یخدمتونو نه ګټه اخ ۍسوارل کېشری

 چېتمامییږی. دا  يته اقتصاد

خدمتونه په انالین  يکسټد 

د  نو موبایل ي،ږکېډول تر سره 

پروګرامونه  يځانګړ يکسټ

او  يیږډموبایل ته ډاونلو چې

څو د سفر کرایه  ،لريباید و سره له ډیبیت کارت حساب يکبان

او یا په ټاکلو تم  ېد سرک تر غاړ شيکوالی  ي. تکسيتادیه کړ

 ،لريسره بلدتیا  ېژب ياو که د انګلیس يترالسه کړ کېځایونو 

 ټکسي. د شي کېسره په اړیکه  ۍکمپن يد تکس شينو کوالی 

ده  اړینه ي،او یا ډیبیت کارت من ېنقدی پیس زیاتډریوران 

. د ډاډه کړئد ورکړی په میتود  ېځان د کرای ېسفر وړاند له چې
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څخه استفاده کول نسبت عامه  ټکسياو  ۍسوارل کېشری

 يږکېنو سپارښتنه  ،لريترانسپورت خدمتونو ته لوړ قیمت 

 .ئستفاده وکړا ېد اړتیا پر وخت تر ېیواز چې

 

 ې. موټر پورلريیتونه او مسؤل ېر ګټېر شمېموټر لرل ډ يشخص

مو  ېرچېتوګه میاشتنی قصد ) که ه پ ېلګېلګښتونه د ب يتړل

رض اخستی په ق

(، بیمه، يو

، ،  پلیت ثبتالیسنس

تمځای کرایه، پترول 

، پورته او ترمیم

لګښتونو ته په کتو 

ویالی  کې. پایله شير کم ېستاسو ګټه یا عواید ډ لريامکان 

ه ترانسپورت خدمتونو نه مد عا کېمړیو وختونو وپه ل چېشو 

 ېد او د ئوګمارل شو نه دهپه د چېوروسته کله  ئګټه واخل

کړه ېبیا پر ئموټر واخل يشخص چېمو پیدا کړ  وس

په ازموینه  ۍمړی باید د ډریورول چې ئلرمګر په یاد وئ،وکړ

  .ئاو الیسنس واخل ئش يبریال کې
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 دهند

. د يم دلرل خورا مه د دندې کېپه متحده ایاالتو  کېد امری

یا  ېسایناو ځان ب یکراتلون ۍکورن ېد یو لرل او ساتل ېدند

اړین ګڼل  له پاره يخود کفای

هغه  لهلرل یو  د دندې. يږکې

د  چېالسته راوړنو څخه ده 

د د خو ۍشخص یا کورن

او د  يسبب ګرځ يکفای

و تاسو اړیکه یدو اراده  سکېه تد بیا میش ښه ده.خبریالیتوب ن

، مګر د يبرابرو ېاسانتیاو د دندې چې يله مرکزونو سره تړ

ستاسو خپل رول د  کېترسره السه کول او ساتلو په برخه  ېدند

دو سره باید د ېد امریکا متحده ایاالتو ته په رساهمیت وړ دی. 

 .ئځانونه اماده کړ له پارهترالسه کولو   ېدند

 

عمر او د  ېکالو پور ۶۴ – ۱۸د  چېښځینه او نارینه  يړټول وګ

مړیتوب وترالسه کول خپل ل ېباید د دند لريکار کولو وړتیا و

څخه ساتنه کوالی  ۍځان او کورن لهپه لرلو سره  ې. د دنديکوټا

بنسټ   ېنو پر د ي،د ېیا محدود ېکم ېرستم ي. د دولتشي

. يسه کول اړینه دترال ېدو سره د دندېمتحده ایاالتو ته په رس
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پیدا  ېدتاسو ته د دن ادارې ېدو اړوندکېدولت او د بیامیشته 

 ير کارېتاسو به د یو شم چې د دې . سره کويکولو ضمانت نه 

سره انټرویو مرکزونو 

یا مصاحبه تر سره 

یا هم د مګر ب ي،و ېکړ

کار ترالسه کول ممکن 

یا میاشت  ۍاون ي،د

 د دندې .يوخت ونیس

د  اوترالسه کولو 

تر سره  ېغړو سره مشور يکمسل لهپه هکله باید  ېمصاحب

ته په کتو  ېڅانګ يکه ستاسو تخصص يږکېله تاسو هیله  .ئکړ

له  ېد هر ډول دند له پارهځل  يمړود ل ،ويکم هم  ېمعاش ی

تجربه  يکار شئ څو وکوالی ئ،کړ نه دهڅرګاجرا سره موافقه 

پیشنهادیږی ونه  درته چې نه دهکومه د ېرچې. که ئترالسه کړ

. ئله السه ورکړ ېمرست يدولت لريامکان  ئیا یی رد کړ ئمن

ده  اړینهنو ،کويغوښتنه  له پاره ېدند ېر خلک د یوېر شمېډ

 ئړک نه دهء سره موافقه څرګاجرا لهکار  يڅو په ټیټه کچه د یو نو

باید  ېشپږ میاشت له پارهد لرلو  ېتجرب يوظیفو ېاو د مناسب

 .ئشپاتی  کې نه دهپه یوه د
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خلکو ته د  وکد امریکا متحده ایالت زیارکښه او زیار ایستون

چانسونو یا سهولتونو وطن  

 ېد ښه دند .لريپه نوم  شهرت 

له او لوړ معاش تر السه کولو 

ژبه لوست  يپه انګلیس پاره

 يږکېاو لیک کول شرط ګڼل 

. که ئلرلیوالتیا باید و ېد نوو مهارتونو د زده کړ ولهمدا ډاو 

کړی  کار کېبرخه  ېمو په کومه ځانګړ کېپه خپل هیواد  ېرچې

هماغه کار په متحده  چې ېله د کېنو مخ ئ،لراو تجربه  يو

څو  ئ،برخه واخل کېو ټولګی نه دهباید په اړو ئپیل کړ کېایاالتو 

 .ئشهادتنامه ترالسه کړ

. ښځینه کوينارینه او ښځینه کار  کېحده ایاالتو د امریکا په مت

هر ډول او د نارینه په شان  يلوکېد کارنیمایۍ برخه تش ېد ټولن

نکو وره بریده په نارینه کارکوېتر ډ مګر ،کويترسره  نه دهد

د امریکا په متحده  همدا ډول .کويترسره یا څارنه نظارت 

اشومان د م يکپورته عمر لرون ۍلس کلند څوار کېایاالتو

ساعتونه  يډول او کار ېمګر د دند ،لريکار اجازه  ېنیمایۍ ورځ

. اکثره ځوانان د لريیو څه محدویتونه  کوي کېکار پ چې

په  ۍد رخصت کېای په پ ۍنه وروسته، د اون وختله  يښوونځ

. د کوينیمه ورځ کار  کېپه نورو ورځو  ۍورځو او یا هم د رخصت
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په  له پاره ېګرو د حقوقو ساتند ځوانو کار چېیادولو وړ ده 

 .لريیو لړ قوانین شتون  کېمتحده ایاالتو 

 

 د یو لړ حقوقو او يککار کوون کېو امریکا په متحده ایاالت د

 کېد کار په مقابل  چې ئلر. تاسو حق يد يکمسؤلیتونو لرون

رګر د او د کار قوانین د کا ئاجوره یا تنخوا تر السه کړ

ورکول  ېید مال کې. په متحده ایاالتو کويتوب ساتنه خوندی

خص د یو ستاسو مسؤل ش کې نه ده. په دلريخورا ارزښت 

او یا د  لريه د هیڅ ډول تبعیض حق نتوګه په  کډوال یا مهاجر

ت، نژاد، جنسیت، جنسی میالن او نورو ملیسن، معلولیت، 

د  د دندېدالیلو پر بنسټ 

ګ مخه مو ء او پرمختاجرا

 چېد یادولو وړ ده  .ېډب کړ

 ېدند يدولت ېځانګړ ېځین

د متحده ایاالتو  ېیواز

څو په یو  ،لريحق  يکنو. کارکوشياوسیدونکو ترسره کوالی 

جنسی  ي،کار وکړ کېچایپریال  ېتبعیض څخه لیر لهډاډمن 

 ېیا شخص د ویر يوګړد  چې کېږيته ویل  ېزورونزورونه هغه 

دا د زغملو عمل  کېریال ېاو د کار په چاپ شيسبب  ۍاو ناراحت

 دی.ه ن
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له  کېدو اداره ستاسو اړیکه ستاسو په سیمه کېد بیامیشته 

 ،کويسهولتونه رامنځته  ېد دند چې يهغو مرکزونو سره تړ

اصلی  کېپیدا کولو او ساتلو  ېد دند چېمګر تاسو یاست 

مهمه کړنه  کېترالسه کول په متحده ایاالتو  د دندې .لريل رو

ستاسو له  لريامکان ده هیله  ۍمړنوستاسو لهمدا راز  ده .

. لريه ون يمو درلوده همغږ کېپه خپل وطن  چېمسلک سره 

، ټیټ رتبه، مؤقت کېغیرمسل شيدالی کېمو  نه دهد ۍمړنول

هیواد  ېده ل پکار کو و . د نارینه او ښځینهويیا نیمه مؤقته 

 .دود او اړین دي کې

 

په اکثره  کېسپورت د امرینخدمتونه او عامه ترا يترانسپورت

. د موټر یا ترانسپورت اسانتیا رامنځته لريشتون  کېښارونو 

بنسټ  ې. پردلريه شتون ن کېدو په پروسه کېکول د بیامیشته 

ترانسپورت خدمتونو  يعموم لهشاید  له پاره ېدند ۍمړود ل

 .ئڅخه ګټه واخل
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 يکار کېپه متحده ایاالتو 

 کورنۍ ېد یومشغولتیا 

همدا  يتضمینو یراتلونک

توګه ه پ ېښځ ېد یو ډول

 يستاسو د پرمختګ او مال

 .يږکېاړین ګڼل  له پارهثبات 

 -۱۸د  چېتوګه هغه کسان  ېپه ځانګړ يوګړ کېعمر لرون ډېرټول 

تر السه کول  ېباید د دند لريوړتیا  يعمر او کار ېکالو پور ۶۴

 .يمړیتوب وول ېی

 

نارینه او  کېمو هم یادونه وکړه متحده ایاالتو  کېمخ چېدا 

او  يلوکېنیمه برخه تش ېقو يد کار ېښځ. کويښځینه دواړه کار 

ه پر ډېرمګر تر  ،کويکار  څېره په اریند ن کېبرخه  يپه هره کار

 .يپرمخ وړ نه دهد ېنارینه و د څارن

 .لريښیګڼی  ېډېراسو او کورنیو ته مو اجرا او ساتل ت ېد دند

 

به  ټهنو کورنی عاید یا ګ ي،ښځه او خاوند دواړه کار وکړ چېکله 

موادو او  يبیلونو، کور کرایه، غذای ياو د میاشتن يلوړه و ېی

د دې د واړو کار کول  .کويسره ترسره  ۍستل به په اسانیلیو اخکا
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 ئ چې په دې سره به موسره سپما وکړ ۍپه اسان چې زمینه برابروي

 .يو خونديمصؤنیت  يمال

 

توګه د ه پ ېلګېد ب يد کېلرون اتوامتیاز ځانګړودندی د  ېځین

 يد خپل کارکوونکو د میاشتن مسؤل یې يکار چې صحت بیمه

برخه د  ېپات ېاو د صحت بیم کويرخه تادیه ه بډېرلګښت 

 يد  صح يوګړ يامریکای .يږکېستل یله معاشه اخ يککارکون

 ۍځکه د تداو ،يد يکمت الرېادرس له  يپه اړه د کار ېبیم

له  د کار یا دندې .يتوب لګښت خورا ګران دخوندی ياوروغتیای

ترالسه کول یو ګټور او د حساب وړ  ېمبی يد روغتیای الرې

لګښت سره غړو ته مو په کم  ۍتاسو او د کورن چېامتیاز دی 

 .يږکې ېروغتیایي خدمتونه وړاند

 

کور څخه بیرون کار کول  له

څو د ، کويهلت در تاسو ته مُ

ژبه تمرین او انګلیسي 

ځکه تاسو په  ئ،کړ ېغښتل

د خپلو  کېال ریېچاپ يکار

، زده کړه ېژب ي. د انګلیسئکو ېخبرهمکارانو او مشتریانو سره 

او ئ برخه واخل کېو چارو ټولنیزڅو په   کويتاسو ته دا وړتیا در



 

 36   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

، رنځورپوه موادو پیرل يتوګه د غذایه پ ېلګېد ب ېچار ۍورځن

 .ئډول مدیریت کړښه  او بانک ته تلل په 

 

د مختلفو  چې يتاسو ته دا زمینه برابرو ریالېچاپ يا کاری نه دهد

 ېاو ټولنکلتور ي سره به د امریکای ېده پ، ئلراړیکه ووګړو سره 

او کلتور يد امریکای همدا ډول. ومومئ ياشنای هډېر په هکله ال

په ښه  چې کويتاسی ته دا وړتیا در شنایېو اصولو سره اټولنیز

 .ئیار کړریال سره ځان عېچاپ يډول د نو

 

لوړوي  ېزده کړ اړینېمهارتونه او  تاسو کاريچې س، کار ومړنیل

 . د نورو ئږکې چمتوته  ېدند کېدی سره تاسو راتلونه پ چې

او د  يږکېي پرمختګ یقینمهارتونو په ترالسه کولو سره ستاسو 

 .يیږډېرمو چانس  کېتنخوا کار په تر السه کولو  ېوړل

 يڅو د ښار، ياړباس راتګ تاسو دې ته ته تګ ېساح يکار

د  .ئزده کړ يیا ډریور  ګټه واخلئترانسپورت خدمتونوڅخه 

ه پ ېتاس چې کويزده کړه مرسته  ۍریورترانسپورت یا ډ يښار

 ،کويه مرسته له تاسو سر همدا ډول. ئخپل ځان ډاډه او ازاد ش

ر یا ژوند کو ياو د نو ئاشنا ش کېریال ېخپل ښار او چاپه پ څو

 .کوي يسره ستاسو اړیکه ال قو
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کورنۍ او  چېستونزمنه ده  لريکوچنیان  چې ېر ښځېشم ډېر

ګړی توګه هاغه همهاله پرمخ بوځی په ځان ېوظیفوی چار

 ره د. سمجرده دي چېمیندی  

 چېشته  ېو لړ حلالری ېد

میندو ته د کار زمینه 

 توګه ده پ ېلګېد ب يبرابرو

کوچنیانو سپارل د کوچنیانو 

 .يده مرکزونو ته ، دا خدمتونه وړیا ن ېساتن

Early Head Start  یکخوا یو تمویلونه ل ادارېد فدرال 

 ېپور ۍکلن ېماشوم تر در يزیږیدل يد نو چېپروګرام دی 

کم  چېدی کوم  له پارهدا پروګرام د هغه کورنیو  کويمراقبت 

د ۴-۳د  چې ینوم ده پ Head Start. یوبل پروګرام د لريعاید 

په پورته  .کويکلنو عمر لرونکو ماشومانو مراقبت 

زمینه  ېد داخله دواړه ډوله میندو ته د کېپروګرامونو 

 ېد ماشومانو د ساتن همدا ډول .يترسره کړ نه دهڅو د ي،برابرو

 ېلګېنورو غړو د ب ۍد ملګرو، ګاونډیانو، د کورن کېپه برخه 

. د میندو يیا، خور او ورور څخه مرسته وغواړتوګه نیکه، نه پ

وختونو  يکار ېورځ ېد نیم چېه یمه حل الره دادېدر له پاره

 يوروسته ساعت ېتوګه د غرم ېپه ځانګړ يوکړکار  ېد کې
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د مور او پالر له  څوورځی  ېدو ۍوروست ۍکارونه او یا د اون

 .يساتنه او مراقبت وکړ اشومانوکوالی د م شيو ېیو ی ېډل

 

 .کويته اهمیت ور ۍان د نارینه او ښځینه دواړو ازادامریکای

. په ځینو کوينارینه اوښځینه دواړه کار  کېو کورنیو ډېرپه 

تر څنګ په ځینو  ېد . ديعاید لوړ و ېد ښځ کېوختونو 

 چېتوانیدلی  يده مګر نارینه ن ،لري نه دهښځینه د کېکورنیو 

 چېکوم کوچنیان  کېحال  داسېترالسه کړی نو پ نه دهد

ه . دا پيپلرونه کوچنیان وسات چېته نه ځي تمه ده  يښوونځ

په کور  چې يده ممکن پالر دا احساس پیدا کړ کېحال  ېداس

 ممکن  کېالسه ورکړی او یا ښځو رول له  ۍهبریې د ر کې

نفقه  لريمسولیت   چې يشویشونه را منځته کړت يروح ېداس

رښتینی یو د بله  چېدا ویالی شو  د پایلې په توګهپیدا کړی. 

 .کويمرسته  کېشوو ستونزو په کموالی  یادو مالټر د پورته
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ې خدمتونوسیستم پیچلی دی. په د روغتیای کېمتحده ایاالتو  په

ل یو څه دېپوه پرې کېومړیو ل

 چې . په یاد ولرئيستونزمن د

 ادارېد کډوالو د میشته کولو 

ستاسو پوښتنو ته  شيکوالی 

 ډېرځواب ووایی او ال 

 .يکړ ېمعلومات درته وړاند

 

و سره اړیکه به د روغتیایی خدمتونو له مراکز ومړنۍستاسو ل 

متحده ایاالتو ته داخل  چې. کله شيتر سره ورځ   ومړۍشاید په ل

روغتیایې   کېنو د کډوالو میشته کولو اداره په کم وخت  ئ،شو

 روغتیایې مراکزو ته د .يزو ته ستاسو د ورتګ زمینه برابرومراک

 ېاو جسمی ستونز روغتیایيستاسو  چې ئږکېوړل  له پاره ېد

 همدا ډول ،یا نه ئلراجرا توانایي  د ېایا د دند چېي وپیژن

د  ،که نه يجوګه د له پارهنځي ته د تګ وماشومان مو ښو

ستاسو ماشومان  لريامکان  کېروغتیایې کتنی په وخت 

 يداخله اخل کېماشومان ښوونځي   چېځکه کله  ،شيواکسین 

 .لريباید د واکسین کارتونه له ځان سره و
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ر روغتیایې مرکزونه او ېشم ډېر کېریکا په متحده ایاالتو د ام

 کوو: په الندې ډول یې د ځینویادونه. شتهمؤسسات 

 

 واکسینو د وړاندېمرضونو پر  د چې

ض تشخیص برکلوز مرد تو ،معاینات ياو نور وقایوخدمتونه 

د  چېمعاینات  يصح يوقایو همدا ډول. تداوي کوياو 

. د کډوالو او پناه کويتر سره  يسبب ګرځ يونو د مخنیومرض

کم  ډېرپورته خدمتونه وړیا او یا هم په  له پارهغوښتونکو 

 له پاره ېد معاین چې ئلرپه یاد و .يږکېلګښت سره ترسره 

 .يین داړ وخت اخیستل

خدمتونه ترسره  ومړنيل : 

سال  ياو صح کوي

د  .کويور ېمشور

 يځین ېصحت عام

مرکزونه او 

 ېخدمتونه وړاند کېکلینیکونه د غاښ او سترګو په برخه 

ناروغان لکه  کلینکونه  ځانګړي يښار يځین همدا ډول کوي

د اخته وګړو درملنه ترسره  ېز باندډیا په ای ېښځ ېامیدوار

 .کوي
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د کم  چې( Medicaid) ېبیم ياو دولت ېکلنیکونه شخصی بیم

لرونکو وګړو ته ورکول  عاید

ر د ېشم ډېراو  يمن يږکې

د ناروغ د  لګښتکلنیکونو خپل 

. کويتوان پر بنیاد محاسبه  مالي

عام  شيدالی کېاکتران ډ يشخص

 يکلني صح  اکتران ټولډ. عام اوسي واکتر اویا متخصص ډ

د  ډاکترمګر متخصص  ،کويخدمتونه د معایناتو سره تر سره 

 يځین همدا ډول .کويفعالیت  کېرخه ب ځانګړېطبابت په یوه 

توګه ښځینه یا ماشومان ه پ بېلګېد  ېډل ېمتخصصان ځانګړ

یې د  يځین ،لريد تخصص برخه توپیر  ډاکترد هر  .کوي يتداو

 ېزده کړ کېلکه زړه یا سترګه  ې،برخ ېانسان د بدن په ځانګړ

. لريتخصص  کېپه برخه  کارونېوسایلو د  ياو یا د طب لري

نوم لیکنه  ېله وړاند له پاره ېکتر ته د مراجعډاشخصی 

په هکله معلومات  ېتوان او بیم يڅو ستاسو د مالي،وکړ

 .شيترالسه 

ته هغه  روغتون : 

 ېځانګړ چې يکسان ورځ

 چې ،لريجدي ستونزه 

 ۍمعایناتو او جراح ځانګړو

ډاکتر والً ممع .لريته اړتیا 
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 .کېږيمنل  الرېخونې له  ۍبېړن اویا د يته استو روغتونتاسو 

 يستاسو د مال لرينو امکان  ي،و تلګښت زیا کې روغتونپه 

مګر د شفاخانو  ي،کړ ډاډهډول په هکله ځان  بیمېتوان او یا 

توان  يمال بشپړ چېڅخه  ۍتداو لهڅانګې د هغه وګړو  بېړنۍ

 .کوالی شيه انکار ن لريه ن

په  چېده  ه پارهلد هغو ناروغانو   

ته  د  ېڅانګ بېړنۍ .کېږيستونزو سره مخ  صحيله ډول  يناڅاپ

ت خد و له پارهتګ 

ستو ته اړتیا نشته، یاخ

ناروغان په  ډېرمګر 

 ډېرنو د  ي،و کېانتظار 

باید انتظار  له پارهوخت 

 ېخون بېړنۍ. د يوباس

 ينه و بېړنۍستونزه  صحيمو  ېرچېنو که  ي،لګښت لوړ و

 .ئت ونیسخسره و ډاکترله کلینیک یا بهتره ده 

کلینکونه  ېداس کېپه ځینو ښارونو  

یا په  زر چې لريشتون 

 يتداو توګه بېړنۍ

دا ډول  کويترسره 

 ېکلینیکونه د داس

 کېپه پام  له پارهحالت 
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 ېول لريته اړتیا  ېمرست بېړنۍستاسو روغتیا  چې ينیول شو

مراجعه ته  بېړنۍ څانګه چېدی ه دومره نشدت مو  ېد ستونز

 .اړین نه ديستل یت اخخد و له پاره بېړنۍ څانګې. ئکړو

 

 کېپه برخه  وخدمتون يد معالجو کېمتحده ایاالتو  کېد امری

راز حق.  د نوبت یا  صحيحق او  ژباړن. د لريدوه ډوله حقوق 

ستلو پر وخت یوخت اخ

څانګی ته د  بېړنۍاو یا 

 روغتوتلو پر مهال د 

نکو ته ووایاست وکارکو

او نرس تر منځ  ډاکترستاسو،  چېاو څه  لريته اړتیا  ژباړن چې

یې ستاسو له  کېکارکون صحيدی او  خوندي يږکېبحث 

 شيه ته ن ادارې ې، ملګرواو د دندپرته ستاسو خپلوان زېاجا

 ویالی.

 صحيیو ځل خپل ټول  کېپه کال  يوګړ شمېرډېرد امریکا 

وضعیت په اړوند  صحيڅو د خپل ، کويمعاینات ترسره 

یا   صحي چې ېله د ېاو مخک يمعلومات تر السه کړ

 نهد هغه په پیژند شيروغتیایي وضیعت یې خراب حالت ته الړ 

د  ېدوه ځل کېکال  يامریکایي وګړ همدا ډول .کوياقدام  کې
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تر څو د غاښونه  کويته مراجعه  ډاکتر له پارهاکولو غاښونو پ

 ډېر کېپه امریکا  .شيروغیو څخه وساتل نا لهیي پاک او 

سبه یا نظافت، منا یپاکوال چې ياند د ېده ر خلک پېشم

د  چې يتغذیه، ورزش، منظمه او مناسب خوب هغه عوامل د

 .کويمرسته  کې يپه مخنیو ۍناروغ

 

دوه  کېهره ورځ ځان وینځي او په ورځ  يی وګړډېرد امریکا  

په  همدا ډولیا مسواک استعمالوی.  يغاښونه برسو ېځل

منظمه توګه خپل ویښتان 

رګ ختاو هره ورځ د  یوینځ

 کېه کوونیخوشبو ېالند

او  کریمونه استعمالوی.

محصوالت  يکونهم په منظمه توګه بدلوی. خوشبو تولید يکال

 له پاره ياو د خوله کولو د مخنیو پاکواليخلک یې د خپل  چې

 .شيستالی ییې پیرلی یا اخ کېمعموالً په هټۍ ګانو  کاروي

تر السه  ېمراعات کول د دند پاکوالي يد شخص ډولهمدا 

 .يږکېزمن فکتور ګڼل ېاغ کېکولو او ساتلو 
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څو  ګټه واخلو، ړوخو وګټورله  چې امعن ېده مناسبه تغذیه پ

 کېخوړو په استفاده د هغه  همدا ډول روغتیا ولرو. يبدن

د  .کويرامنځته  ېروغتیایي ستونز چېکموالی راولو کوم 

 چې ي خواړهکاو مالګه لرون يخواږه، غوړ ډېرتوګه ه پ بېلګې

شربتونه  يکخواړه ، خواږه او  ګاز لرون يسره کړ کې ېده پ

 ږی.ملیشا

 

روغتیا  يروغتیا ته د جسم يخلک روان کېپه متحده ایاالتو 

. کوياهمیت ور څېرپه 

روغتیا د انسان  يروان

احساساتو، عمل او  په

 چې لرياړه  ېفکر پور

د  کېژوند  يورځن په

یو لړ ستونزو سره 

 همدا ډول .لرياړیکه 

 د فشارونو او تشویشونو سره يروغتیا ساتنه د روح يروان

 يد روان کېترڅنګ د اړتیا په وخت  د دې ده. اپه معن ېمقابل

  .يږکېګڼل  اړینروغتیا متخصص ته تګ 



 

 46   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

 ئشه تاسو ن چې يداسې سخت تیریږژوند پرتاسو  چېرېکه 

روغتیا  نيارونو د  ،پرمخ بوځي چارې ۍورځن ېکوالی خپل

 ادارېدلو کېد کډوالو میشته  .ئکړوخدمتونو ته مراجعه 

 کويروغتیا خدمتونو په هکله معلومات در نياروتاسو ته د 

 ساتي. خوندياو ستاسو معلومات 

 

روغتیا یې یوه برخه ده. د  نيارو چې لري ېبرخ ېډېرروغتیا 

په روغتیا  روانيتعریفوی:  داسېروغتیا نړیوال سازمان یي 

یا  وګړيیو  چې معنا دې

او و ټولنیزشخص د ټولو 

چارو په پر مخ وړلو  يجسم

ریال ېله چاپ .لريوړتیا  کې

. یسره توافق د اهمیت وړ د

 چېهغه کسان  همدا ډول

 ۍتوګه د کورن ېچاپیریال سره په ځانګړله خپل  شيوکوالی 

ي، سره توافق ترالسه کړ ېړو، همکارانو، ګاونډیانو او ټولنغ

 ېژوند ټول غتیا په لرلو سره د خپلرو روانينو یاد کس به د ښه 

 ېژوند هر راز پیښیدونکاو د  ېسمبال په ښه ډول چارې

د  چې يترڅنګ هغه وګړ د دې. لريستونزو سره مقاومت و

ریال ېاو د خپل چاپ يریال سره توافق نه حاصلوېیا چاپ ېټولن
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، د خپل او نورو شخصیت کويسره په نامناسبه توګه برخورد 

 هاو خپل ينه نیس ېکاصول په پام  ټولنیز، کويته درناوی نه 

 ېد سالم پلوه يعلم له نو نوموړی کس نه کړي،رول ټغصه کن

 دی.ه روغتیا خاوند ن رواني

نان د جنګونو، افغا شمېرزیات  کېو کلونو ډېرورستیو  ېپه د

شتون، د ه ته نه الس رسی، د پاکو اوبو ن ېزور زیاتی، زده کړ

ا هم  د نورو ستونزو سره بی داسېشتون او ه ن ېتغذی ېمناسب

 روانيافغانان د  زیاتمګر  ،دی یکروغتیا لرون رواني

 شي. په تأسف سره باید وویل يوان دېستونزو سره الس او ګر

 د دې. کېږي ېپات ېپټ ۍناروغ روانياو  يروح ېځل ډېر چې

 ېستونز ېناروغان خپل روانياو  يشمېر روح ډېرترڅنګ 

ستونزو د  يروحد  کې ګران هیواد افغانستان. زموږ په يپټو

د  ېډل يځینی خرافات کېپه ټولنه  چېپټولو یو دلیل دا هم دی 

 .شيدالی کېناسم قضاوت خطر سره مخامخ 

 روانيد  کېد امریکا په متحده ایاالتو  چېد شکرځای دی 

 له پاره لونی پیژندچېسر  ۍحل او د ناراحت ېستونزروغتیا 

غان د اف کېپه امریکا  .لريډول ډول عالجونه شتون 

کوم  چې لريړ دعوت ټولنه ) امو( دا ویا ياسالماوسیدونکو 

 وګړيهغه  او یاپه ناڅاپی او چټک ډول له هیواده ووتل کډوال 

ستونزو  روانياو  ياو د روح لريه ژوند سره توافق ن ينو له چې

افغان روغتیا نارینه او ښځینه  روانيد  يوان دېسره الس او ګر
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 روانيڅو دوی ته د  ئ،ژنېور وپ توګه يپه مجان متخصصینو ته

 . يورکړ ېمشور اړینې کېروغتیا په برخه 

 

 روانيو افغان کډوالو ته د ینوو راغل چېزموږ هدف دا دی 

 کېپه برخه  د اهمیت نېاوعالیمو پیژند ېنښ ۍروغتیا د سالمت

 افض ېکورنیو مالټراود ډاډمند  همدا ډول ،شيورکړل  هروزن

 ۍاو توانمند ېڅو د خلکو او کورنیو د هوساین رامنځته کول

 .شيسبب 

یو له  چېرېکه  کېږيڅخه یادونه  نښو نښانوشمېریو  له الندې

متخصیصنو  روانيله  زر تر زره نو  وي، کېپه تاسو څخهنښودغو 

 ېمو مرست يغړ ۍځکه تاسو او یا د کورن ئ،ش کېسره په اړیکه 

 .لريته اړتیا 

  وهل او ټکول کول 

  وهل ېغچې 

  ه اړیکه نه ساتل.ټولنیزناستل یا کې ېله نورو خلکو لیر 

  .)د بدن غړو ته ستونزه پیدا کول ) ځان وهل 

  احساس لرل. ېرېبغیر له کوم دلیله د و 

  احساس. ۍیچاره ګیا ب ۍد نا امید 

   لل.ار ترد تشو یا اد کېپه خوب 
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   مړشم یا له تا نه کرکه لرم الفاظ ویل. چېغواړم 

 

  ان احساس لرل.او خفګ يد ناراحت 

  احساس. ېد ګناه، شک او غص 

  کول. ېله غړو او دوستانو سره جنګ جګړ ۍد کورن 

   توپیر. کېپه خوی او عاداتو 

  وسۍ احساس. ېاو ب ۍد ناامید 

   وهل. ېغچېله دلیل پرته ژړا، فریاد او 

  خوراک او خوب. یا کم ډېر ېد انداز 

  فکر ځان یا نورو. ېد زیان رسولو او ځان وژن 

  .د خلکو او فعالیتونو نه لیریوالی 

  غیرمعقول استداللونه. 

  په  ېلکه د ماشومانو د ساتن يناتوان کېاجراء په برخه  ۍد ورځن

 .کېبرخه 

ونه درکول ادارو ادرس يخدمات يد یو شمېر رواني او روح ېالند

 .ئڅو د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیس،  کېږي

 . 3845-985(310)، 2266-282(623)تیلفون شمېری

 ادرسونه:  يمعلومات

info@aamo-usa.com 
info@qazizadafoundation.org   

mailto:info@aamo-usa.com
mailto:info@qazizadafoundation.org
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له یو ډول  ې( میاشتو پور۸ټول کډوال تر اتو ) کېپه امریکا 

 ې. نوموړکېږيڅخه برخمن   بیمې يروغتیای يدولت يمعالجو

مصارفو لګښت  صحيبیمه ستاسی د روغتیا یا  يروغتیای

خدمتونه  ود غاښونو او سترګ چې لريمګر امکان  ،کويپوره 

ته په راتګ سره  کېامری چېده  اړینهنو  ي،شامله نه اوس کېپ

 کويکار چېسره  ادارېله هغه  شي څو کوالی ي،پیدا کړ نه دهد

 معلوله یاست چېرېترڅنګ که  د دې. يکړبیمه ترالسه  ېځانګړ

وړیا ت د امریکا دول يکلو څخه لوړ و ۶۵یا مو عمر د 

 . کويروغتیایی بیمه در

د  .کويقانون له معلولو وګړو مالټر او ساتنه  کېد امری

څو د  ،کويله تاسو سره مرسته  ادارې دلوکې همیشتکډوالو

 ېپه اړه معلومات ترالسه او ګټه ترمعلولو کډوالو د حقوقو 

 له پارهد معلولینو  کېپه متحده ایاالتو  کېد امری .يواخل

نو  ،ده ېنیول شو کېیایي بیمه په پام مرسته او روغت ينقد

مکونو وک وته په داخلیدو سره د نوموړ کېمعلول کډوال امری

 .شيڅو له دغو امتیازاتو څخه برخمن  ،شيغوښتنه کوالی 
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و ټولنیزد  چېمکنه ده دو سره مېپه رسمتحده ایاالتو ته  

و ټولنیز. د ئپیدا کړ یخدمتونو مختلفو ډولونو ته الس رس

خدمتونو ډول او مقدار له یو ځای 

. د کډوالو لريڅخه بل ځای توپیر 

 شيکوالی  ادارېمیشته کولو 

و خدمتونو په ټولنیزتاسو ته د 

د الس ته و خدمتونوټولنیز همدا ډولاو  يمعلومات درکړ اړه

مرسته  ئتاسو یي وړیا په شرایطو  برابر ی چې کېرسۍ په برخه 

 يد نو ئشخپله هم کوالی ه تر څنګ تاسو پ د دې .ئړتر سره ک

په  و خدمتونو تهټولنیزتر السه او ریال په اړه معلومات ېچاپ

، ېخدمتونه، مرست ټولنیز .ئمستقله توګه الس رسي پیدا کړ

 کېیې په واک  وګړي ېد ټولن چې يله هغه منابعو څخه د ېجام

ټولنو  يولس ټولنو، يپورته خدمتونه د دولت، غیرانتفاع. لري

یا او یا خوا ممکنه ده په وړه سازمانونو ل ياو مذهب ياو یا د دین

 .ئکم لګښت سره تر السه کړ

ستاسو د  ئکوتاسو ترالسه  چېاو کوم خدمات  لټولنې پیژندد 

یا خدماتو  مرستېتوګه د ه پ بېلګې. د يکفایي سبب ګرځ خود
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د  .شي سبب د حل ستونزې ماليد  ستاسو شيدالی کېیوه برخه 

پیدا کول او د  د دندې کېو خدمتونو ټولنیزترڅنګ په  دې

 ېټولنیز ېځین همدا ډول زده کړه هم شامله ده. ژبې انګلیسي

غړو سره مو  ۍد کورن چې يمرستې تاسو ته دا امکانات برابرو

 .ئبرخه واخل کېپروګرامونو  يتفریح په ځینو

د  چېتګالرو څخه ده  وښله دل یو ېفعاله اوس کې په ټولنه

سره کوالی  په دېاو ئ وموم يټولنې له نورو وګړو سره اشنای

بل هیواد ته د  چېفشارونو او تشویشونو څخه  يروح له ئش

 .ئکموالی راول کېږيکډوالۍ له امله پیدا 

 اړینوتوګه  ېخدمتونو سره بلدتیا په ځانګړو ټولنیز کېپه ټوله 

توګه پولیس ستاسو د امن او امنیت ه پ بېلګېو سره د خدمتون

 . کويضمانت 

یې وړیا او  شمېریو  ډلې د دې. لريډولونه  ډېرخدمتونه  ټولنیز

خدمتونه ممکنه  ټولنیز .شيیا په کم لګښت سره ترالسه کوالی 

 ېمرکزونو او یا د پانګون يټولنو، مذهب يلت، ولسد دو چېده 

لو اوسیدونکو ته خپ ټولنې. شيادارو له لوري تر سره  يشخص

 ډېردلته یو لړ .لريسره توپیر  کېکولو برخه  ېد خدمتونو وړاند

په  چې کېږيو خدمتونو په اړوند درکول ټولنیزمعلومات د 

 .کېږي ېتاسو ته وړاند کېمتحده ایاالتو 



 

 53   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

 ادارېمرستو  يطب بېړنیواو د  د پولیس، اطفایې ټولنې ټولې

اود هغوی  کوينکو ته خدمتونه ترسره خپلو اوسیدو چې، لري

 .کويڅخه ساتنه 

له پولیسو سره مخامخ  چېرېکه 

او ویره  شيشوی، هغوی ته غوږ 

له  چېرېتر څنګ که  د دې. کويم

 کېپولیس سره په خبرو یا مهاوره 

، نو د ترجمان غوښتنه لريستونزه 

 مرستېد  کېحالت  يبیړنوکړی. په 

. د ئفون نمبر سره اړیکه ونیسی( تیل۹۱۱له ) له پارهغښتلو 

یوازی د  ئلره مهارت ن ژبې ېد انګلیس چېرېیادولو وړ ده که 

او  يغږ وکړ ې( کلیمEmergency)  بیړنۍ( یا Helpمک )وک

نه  کېفوني اړیی. د تیلئکوفون اړیکه مه پرییخپل د تیل

پیدا  په نښه اواداره  بیړنۍندویه مرست چې لريکول دا ګټه ېپر

 . ئکو
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 ېټولنې ټولو وګړو ته وړاندعامه خدمتونه د  کېپه هره ټولنه 

 خدمتونو نه یادونه کوو. يعامو عموم شمېر. دلته د یو کېږي

 

 ېد خلکو د ساتن چې يمتګاران دخد يد پولیس افسران، دولت 

 نه دهرسولو د مرستېاو 

. که د لرياړه په غ

ته د پولیسو افسرتاسو 

باید  يدو امر وکړېدر

 له پارهش ې. دهمئودریږ

ارامه او  وړاندېد پولیسو د امر اطاعت وکړی، او د پولیس پر 

 ېاوره یا خبرحر سره کړی. که له پولیس سره په مادبی رفتار ت

او  يغوښته وکړ ژباړن، نو د لريستونزه  ژبېد  کېکولو 

د کډوالو د میشته  کې. د امکان په صورت اوسیو حوصله من

 .يمرسته وغواړ ادارېکولو له 

( CD) يډ يد کتاب او ځینو نورو موادو لکه سعامه کتابتونونه 

دی  یک( لرونDVD) يډ يو ياو ډ

 ېپه امانت ډول او وړیا سره تر چې
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د کتابتون له امکاناتوڅخه د  چې ئکه غواړ .کېږيستل یګټه اخ

ه ډېر. تر ئکارت جوړ کړ، نو د کتابتون واخليګټه  ه بېرونبتونکتا

له توګه د کوچنیانو ه پ بېلګېد  لريهم  ېکتابتونونه اضافی برنام

 يد انګلیس له پارهپروګرامونه او د لوړ عمر لرونکو  يځین پاره

 له پاره ګټېد  چېممکنه ده  همدا ډول. يولګټ ېزده کړ ېژب

 .ئلرو کېکمپیوټرونه هم په واک 

د ټولو  له پارهفعالیتونو  شمېرد یو  کې اپارکونه په ازاده فض

د  لريقرار  کېخلکو په واک 

توګه د پیاده تګ، ه پ بېلګې

او ارام  ې، لوبو، ناستېځغاست

یله پارکونه د م يځین له پارهکولو 

همدا . يد يکمیدانونو لرون شيځایونه او د ورز ېځایونو، لوب

 ،لريیو لړ مقررات له پاره  ترسره کولوونه د فعالیتونو د پارک ډول

د مثال په ډول د کثافاتو اچول منع دی او وروسته له ماښامه 

پارکونو ته  ننوتل  يمحل چې. د یادولو وړ ده کېږيپارکونه تړل 

تکټ  شيدالی کېه ورننوتل باغونو ت ياو ایالت يمل ېوړیا دي ول

 .لريستلو ته اړتیا ویاخ

د  شيخلک کوالی  چې يزمرکزونه هغه ځایونه دیټولنیا  يتفریح

 ه امنیتيپه یو له پارهکړنو  ځانګړو



 

 56   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

 :عبارت دی له بېلګېد فعالیتونو  .شيسره راټول  کېریال ېچاپ

 کېو غونډو ټولنیزاو یا نورو  يټولګ يورزش، لوبي، تعلیم

ه د کوچنیانو او لوی مرکزون يته ګدون کول. تفریح ېنظرعالق

 ټکټوړیا او یا د  شيعمر لرونکو خلکو پر مخ خالصه ده، کوالی 

 .شيستو سره پارک ته داخل یپه اخ

خپل لیک او یا  ئشله پُسته خانې کوالی 

د  ئشکوالی  همدا ډول. ئکڅوړه واستو

څخه ځانګړی پُست  ادارېپُسته خانې له 

ته خانې د پُس کې. په امریکا ئنمبر وپیر

  .کېږياداره  له خوافدرال دولت 

دغه مرستو څخه له ، کويندې خدمتونه وړا ټولنیز شمېردولت یو 

په شرایطو  چې شيستالی یګټه اخ ۍهغه کسان او کورن ېیواز

مرسته او یا  ماليشاید تغذیه،  لريسره توپیر  مرستې .يبرابر و

  .يمرسته ترسره کړ صحي

ه زو ادارو لیټولنمرستندویه  يوالً د دولتمپروګرامونه مع يتدول

موده او ځانګړي ې ټاکل له پارهدو ملید شا چې کېږيخوا مدیریت 

 . لرياصول 
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مګر  ،کېږيخوا ترسره ه مرستو یوه برخه د فدرال دولت ل يد دولت

. پر يخوا صورت مومه دولت ل ياو محل يد ایالت مرستېزیاتې 

په هره ټولنه د کومو مرستو په اړه بحث کوو  چې ېبنسټ الند ېد

 .لريه یې شتون امکان ن کې

ته سره توپیر لري شرایط نظر ښارونو  يمرستو ته د السرس

 ده. ېهم تړل ېوضیعت پور ياوستاسو اقتصاد

څو  يمرسته وکړ هبه تاسو سر ادارېدو کېد بیا میشته د کډوالو

خپله هم ه پ چېده بهتره  ېه برنامو ته السرسی پیدا کړي، ولشت

 .ئشپه طریقه پوه  ۍپروګرامونو ته د السرس يککم

نه کوو پروګرامونو او برنامو څخه یادو دولتي شمېرد یو  ېالند

 .يد ينیول شو کېکډوالو ته په پام  چې

د ترالسه کولو په  د دندې چېکوم خلک 

 ېډوله برنام ، دوهلريستونزه  کېبرخه 

 ماليډول  لنډمهاليپه  چې يلرشتون 

 يقتاړمنو کورنیو ته مؤ .کويترسره  مرستې

: دا برنامه هغه کورنیو ته (TANF) مرستې

مرسته  يد کډوالو نقد  .لريکوچنیان  چېده ې شو ېځانګړ

(RCAدا برنامه مجرد او مت :)لريه کوچنیان ن چېته  ول کډوالها 

 ده.ې شو ېځانګړ
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مرستو  ينقد ادارېدلو کېد کډوالو د بیا میشته شمېرډېر

 ېده و مرستو پروګرام پر مخ وړي، مګر لړپروګرام پر ځای د ځانګ

کار  يغواړ چې شيستالی یډول مرستو څخه هغه کډوال ګټه اخ

 .لريته اړتیا  مرستې کېمړیو وختونو وپه ل رمګ ي،وکړ

، کويو ته نوم لیکنه د ځانګړي پروګرام مرست چې کوم کډوال

په  سره به هغو ته په دې کويزرتر زره به کار پیدا  چې کويوعده 

 مالي پورې  میاشتومړیو ول  ۶ – ۴د  د ژوند  کېمتحده ایاالتو

 .کېږيمرسته، د کار او خدماتو په کله سالمشور ورکول 

SNAP

 د غذایې موادو تر السه کولو دا

هغو د  خواه پروګرام د فدرال ل

 چېکوم  شوې دهطرحه  له پارهوګړو 

په  دی. کېد ټیټ یا کم عاید لرون

هره میاشت  چې کېږيشخص ته کارت ورکول  کېدغه پروګرام 

موادو واخلي. کډوال کوالی  ياندازه د غذای ېیوه ټاکل شيکوالی 

د  مرستېاو د غذایې  يته مراجعه وکړ ادارېدولت  يد محل شي

اندازه د کورنې د  مرستېد غذایې  .شي يکمک غوښتونو ک

د  مرستې ې. دیادلرياړه  ېګټي یا عاید پور ماليو ا شمېروګړو 

وړتیا  مالياو یا  شمېرد وګړو په  چېرېترالسه کولو وروسته که 
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فترونو ته خبر د ي، نو باید اړوند محلير راځیمو تغی کې)عاید( 

 .ئوړکړ

SSI

 له خوا ادارېفدرال عاید پروګرام د  یکمینی بشپړونات

نابینا، کم  چې کويهغه خلکوسره مرسته  لهږی. دا پروګرام یتمویل

هیڅ  کېکالو څخه لوړ او یا په ټوله  ۶۵ لهوسه او یا یې عمرونه 

 . لريه عاید ون

مور او پالر کار ته الړ  ۍکورن کېاید لروند کم ع چې له پاره د دې

ن په وړیا ستاسو ماشوما چې هشت ټولنېمرستندویه  ځیني، شي

 .ياو یا کم لګښت سره سات

 

مرستو یا په ګډه د  ماليد ښاریانو په  ادارېمرستندویه  ېځین

 .کېږيمالټر سره اداره  ماليمرستو او د دولت په  ماليښاریانو په 

څو د  ،لريل کېتش ادارېخپل  ادارېمرستندویه  دولتيغیر

د خپل  يمکلفه د ادارې ېاو نوموړ يخپلو فعالیتونو څارنه وکړ

 .ي، اما له دولت څخه جال ديراپور ارایه کړ يکار يکلن

NGO

سازمانونه په ټول هیواد او هر  يدولتي ملغیر 

معموالً په  ېچ. کويمرستې تر سره  کېځای 
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دغو له  ي. ځینکېږيدفتر له لوری اداره  يد یو مرکز کېښار 

 چېمرستې تر سره کړی  داسې لريسازمانونو څخه امکان 

. د پیسو اندازه او د مرستې ډول هر شيګټور تمام  له پارهکډوالو 

 الندېیې  شمېر ډېردغه سازمانونو  مګر د ،لريموقیعت ته توپیر 

 :کويمرستې تر سره 

  مشوره 

  ېد کډوالۍ په هکله الرښوون 

   ژبې کورسونه انګلیسيد 

  د کارموندنې خدمتونه 

  اسانتیاژباړن د  له پارهکولو  ود لیک او خبر 

CBO

 يسازمانونه په یو محل ينوموړ

او د  کويفعالیت  کېټولنه 

ټولنیز ، يوګړو ته تفریح ټولنې

 ېونه وړاندخدمت ېاو د زده کړ

هم فعالیت  کېتاسو په ماحول  شيدای کې. ځینی سازمانونه کوي

ل کېت او قومیت پر بنسټ تشملی ي، دا سازمانونه د اصللريو

. دا سازمانونه د پخوانیوکډوالو او راستنیدونکو له يدي شو

د  له پارهد لوړ عمر لرونکو یې  يځین چېي دي ل شویکخوا تش

او  يپونو رامنځته کول، کلتوروربرنامې، د ښځو د ګ ېزده کړ

 .یبرنامې تنظیمو يتفریح
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) د  کنیسه، مسجد، کلیسا شيدالی کې کېسازمانونو  په دې

عمده  چېدو ځای( او نور عبادتځایونه شامل ټولېیهودو د را

همدا . يفعالیتونه د کېالرښوونو په ړنا  يد خپلو دینموخه یې 

 يد ځینو مذهب چې هدینی سازمانونه شت اسېد شمېر ډېر ډول

او یا له  کويمرسته تر السه  ماليسازمانونو او یا اشخاصو څخه 

 له اړمنو ېدغه سازمانونو موخه یواز مګر د ،لريهغو سره اړیکه 

ته په کتو مرسته  کېاړی يوګړو او کورنیو سره د هغوی مذهب

ژبې  یسيانګلیي د لوړ عمر لرونکو ته د  ي. ځینکويسره تر

اسباب کاریدلي ځینی یی د جامو او د کور کورسونه جوړوی او 

 .کويمرسته  کېپه برخه  ۍکمیز، چو :لکه
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ض پرته لکه یعد هر ډول تب کېد امریکا په متحده ایاالتو 

میالن ټول  ي، جنسیت، عمر، نژاد، مذهب او جنسيتوانای

. يوړیا د يدولتي ښوونځ .کېږين برخم ېه کړدکوچنیان له ز

ه زده کړو په هکله شتون ن دولتيقوانین او مقرره د  همدا ډول

تګ  يته په جبر يښوونځ کېعمر  ي. کوچنیان په ټاکللري

 کې. په هر ایالت لريدوام  پورېونو ترکل ۍاو د ځوان يمکلفه د

د ښوونځي  .کېږيعمر ټاکل  دقیق تګ يښوونځی ته د جبر

خپلو کوچنیانو سره  چې لريدینو څخه دا تمه وال لهاداره 

په پروسه  ېه کړدد ز ېته د تګ او نورو طریقو له الر يښوونځ

 .يبرخه واخل کې

. دولتي يوړیا د ي، ټول دولتي ښوونځکېپه متحده ایاالتو

د قانون په ړنا له هیڅ  يښوونځ

ه سره اړیکه ن ډلې يیو مذهب

ترڅنګ په  د دېلرالی.  شي

 يخصوص کېمتحده ایاالتو 

 چې لريهم شتون  يښوونځ

 . لريډلو سره ټراو  يیې د مذهب يځین
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او ممکنه ده داخله یی لوړ  يده وړیا ن يښوونځ يخصوص

 .لريقیمت و

زده کړې د  له پارهد کوچنیانو  کېد امریکا په متحده ایاالتو 

زده  کې يپه یو ټولګ چې. کوچنیان لريشتون  ۍڅلور کتګور

کلنو  ۲-۱دا توپیر د چې لري، عمرونه یی سره توپیر کوي کړې

جونې نهلکان او  کېپه دولتي ښوونځیو  همدا ډول. يپورې و

 .کوي زده کړې ېګډ کې يکپه یو ټول

: 

  (Preschool د :)ېنوموړ زده کړې 

دی. د قانون  له پارهکوچنیانو  کېکلن عمر لرون ۵-۳د ۍکتګور

الً وړیا نه مواو مع دهه ن ياو اجبار ېالزم ۍدا کتګور کېپه ړنا 

 .يو

 ېیعن يله وړکتونه پیلیږ يدا کتګور  

 پورېکلنۍ(  ۱۲) يککلنۍ څخه او تر پنځم یا شپږم ټول ۵له 

 .کويدوام 

او  نونجو نووکل ۱۴- ۱۲د  يګورـتدا ک 

 ۸نه تر ټولګينه یا اووم  ټولګيمعموالً شپږم  چېهلکانو ته ده 

 .کويدوام  پورې ټولګي ۹یا 
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کلنو عمر لرونکو  ۱۸ -۱۴د  ي: دا کتګور

دوام  پورې ټولګيوګړو ته ده. او معموالً له نهم څخه تر دولسم 

پروګرام پای ته  ېدور ېد نوموړ چېاالن یزده کړ. کوم کوي

 .کېږيشهادتنامه ورکول  ېسېل يد عال، يورسو

له د لوړو زده کړو  ولپه لر ېشهاتنام يسېل ياالن، د عالزده کړې

، په یاد شيستالی یداخله اخ کېکالج او پوهنتون  په پاره

له  ېسېترڅنګ د ل د دې. يده وړیا ن زده کړې ېلوړ چې ئلرو

د  چې شتهزده کړو مرکزونه هم  يکوروسته د مسلفراغت څخه 

 کالج او پوهنتون څخه یې فیس کم دی.

هیڅ څوک نه  له پاره زده کړېد  چېباور دی  په دېامریکایان 

د لوړ عمر لرونکو او لوړ عمره  ځوان دی. ډېراو نه  ړزو ډېر

صتونه فر زده کړېځوانانو ته د 

کډوال باید د تحصیل  .لريشتون 

د کار په پرتله په او زیانونه  ېګټ

یا  زده کړې. د لريو کېپام 

تحصیل په کولو سره ممکن په 

ونه تفرص يښه کار کې کېراتلون

 خپلد  باید مګر کډوال ،لريو

یل مړی کار پول له پارهپوره کولو  د اړتیاوو ۍاو کورن ځان
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زده کړه لوړ لګښت  له پارهونکو د لوړ عمر لر همدا ډول .يکړ

او  يکار وکړ چې، غوره دا ده له پارهو کډوالو ډېر. د لري

 .شيته الړ  يوروسته له وخته ښوونځ

مختلف  زده کړېد  له پارهد لوړ عمر لرونکو  ټولنې ېډېر

 توګه:ه پ بېلګېد  يفرصتونه برابرو

  ټولګيد لیک او لوست  ژبې انګلیسيد. 

  کورسونه. زده کړېد کمپیوتر د 

 مهارتونه. ۍژبي، او د سکرتر يخارج 

  عمومي تعلیمي پراختیا پروګرام(GED دا پروګرام د )۱۸ 

 ېسېد ل چېدی،څوک  له پارهکالو پورته عمر لرونکو 

 .لريه شهادتنامه ن

 زده کړې يکاو مسل يکتخنی. 

 .پوهنتونونه او کالجونه 

  کورسونه. يپرمختلل کېو نورو برخو ډېرپه 

. لريو لګښتونه سره توپیر ټولګیو کالج د مختلفو ا يد ښوونځ

 ماليال زده کړې چېرېکه  کېو ښوونځیو او کالجونو ډېرپه 

 .کېږيمرسته ورته ورکول  مالي، لريمرستې ته اړتیا و
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Cultural Adjustment

، د تدریس میتود له نورو کېتوګه په متحده ایاالتو  يپه عموم

د تدریس میتود  کېو هیوادونو ډېرسره متفاوته ده. په هیوادو 

محور د درس  ېیعن کوي ېخبر یکښوون ېیواز چېدی  داسې

، میتود د درس کېو مګر دلته په متحده ایاالت ،دی یکښوون

دواړه  یکاو ښوون یکزده کوون چې معنا په دې، ید يمشارکت

ته فکر او زیار  یکاو د زده کوون کويد موضوع په اړه بحث 

زده ، ولی کېږيکار ترسره  يګروپ همدا ډول. کويارزښت ور

 .کېږي يد خپل وړتیا په اساس ارزیاب کوونکی

 ېوالدین د لږ چېتګالری او میتودونه شته  شمېر ډېر

خپل کوچنیانو سره  شيدو سره کوالی ېپه پوه ژبې انګلیسي

 چې کېږيتګالرو څخه یادونه  شمېر. دلته د یو يمرسته وکړ

 کېپه پروسه  زده کړېالدین له خپلو کوچنیانو سره د کډوال و

 :واخليبرخه 

 د کېپه موسم  يایا ښوونځی به د اوړ چې ئوپوښت ،

و ټولګی يوړاندې، د ښوونکو او درسله پیله  يښوونځ

یا بلدتیا کومه برنامه جوړه کړي؟  يسره د اشنای

(Orientation/ School Tour.) 

  يزده کړن مو څه ن چې ئپوښتنه وکړوزده کوونکیله. 
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  مو څه  نه دهد ۍکورن چې ئپوښتنه وکړو زده کوونکیله

 .يدوسیه وڅار ېځانګړ ېدند ۍد کورن ېده؟ او یا ی

  ژبې انګلیسيد  کېمو ماشوم په ښوونځی  چېرېکه 

پروګرام شتون ( ESLتوګه )ه پ ژبې ېد دویم ټولګي

 .ئوکړ کې، ګډون پلريو

 ګډون  کېونو والدینو او ښوونکو ترمنځ په کنفرانس

 .ئوکړ

 او  ئواخلبرخه  کېپروګرامونو  ود ښوونځیو په ځین

 کلپو سره. يلکه ورزش او هنر ئمرسته وکړ

 شيداوطلبه  کې ټولګيخپل ماشوم په  د. 

 پورې ياو یا تر ښوونځ یخپل ماشومان د موټر تر تمځا 

 .بوځئ

 کېپه ترسره کولو  ېدند ۍد خپل ماشوم سره د کورن 

 .ئمرسته وکړ
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 له پارهژوند سره د سمون  له کېد متحده ایاالتو په ماحول 

دي.  یادول او زده کول مهم ژبې انګلیسيمشران او کشرانو ته د 

ژبه  انګلیسيپه  چېرېکه 

کوالی نو  ئشه ون ېخبر

شاید په متحده ایاالتو 

، ژوند تاسو ته کې

. شيپه نظر را یکونوویر

 ېد خبر چېکله  لهمدا ډو

ترالسه  د دندېبیرون ته تګ،  نو ،کولو وړتیا مو محدوده وی

زده  ژبې انګلیسيد  کول او کور ته سودا پلورل هم ستونزمنه ده.

کم عمره او لوړ عمره ټولو سره مرسته  کول نارینه او ښځینه

د ښه معاش  ېدند ېلوړ همدا ډولشي  يکڅو په ځان مت، کوي

اونډیانو او ملګرو سره اړیکه ګ د خپلو ګترڅن د دې. لريسره و

 کېژوند سره په متحده ایاالتو  يله نو کېوخت  لږاو په  ئوکړ

د ممکن  وړاندېترالسته راوړلو  د دندې. ئځان عادت کړ

 نه دهمو د چې، خو کله ئلره ته وخت ون زده کړې انګلیسي

 ېنګ خپله ژبه هم غښتلد کار ترڅ چېده  اړینهترالسه کړه، 
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، په روغتون، کېږي ېژبه پیاوړ انګلیسيمو د  چېڅو ئ، کړ

 .لرياسانتیا شتون  ژباړن د کېمحکمه او نورو ادارو 

 ځانګړیکوم  له پاره زده کړېد  چې يدنظر  په دېامریکان 

 ي. د نوشيدالی کې، هروخت زده کړه لريه وخت او عمر شتون ن

په وګړو وړتیا بیا  زده کړې او د لريزده کول وخت ته اړتیا  ژبې

زده کول د  د انګلیسي ژبې کې ټولګيپه  .لريتوپیر  کې

 د دې. لرياړه  پورېپه میتود  زده کړېپه وړتیا او د  يکښوون

هم  ېیا طریق ېنوري تګالر د انګلیسي ژبې زده کړېترڅنګ 

پرمهال باید کار په لټه  زده کړې ژبې انګلیسيد  همدا ډول. هشت

 .ئباید ګډون وکړ کېنو و فعالیتوټولنیزاو په  وسواو کې

تاسو سره د انګلیسي  ادارې محليدو کېد کډوالو بیا میشته 

. د کويمرسته  کېد نوم لیکني په برخه  کېو ټولګیپه  ژبې

خلک د انګلیسي  ۍنړ ټولې، د کېتو امریکا په متحده ایاال

د زده کوونکو مخینه  کې ي، په تولګيپه زده کړه بوخت د ژبې

زده  ، د انګلیسي ژبېلري، مګر ګډ هدف ريلو ممکنه ده توپیر

 کول.

 

ژبې ، انګلیسي ژبه یو له مروجو کېد امریکا په متحده ایاالتو 

نو امریکایان به ستاسو  ئ،کړه څخه ده. که انګلیسي ژبه زده ن

د انګلیسي ژبه ستاسو د  همدا ډول. شيه په خبره پوه ن
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ترڅنګ که  د دېاړینه ده.  له پارهپرمختګ او بریالیتوب 

 لهڅو ، کويدل دا مرسته ې، په انګلیسي ژبې پوهلريماشوم 

 يیو پوه او باور چې. دا ئش کېسره په اړیکه  يښوونځ

 ،. د یادولو وړ دهئزده کړژبه  چېده  اړینه يوساو یکاوسیدون

، نو زر به ئلریسي زده کړې ته غښتلې اراده ود انګل چېرېکه 

زده کړې رول او اهمیت په  نګلیسي ژبې د . د ائیې زده کړ

 : یډول د الندې

 له پاره بریاترالسه کولو او  د دندې. 

 له ښوونکو سره اړیکه کول. يد ښوونځ 

 دل.ېد خپلو کوچنیانو په خبرو پوه 

 برالسي. کېنیو چارو په مخته وړلو د ورځ 

 کول ېخبر ګاونډیانو سره له. 

 د  ېټ له الرینترنار او په نړیواله کچه د تلویزون، اخبا

 دل.ېحاالتو خبر

  له پارهستلو ید تابعیت اخ کېپه متحده ایاالتو. 

  له پارهکولو  وهمکارانو او نورو وګړو سره د خبرد. 

 ژباړن چې ې، بغیر له دله پارهسره د مالقات کولو  ډاکتر له 

 .ئلرته اړتیا و
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و کډوالو ییاالتو ته د نوو راغلمتحده ا چې شته ټولنې شمېر ډېر

،له کويد انګلیسي ژبې ټولګي اماده  له پارهاو راستنیدونکو 

شته یاو د کډوالو د بیا م کويوړیا خدمت  يځین دغوکورسونو نه

 په برخه يدغه ډول فرصتونو ته د السر ، له تاسوسره دادارېدو کې

 .کويمرسته  کې

صیل او نژاد متفاوته عمر، تح کېو ټولګید انګلیسي ژبې 

 .کويني او زده کړې کېسره ګډ  و نارینه او ښځینه  يکلرون

ژبه زده  مليساده او ع ېیواز يکزده کون کېو ټولګی لومړنیوپه 

پرمخ  چارېخپل د ژوند  چې يوتوانیږ په دېڅو یو کډوال ،کوي

د  کې يرنځڅو په پلو، کړهه د عبارت زد :توګهه . د مثال پيیوس

او یا د عامه  شيمرستندویه واقع  کېستلو یسودا په اخ

ي د ګټول ي. د انګلسي ژبې ځینيش ولولېترانسپورت مهال و

په هکله روزنه  ترسره کولول او روغتیا( د ټو دندو لکه )هوځانګړ

 .کويور

و ته د ګرامر، لیک او لوست یزده کونک کېو ټولګیپه لوړه کچه 

ماده ګي کالج ته د تللو ا همدا ډول. کويروزنه ور کېپه برخه 

 .لريټولګي هم شتون 

 لهځلې  ډېر،  هشت الرې ېمختلف له پاره زده کړېد انګلیسي ژبې 

 له الندې. يدي قو څخه استفاده کول ګټور ثابت شومختلفو طری
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ولګي څخه د باندی ټ له چې طریقو څخه یادونه کوو شمېریو 

 :شيدالی کېزده  ېانګلیسي ژبه پر

په تر السه  د دندې 

د  چې ئزده کړ ملياو ج ېمیکل شمېریو  شيدای کېکولو سره 

د اجرأ په  د دندېتاسو به  همدا ډول. کېږيپر مهال ویل  دندې

د خپلو همکارانو، مسؤلینو او مشتریانو سره مخامخ  کېوخت 

 کېد انګلیسي ژبې په زده کړه  سرهخپله له تاسوه دا پ چې، ئکېږ

 .کويمرسته 

او کوښښ  ئوساو ټولنیز

له  چېکله  کې لومړیوپه  .ئلروګړو سره اړیکه و یونود  چې ئوکړ

 ېاو نورو سره په انګلیسي ژبه خبر ښاریانو، ګاونډیانو، ملګرو

خلک به له تاسو سره دوستانه  ې، یو څه ستونزمنه ده، ولئکو

د  کېسیمو  په خپلو. يو له تاسو سره به مرسته وکړا لريبرخورد و

څو  ،ئګډون وکړ کېسمون جلسو  يانګلیسي کلپونو یا د کلتور

ترڅنګ کوم  د دې وکړی. خبرېپه انګلیسي ژبه شئ و کوالی 

په ګروپي ډول یی تنظیم  ئکوښښ وکړ ئخوښو چې هفعالیتون

تاسو  شيلکه بڼ، موزیم او یا چکر ته تګ، دا میتود کوالی  ئکړ

 .يمرسته وکړ کېسره د ژبې په زده کړه 

او  ئډاډ ورکړ ځانته:  

انګلیسي  ئشکوالی  کېوخت  کوم په  چې ئقوت پیدا کړ يفکر

دا کار د انګلیسي فلم، تلویزون په کتو  ئش. کوالی ئزده کړژبه 

همدا . ئرسره کړرامونو په تعقیبولو سره تاو یا د انګلیسي پروګ
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ترڅنګ  د دېاو  ئست یې کړیل ئکوزده  چې کلیمېکوم  ډول

او  ېلیکل شوي انګلیسي لوح کېپه ښارونو  ئکوښښ وکړ

 .ئولولاعالنونه 

و سره ید کورنۍ له نورو غړ 

د یو  کېپه انګلیسي ژبه د شته لوبو ترسره کول، دا کړنه په کور 

د خپل ماشوم د  همدا ډول. ئپه توګه تنظیم کړ ېلوب يتفریح

ځکه   ئ،واخلدواطلبانه برخه  کېپه ځینو فعالیتونو  ټولګي

هاله م ده د ماشومانو سره هم اړینهاو  کوير ژبه زده ژماشومان 

 .ئشپرمخ الړ 

د انګلیسي ژبې  کې لومړیوپه  

 ي، دا یو طبیعئناهیلي ش شيدالی کېزده کړه ستونزمنه ده او 

، نو لريتوپیر  وګړي. د زده کړې میتود او وړتیا د هر یاحساس د

څو ځانته مناسب  ئ،واخلمختلفو میتودونو څخه ګټه  له باید

هره  چېدی  کې په دې زراژبې زده کړې د بریا  ې. د نوئکمیتود وټا

به لیسي ژهره ورځ لس دقیقی په انګ چېرې. که ئورځ یې تمرین کړ

، دا کارله تاسو سره مرسته ئرادیو یا تلویزون ته غوږ ونیس

دو او تمرین کولو سره ېرې. د وخت په تئزده کړڅو ژبه  ،کوي

او د  ئخبرې وکړپه انګلیسي ژبه په اسانۍ سره  چې شئ کوالی

، کېڅو په متحده ایاالتو ، کويژبې زده کول له تاسو سره مرسته 

، که لري. دا کار وخت ته اړتیا ئړد ژوند سره توافق حاصل ک

 ده.ه ، نو ستونزمنه نئکوښښ ته دوام ورکړ
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 کېپه متحده ایاالتو  قانون يد امریکا د متحده ایاالتو اساس

. د متحده ایاالتو په نه دهیچنورو ټولو قوانینو او اصولو ته سر

 يګډون د ټولو وګړو حقوق خوندي د والو پهد کډ کېقوانینو 

د قانون په  يکټول اوسیدون همدا ډول. کوياو د خلکو ساتنه 

ده، متحده ایاالتو  اړینه ، نولريدلو مسؤلیت ېوهپلي کولواو پ

 . شيپوه  وحقوق وخپلپه ته په راتګ سره 

، له خواد خلکو حکومت، د خلکو 

 له پارهدخلکو 

آبراهام  یسیجمهور رپورته کلیمی 

 ېم( د امریک ۱۹۶۳لن په کال) لینک

 کېجنګونو په جریان  يد داخل

مفهوم  ياصل ۍموکراسید د، چې په لنډه توګه ېزمزمه کړ

دولت، د خلکو له منتخبو  کې ۍموکراسید په  کوي. ېوړاند

 ې. د همديد زيږي چې د خلکو استایلکېتش له خوااستازو 

و په ورکولو سره انین د رایقو ،ېاستازو له الر منتخبو

د ټولو وګړو حقوق خوندي  کې، همدا ده چې په قانون يجوړیږ
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ږي. مدني مشارکت، د ښاریانو یو له مسؤلیتونو څخه کې

 ږي.کېل شمېر

دی. د پنځوسو  دولت يامریکا متحده ایالت یو فدرالد   

 ههر .لريمت حکو ياو هر ایالت یې جال ایالت یکایالتونو لرون

 محليیو  کېپه هر ایالت  يښاروال

)  قوهمقننه دولت . د فدرال قوانین، د فدرال لريحکومت 

او اجرائیه قوه )  وړاندیز کېږيتعدیل او  له خواکانګرس( 

 .يیس جمهور( یې تصویبویر

ګونو قواوو)مقننه،  ېد درد فدرال دولت حکومتونه هم  يایالت 

 همدا ډول. کويفعالیتونه ترسره  ېکاجرائیه( په ړنا ائیه اوضق

څو قوانین  ،کوياو اجازه ور يکحکومتونه ټا محليایالتونه 

بل ایالت ته او  قوانین له یو ایالت څخه شيدالی کې. يوضع کړ

. پناه لريته توپیر و ۍښاروال ېڅخه بل ۍیا له یو ښاروال
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تر  هقانوني مواردو پوه محلياو  ياید په ایالتب يکغوښتون

 د قوانینو په مراعت کولو ټول مکلفه دی. ، ځکهيړالسه ک

مقام او  ټولنیزدی. که هغه په هر ه له قانون څخه لوړ ن وګړيهیڅ 

قوانین په  .لرياو یا بل هر ډول امتیاز و يو کېوضیعت  مالي

ورکول رشوت  له پارهد قانون ماتولو   .کېږي يو یو شان پلټول

عمل دی . د  منصب تر السه کولو او جرمي  يیو غیر قانون

 اکوم مقام ته د رشوت ورکولو کوښښ هم  د جز له پارهمعافیت 

 وړ عمل دی.

قانون څخه د خالصون  له يخبرقانون څخه نا  له کې په ټوله

سره قانون  ۍخبرپه نا چېسان دالی. کوم ککې شيه سبب ن

که د قانون  ئ، تردې وساو ځیرته یې  يک، باید راتلونيماتو

 .ئلره ماتولو اراده هم ون

. لريحق  ې، د عادالنه محاکميکوم کس قانون ماتو چېرېکه 

ټاکلې د متهم سره به د  چې معنا په دېدعادالنه محاکمي حق 

. د کېږيعاالنه چلند ترسره  کېقانوني پروسې په بشپړولو 

د )مقاله(  څپرکینځم یپقانون  يمتحده ایاالتو د اساس امریکا

په شپږم او  همدا ډول، ېشو عادالنه محاکمي په اړه مطرح



 

 77   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

په اړه نور  ېیې د عادالنه محاکم کېڅوارلسمه مقاله 

 .يد يتضمینونه مطرح کړ

ګټه  ېشخص د پانګد  یا کېږي متهم څوک په کوم جرم چېرېکه 

ولت اخلي، نوعادالنه د

 .شيکړه باید تر سره ېپر

همدارنکه نوموړی قانون 

یو کس د یو  چې کويحکم 

 ېدوه ځل کېجرم په بدل 

 د دې. کېږيل شمېرمتهم نه 

څو په  ،مجبورولی شيه یو کس ن چې يترڅنګ دا هم راغل

او د غرامت په نه  يپه خپل ځان شهادت ورکړ کېقضیه  يجنای

 دای.کېاستفاده  شيه صي مال نورکولو سره د شخص شخ

باانصافه طرفه او  ېد ب چې یړ دو د دېکس،  په جرم متهم

 ياو غیرعلن يپه علن له خواهئیت 

 وړاندېل پر یکو يډول د قانون

متهم حق  همدا ډول. مه شيمحاک

باخبره  ونوالزام وله لګیدل چې لري

 مقابله وړاندېاو د شاهدانو پر 
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 ي.لیا د خپل ځان په ګټه شاهدان راو او يوکړ

 ایالتونه چې کويحکم  داسې قانون څوارلسمه مقاله يد اساس

وضع  شيه قوانین ن موادو سره په ټکر کيقانون له  ياساسد 

ه حق ن سيڅوارلسمه مقاله د عادالنه السر همدا ډولکوالی. 

د پورته حقوقو د  چېده  معنا دې په، دا کوالی يالزام شي

ممکنه ده  کېپروسه په هر ایالت  ېاو عادالنه محاکم ېساتن

 .لريتوپیر و

د امریکا په متحده ایاالتو  چېدا 

، کډوال باید له یقانون حاکم د کې

رالسه و قوانینو سره اشنایې تډېر

باید پوه شي  ېده پ همدا ډول. يکړ

 لري. پایلېماتول څه د قانون چې 

سره مل  اجز لهد قانون ماتول  کېد امریکا په متحده ایاالتو 

چې تاسو له قانونه بې خبره یاست  نه ده معنا په دې، دا ید

ه هیواده د ممکن ل انې سزوږي به. د ځینو سرغړکېښل خب

او  يسره اشنای اساس له قوانینو په دېلو سبب وګرځي. وخارج

 .يمهم د ډېرکول  يپیرو
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 .لريډوله قوانین شتون  ېدر کېد امریکا په متحده ایاالتو 

د  ېوکو قاچاقبرو پر وړاندت: لکه د نیشه یې 

وګړو د تطبیق  ومتحده ایاالتو پر ټول کېقانون. د امری ېمبارز

 .یوړ د

ایالتونو  توپیر لري لکه په ځینو کې: په هر ایالت 

 ،کاله ښودل شوی ۱۶الیسنس تر السه کولو عمر  ۍد ډریور کې

 .ید اړینعمر کاله  ۱۸ کېمګر په نورو ایالتونو 

 کېپه ښارونو یا ښارګوټو  چې: دا هغه قوانین دي 

ککړتیا او یا  د موټرو  ېممکنه ده د غږیز کې په دېتطبیقیږی. 

 .يامل وکله قوانین شهپه  یتمځا

تبعیض منع ده. د یادولو وړ  کېد متحده ایاالتو د قانون په ړنا 

ده د تبعیض د منع 

قانون جزئیات په هر 

 توپیر لري. کېایالت 

رنګ، مذهب، او یا تابعیت له مخې له  کېد پوست چېرېکه 

 ، نو د قانوني اقدام حق لري.کېږيتاسو سره تبعیض 
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د جرم په تور متهم  کېد امریکا په متحده ایاالتو چېرېکه 

د مدافع  کېپه محکمه  ئثابتیږبې ګناه  ترهغه چې تاسو، ېشو

. یل لرل ستاسو حق دیکو

 ول د نیولیککه د مدافع و

، نو ئلره ن وس مالي

محکمه ستاسو د مدافع 

لګښت  ماليل یکو

 ورکوي.

 

کال(، تاسو به د  يمړودو سره ) په لکېد استوګن  کې په امریکا

 کېپناه غوښتنې په وضیعت 

 کېموده  په دې. ئوسیږاو

  I-94ده چې یوه کاپي د اړینه

 یکژندنې انځور لرونېاو د پ

 له خواد دولت  چېکارت 

شه له ځان ېدرکول شوی هم

 .ئخپل قانوني وضیعت ثابت کړ شئ الیڅو وکو ،ئلرسره و

متحده  لهله اجازي پرته  ئترڅو چې د پناه غوښتنې وضیعت لر
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کوالی. د اسنادو اصل مو په یو امن او  ئشه ایاالتو څخه سفر ن

 .ئوسات کېخوندي ځای 

 

 برخې ته سفر کول، مګرد لسو ورځو  ېد متحده ایاالتو هر

ته  ېاو تابعیت ادار ۍلد متحده ایاالت د کډوا کېه په مود

 .ئادرس په هکله معلومات وسپار يخپل نود 

 ت پلورل.یکد مل 

 .کار کول 

 ته تګ. يښوونځ 

 ماليکلنۍ نه ټیټ( څخه  ۱۸او مجرد ماشوم ) ېله ښځ 

او ماشوم سره په  ېچې له خپلې ښځ ئمالټر.  که وغواړ

دو کېبیا میشته دکډوالو  ئی شیو ځا کېمتحده ایاالتو 

 معلومات درکړي. اړینبه تاسو ته  ېادار

 کې، ټاکنو ده دهند متحده ایاالتو پاسپورت، اردو سره د 

د متحده ایاالتو تابیعت ته  ېستل او دولتي دندیبرخه اخ

 .لرياړتیا 

 ادارېاو تابیعت  ۍد کډوال (USCISله اجاز )پرته له  ې

 هیواده بهر سفر کول.
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  نو د کډوالو بیا میشته و اړینله هیواده بهر  رسف چېرېکه ،

 .يمعلومات درکړ اړینبه تاسو ته  ادارېدو کې

  ه متحده ایاالتو څخه ل کېد پناه غوښتنې په موده  چېرېکه

ه ، ممکنه ده چې بیا د داخلیدو اجازه درنئبهر سفر وکړ

 کړای شي.

باید د دایمي سته واوسیدو ور کال له یو کېپه متحده ایاالتو 

( LPRیا ګرین کارت ) ېستوګنه

. دا د ئغوښتنپاڼه ډکه کړ له پاره

وضیعت تعدیل د قانون له پلوه 

چې د  په دېخورا مهمه ده، 

ایاالتو د پاسپورت متحده 

ه د کلهد قانون په  ۍد کډوال له شرایطو څخه ده. ترالسه کولو

دو له ادارو سره کېد کډوالو بیا میشته  له پارهنورو معلوماتو 

، ترڅو مسؤل کس له تاسو سره مرسته وکړي ئش کېپه اړیکه 

 پیژني.وادارو ته ور هدناو یا مو اړو

وسته له ور کېپه متحده ایاالتو  

نو او نهه میاشتو وڅلور کل

 له پارهد تابعیت  ئکوالی ش
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همدا ( USCISاو تابیعت اداره ) ۍډوال. د کئوکړغوښتنه 

دواړه د تابعیت ترالسه  ېدو ادارکېد کډوالو بیا میشته  ډول

اصول  ټولنیزلګې په توګه ېکولو شرایط تاسو روښانه کوي. د ب

د  د انګلیسي ژبې،  همدا ډولاو اخالق مو مراعت کړي وي 

ل . کډوائلرو يسره باید اشنایمتحده ایاالتو له تاریخ او دولت 

چې کله د متحده ایاالتو تابعیت ترالسه کړي، له ټولو هغه 

 ییو زیږیدونک کېچې په امریکا  دالی شي،کېحقوقو برخمن 

 کس یې لري. 

 ئپوه ش ېاو پر ئتاسو باید قوانین وپیژن. 

  لکه حقوقو برخمن دي يمدند امریکا ټول اوسیدونکي له .

 .ېدنټولې ېیزیوسوله ، عبادت ازادي ابیان ازاديد 

  ئولره دند کېچې په متحده ایاالتو شئ تاسو کوالی. 

  برخه واخلي. کېښاریان کوالی شي په ټاکنو 

  شي ه څوک ن. هییتبعیض منع د کېپه متحده ایاالتو

مړني تابعیت وسیت، لت، جنملیکوالی تاسو د نژاد، دین، 

 کړي. محروم ېپه کتو له دند او رنګ ته

 خدمتونه او ر ټولو وګړو ته عمومي په شرایطو براب

 ږي.کېامتیازونه ورکول 

 ئښار یا موقیعت ته کډه وکړ ينو ئکوالی ش. 
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  قانون  ېیعن ،مو قانون تطبیق نه کړ کېکه په ورځینو چارو

 ز کوي.ېاغ يو د پناه غوښتنې پر پروسه مو منف، نئمات کړ

  کېد کور د انتقال کولو په صورت ،USCIS  دفتر ته

 .ئکړخبرتیا ور

  يوطلب عسکراد د ېنارینه د لرونکي کلن عمر ۲۵ – ۱۸د 

 نوم لیکنه وکړي. له پارهخدمت 

  مالی. د ګټي ئه باید ورکړمالید ګټي(       اتي فورمهW-4 )

. فورمه خپله ئاو دولت ته یې وسپار ئکړ هباید هر کال ډک

 .ئاو یا له نورو څخه مرسته وغواړ ئش یډکول

 اړینهبیمه  له پارهیسنس او د موټر ال له پاره موټرچلونې د 

 ده.

  ستل او څښل ید الکولو اخ له پارهکالو کم عمر لرونکو  ۲۱د

 منع دي.

 قانوني سزا په اړوند  ېباید د ماشومانو د روزن پالر او مور

 ولري. زده کړې

 منع دي. ېښودل یوازېپرته د ماشومانو پر ېد څارن 
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د کلتوري  کېاوږد مهاله پروسه ده. په وګړو  یو 

خلک د کلتوري توافق شمېر ډېرتوافق موده توپیر لري، مګر 

روي. کوم خلک چې خپل ځانګړي مراحل تی له پارهحاصلولو 

 يد یو لړ روحږي کېمیشت  کېاو په بل وطن  يدېږکلی کور پر

او د  یاحساس دږي، چې دا یو طبیعی کېستونزو سره مخامخ 

ژوند له شرایطو سره د  يدو سره سمون مومي. د  نوېرېت په توخ

اړتیا  ېنځه کلونو پوریدوو څخه تر پله احتماالً  له پارهتوافق 

 له پارهتوافق کولو کلتوري له تاسو سره د  چېلري. څوک 

فشارونو سره  يصبر لرل، پراخ ذهن لرل، او د روحمرسته کوي، 

سره  ېتوري توافق پروسمعلومات لرل د کلکله هپه  ېد مبارز

ترالسه کول او د انګلیسي ژبې  د دندې همدا ډول. مرسته کوي

مرستندویه واقع  کېزده کول هم د کلتوري توافق په پروسه 

، د ژوندانه په کېکلتوري ټولنه  يترڅنګ په نو د دېږي. کې

نو او ودي، مګر د نویو کلتوره دل اسانه نېدود او دستور پوه

 وړ وي. ۍبه د خوښ ،یامهارتونو سره بلدت
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، چې تاسو به یې تجربه لريمعموالً څلور مرحلی  کلتوري توافق

کړي. عبارت دی له: عسل میاشت، کلتوري شوک، توافق او 

 .برالسي

  

 ټول څیزونه به .احساس ولري تاسو به د خوښي او جوش

وي. دا احساس به نوي مکان  يکاو خوښوون يتاسو ته نو

 ته ته تر راتلو لږ وروسته وي.

راغلی کس، به کوښښ کوي  یمرحله: نو شوککلتوري  

 په دې ېوي کلتور سره توافق حاصل کړي، ولترڅو له ن

 به  خفګان او تشویش کوي. کېموده 

  

رومي، دا په لور ی وروسته، د ارامتیله کلتوري شوک مرحل

 ږي.کېباوری  ېټولن ېاحساس کوي او پر نو ۍد ارام

  

 په دېژوند او کلتورسره عادت اخلي،  يله نوچې تاسو 

. د ئږکېهم کله نا کله له ستونزو سره مخامخ  کېموده 

 کېرو سره د اړیله ملګ له پاره ېکلتوري شوک سره د مبارز

ترڅنګ د دیني او  د دېده.  لګهېکول یو ښه ب ورزشلرل او 

یو اصل ګڼل  ېابعو څخه ګټه اخیستنه هم د مبارزمن يمعنو

برخه اخستل لکه په  کېو چارو ټولنیزپه  همدا ډولږي. کې



 

 87   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

ګډون او یا په داوطبانه ډول د ځینو  کېکلتوري برنامو 

 کېفعالیتونو تر سره کول، له تاسو سره په کلتوري توافق 

ګډون له تاسو سره  کېو چارو یزټولنلی شي. په مرسته کو

 مذهبي او قومي له نورو کېریال ېڅو په چاپ ،مرسته کوي

سره مو انګلیسي  په دې، ئپیدا کړ يګروپونو سره اشنای

دو کېد کډوالو بیا میشته  همدا ډولږي. کېژبه غښتلې 

مرسته  کېپه برخه  ېپیژندن ېد ټولنله تاسو سره  ېادار

 ده. اړینه ، مګرستاسو هڅه همکوي

په  کېو په عادت او رول ید غړ ۍنوی ژوند ممکنه ده د کورن

 يد روح همدا ډول ز ولري.ېپه اړیکو هم اغ ۍبدلون سره د کورن

 ۍد کورن د کډوالو دو ستر عامل دا دی چېکېفشار پیدا 

، لريالرښوونې شتون اړینې ، ولی ر راځيیتغی کېوپه رول یغړ

و سره مو یغړ ۍد کورن .ئمبارزه وکړوحي فشارونو سره څو له ر

ړي ټول غ ۍ، څو د کورنئټینګي کړ ېروښانه او صادقانه اړیک

 سره اشنایې تر السه کړي. یو د بل له احساساتو او بدلون

و ممکنه ده د یو لړ ستونزو او سختیرونه کډوال میندي او پل

سره له یو نوي کلتور  ۍټکسره مخامخ شي، ځکه کوچنیان په چ

 ېاو پلرونه ممکن د کوچنیانو ځین ې. میندفق کويسره توا

د  کېپه متحده ایاالتو  ې. ولغوښتنې او کردار د منلو وړ نه وي
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کوچنیانو د روزنې ځیني ډولونه نامطلوبه اویا غیر قانوني ګڼل 

 اړیکه ۍري مو دا درک کړه چې د کورنچېکه  ئلرږي. په یاد وکې

، د کډوالو ريلمو د کوچنیانو له کوم غړی سره ستونزه 

 ستونزېچې د  ئکه وکړسره اړی ېادار ېدو له یوکېبیامیشته 

 مرسته درسره وکړي.  کېد حل په برخه 

د امریکا متحده ایاالت یو متنوع ټولنه ده، چې له مختلفو 

نورو دودنو اوعقایدو نژادونو، قومونو، مذهبونو، ادیانو او 

منل شمېریو  کې اامریک ټولهالبته په  ې هستوګن دي.ګړي پکو

زغم او ټولو  ري ارزښتونه او نورمونه شتون لري.شوي کلتو

چې د کومي عقیدي  ېد په وګړو ته احترام لرل، صرف نظر

یو له  و کېپیروي ده او یا څه ډول مخینه لري، په متحده ایاالت

 ئرو ته احترم وکړږي. تاسو باید نوکېمهمو ارزښتونو څخه بلل 

 متقابلله نورو څخه باید د منلو او همدا ډول. ئاو ویې من

تي دودونه د ستاسو ځیني سن ممکن .ئاحترام تمه ولر

را توپیر ولري. ځیني دودونه وګړو له دودنو سره خو يامریکای

 سره د ل شي.شمېرد منلو وړ نه وي، او یاغیرقانوني و ممکن

ټیپونو ته نو او د ژوند ورد امریکا خلک نورو کلتودي چې 

لري، ځیني ارزښتونه، باورونه او دودونه شتون لري  یدرناو

 چې د متحده ایاالتو اوسیدونکي یې باید مراعت کړي:



 

 89   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

  یو کلتوري  کې، په امریکا فلسفه ېځان ساتن او پر ځان بسیا

 .یتوافق او اساس د

   د دي. او يحقوقو باور يمساو د ښځو او سړیو پر امریکایان 

 ګڼي. ښځو او سړیواستقاللیت ارزښتمن

  ته پر وخت  نوجلسو او مالقاتو ياوغیررسم يتمه ده چې رسم

ږي، او کېادبي ګڼل  ېخیر سره راتلل با، په ځنډ یا تئحاضر ش

که  همدا ډول. ئپیښې سره مخامخ ش ېممکن نه جبرانیدونک

مو له السه  دهن، امکان لري دئشه ته پر وخت حاضر ن ېدند

 .ئورکړ
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د ژوند لګښتونه  کېد امریکا متحده ایاالتو په مختلفو سیمو 

 ېده لګښتونه لوړ دي، نوپ کېتوپیر لري. په ځینو سیمو 

لري  يچې د کار توانای خلک ده، لوړ عمر لرونکي اړینهاساس 

تر منځ یو  عاید چې د لګښت او ئواخلي. پاملرنه ولر هدنزر د

 کېپه بانکونو  ېامریکایان خپلي پانګزیات . ئتعادل ولر

 په دېساتي ، ځکه د متحده ایاالتو دولت یې بیمه ورکوي، دا 

څخه ده چې که له بانک  معنا

ه زپیسي غال اویا کومه بله ستون

ځته شي، د امریکا دولت یې د رامن

 جبران کوي. ېخسار

رکونې ه ویمالاو  ېقرض ، اعتبار، ۍد الکترونیکي بانکدار 

 .ئپه هکله معلومات ترالسه کړ

مو په خپله  هدنمسؤلیت، د او چارو مدیریت ماليد شخصي 

 سنجش ېیجد بودلګښت مخنیوي یوه تګالره  ډېرد  غاړه ده.

سنجش زده کول یو له مهمو مهارتونو څخه دي.  ېد بودیج .ید

شتني عاید او خپل میا پهباید  له پارهسنجش  ېد بودیج
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باید  له پارهسنجش  ېترڅنګ د بودیج د دې. ئسلګښت پوه او

شاید لوړ  يکځیني تو .ئوپیژن غوښتنې او اړتیاوې ۍد کورن

بودیجه د  پورهسره به  په دېاړینه نه وي،  مګر ،قیمت ولري

دو کې. د کډوالود بیا میشته ئلره اړینو اړتیاوو ته ون ۍکورن

له تاسو سره مرسته کوالی  کېخه ه برپ شسنج ېد بودیج ادارې

  .شي

 له پارهاسو د پیسو ساتلو متحده ایاالتو بانکونه ست کېد امری

چې د فدرال  یانتخاب د ډاډمنیو 

فعالیت تر  ېالند ېتضمین او څارن

نکونه ډول ډول خدمتونه با سره کوي.

ترسره کوي، یو له هغو څخه د پیسو 

 يجار اب(.ګڼوڼ )حس يکساتلو بان

ڼوڼ یا حساب تاسو ته دا زمینه برابروي چې خپل لګښتونه د ګ

، یاده ئله طریقه تأدیه کړکارت او یا الکترونیکي  چک، ډبټ

اسانه او  په پرتله ږد ېلدپیسو دنقد  امریکایانو ته زیاتطریقه 

قدار خپل د ګڼوڼ یا حساب د پیسو م همدا ډول خوندي الره ده.

د کډوالو د بیا میشته  .ئلګښت وکړنیولو سره  کېپه نظر 

 کېدو ادره، له تاسو سره د مناسب بانګ په پیدا کولو کې

 کېاو کلتوري ارزښتونو په پام  يدین ېرېمرسته کوي. که چ

د مثال په  ئاتنخاب لر یاړه ځانګړنیولو سره د بانکدارۍ په 
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بانک  داسې کېخپله سیمه ه پډول سود  نه مني، ممکنه ده 

ارزښتونو او عقایدو ته درناوی  ينچې ستاسو دی ئتخاب کړان

، د ګڼوڼ یا حساب ته د پیسو زیاتولو يکتاسو باید بان ولري.

مال طریقه او استع ATMن یا شیستلو د اتومات مایپیسو اخ

په  ېپیس ېخپل ئش یتاسو کوال .ئچک سره بلدتیا وموم

ګڼوڼ هغه  يجاررنګه اهمد .ئوسات کېاو سپما ګڼوڼ  يجار

کارت او الکترونیکي راکړه  ATMچې چک،  یته ښه دکسانو 

، څو له پارهورکړه تر سره کوي او د سپما ګڼوڼ د پیسو ساتلو 

 کېمړي وخت ولرئ. په لچې اړتیا ونه 

د  ئ.ه جاری ګڼوڼ ته اړتیا لرډېرتر 

دواړه  ئدو سره کولی شېرېوخت په ت

د  .ئخالص کړ ) حسابونه( ګڼوڼونه

 ئشکولی  ېارت( څخه په استفادتبار کدیت کارت ) اعیکر

 . د ښه شالید یا مخینېئ، خو سود به ورکوئرض واخلق ېپیس

او بیلونه پر خپل ده، لګښتونه لکه دکور کرایه  اړینه له پاره

 .ئټاکلي وخت ورکړ

د کارکونکو  کېفابری يشرکتونه او صنعت شمېرزیات 

ګڼوڼ له طریقه تادیه کوي.  کېوګه د بانمعاشونه په مستقیمه ت

ګڼوڼ ته  يکچې ستاسو معاش مستقیماً ستاسو بان معنا په دې

ګڼوڼ ته په مستقیمه توګه د معاش جمع  يکبان ږي.کېجمع 



 

 93   صفحه                                      وو کډوالو له پاره لنډ الرښوودند 
 

 شيدالی کېتوګه چک ه لګي پېي لري، د بټګ شمېردل یو کې

دل دا کېاسو د معاش جمع ماً ګڼوڼ ته ستیمستق ې، ولشيورک 

ڼوڼ ګستاسو له  سره څوکالسلیک او یا په جعلي  ،يلره خطر ن

که د معاش تادیه کولو په ورځ  همدا ډول .يوباس ېپیس څخه

. په مستقیمه ئشنه یاست، معاش ته السرسی لرالی  کې دهند

تر  ېپیس ېدو څخه وروسته، خپلکېتوګه ګڼوڼ ته د پیسو جمع 

 يتر دوو ورځو وخت نیس ېله الر، مګر د چک ئشالسه کولی 

 .ئچې خپلو پیسو ته الس رسی پیدا کړ

 ېالر ېډېرستلو ید پور اخ کېد امریکا په متحده ایاالتو 

شتون لري. اسانه الره یې د کریدیت 

مګر د کریدیت کارت  ،کارت لرل دي

ستلو اندازه یله طریقه د پور اخ

رته اداء کولو موده ېمحدوده ده، او د ب

 ډېرو پرته هم لنډه ده . یې د سود ورکول

 له، مستقیماً له پارهستلو یمقدار پور اخ ډېرامریکایان د  شمېر

کمه رل. ېموټر پ يغوښتنه کوي. د مثال په ډول د نو بانک څخه

رته وسپاري، څو ېیې ب ېمود ېو پر ټاکلا واخلياندازه پور 

د یو کریدیت  له پارهکار  د دېاعتبار تر السه کړي. ساده الره 

ته  مخینېیا  شالیدور ورکونکي ستاسو . پيتل دسیت اخکار

خپل وخت ورکړي که ه ، څو وپوهیږي چې تاسو پورونه پيګور
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سره به  ۍ، نو په اسانيمو ښه و مخینهیا  شالید چېرېنه. که 

د  کې مودې ېپه ټاکل چېرېترڅنګ که  د دې. ئپور ترالسه کړ

ر سره مخ له قانوني څا ، ممکنئشه ن يپور په ورکولو برالس

 .يسیستمونه هم شتون لر يستلو سودید پور اخ همدا ډول. ئش

. دواړو لريډیبیټ او کریډیټ کارتونه تقریباً سره ورته والی 

لګښت تادیه کولی  يکاو الکترونی يکارتونو څخه د حضور

سره  کارولو، مګر توپیر یې دا دی چې د ډیبیت کارت په ئش

وضع  ېاو یا سپما ګڼوڼ څخه پیس يجار يشخصه ستاسو ل

پور درکوي. که  له پاره لوکریډیټ کارت تاسو ته د پیرود ږي.کې

کړ، نو باید څه اندازه ه موده تادیه ن ېري مو پور په ټاکلچې

 .ئتوګه ورکړه پ ېد سود او جریم ېپیس

 ېده ، پرته لله پارهمتحده ایاالتوته د سفر  شيکډوال کولی 

له  کېپور په بدل  د له پارهد سفر . ئواخل، پور ئچې سود ورکړ

 ئکړه لیک السلیک کړېږي، څو یو پرکېتاسو څخه غوښتنه 

متحده ایاالتو  .ئتادیه کو کېمیاشتو په موده  ۴۶چې پور به د 

 ۶رسید )بیل( به  یمړنول يکدو سره د پور ورکونېته په رارس

یا  شالید د ښه کېه ایاالتو متحد .ئوروسته ترالسه کړ ېمیاشت

د سفر پور پر خپل  چېفرصت همدا دی،  یمړنوسابقی لرلو ل
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ستونزه  کېکه د پور په تادیه کولو  همدا ډول .ئوخت تادیه کړ

 .ئته خبر ورکړ ادارېدو کې، نو د کډوالو د بیا میشته ئلر

 . مګر د ګډوالو د بیائلرچارو مسؤلیت  مالي يتاسو د شخص

په اماده  ېله تاسو سره د بودیج شيدو ادره کولی کېمیشته 

 لرئ، ېچې څومره پیس ئش. باید پوه يمرسته وکړ کېکولو 

کړئ او څومره یې سپما کړئ. هره میاشت  لګښتڅومره یې 

کوږ  چېرېباید د کور کرایه او نور لګښتونه تادیه کړئ. که 

لګښتونو  ينمیاشت لهلکه د کور پیرل، نو  لريمهاله پالنونه 

  جمع کړئ. کې ګڼوڼ يکد خپل پس انداز بان ېپیس ېڅخه پات

 ېل خلک د کډوالو په کډون د استفادټو کېپه متحده ایاالتو 

د عامو زده  ه ورکوي.مالی له پارهو  خدماتو تر السه کولو ډېروړ 

ئیه، اطفا کړو، سرکونو او لویو الرو ترمیم او مراقبت، پولیس،

د  ېمالید و مرستو پروګرامونه ټولنیزاو د  مرستې بېړنۍ

 کېچې په متحده ایاالتو وګړيتنظمیږي. کوم  ېله الر ېورکړ

 ه ورکوي.مالیډوله  ې، درکويژوند 

    هر کس چې کار کوي، د ګتې یا عوایدو

ترڅنګ د ځینو  د دې، کويته ور ارېه د فدرال ادمالی

ه مالیه هم ورکوي. مالی يایالت ې، د ګټړيګو ایالتونو
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، له معاش څخه وضع يمسؤلینو له لور يستاسو د کار

 ږي.کې

  ،دولتونه له  محلي: ممکنه ده

او  کې. د مثال په ډول له کور، ځمواخليه مالیامالکو څخه 

چې د کرایې کور  دی جارتي مرکزونو. د کور مالک مکلفت

دلی کېدولتونه،  محلي يترڅنګ ځین د دېکړئ. ه ورمالی

 .واخليه مالیله نقلیه وسایلو هم  شي

    خلک د خرڅالو په کېو ایالتونو ډېرپه ،

پر  کېمګر په ځینو ایالتونو  ،دي ه ورکولو مکلفمالی

لري، د مثال په ه ه شتون نمالیونو د خرڅالو ځانګړو جنس

ه ممکنه ده، پر ځینو ګهمدارن. ډول پر دوا او خوړو ) غذا(

 وسی.اونرخ لوړ  ېمالیاجناسو لکه سګرټ او الکولو د 

 

  ته  يښوونځ پورې ۍکلن ۱۶تر  ۍکلن ۶کوچنیان مو باید له

 .شيالړ 

 او په  لو، توهین او تحقیر څخه ډډه وکړئد کوچنیانو له وه

 .ئکوه م يغور ېیې ب کېحق 

 لريکالو کم عمر  ۸، کوم کوچنیان مو چې له کېر په موټ ،

 .ئنوکې ۍکچو يحتماً یې د کوچنیانو په ځانګړ
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  پریښودو  ېیوازد ماشوم  کېپه کور ، کېپه ځینو ایالتونو

قانوني  ئنه کړ مليټاکلی عمر ښودل شوی، که یې ع له پاره

 .شيچلند به درسره و

 د موټر  همدا ډول. ئو بیمه کړثبت ا تاسو باید خپل موټر

 .ئوسات کېاسناد، په موټر 

  اړین دي .پرمهال الیسنس  لرل  ۍډریورد 

 ڼ الس ته د کې، د سور څراغ پر مهال کېجاده  کېپه ترافی

، د کېچې په ځینو سیمو  وي ، مګر پامئلردو اجازه ېتاو

دو په هکله هم ېڼ لور ته د تاوکېسور څراغ پرمهال 

 لري. محدویتونه شتون

  د حرکت پر لريشتون  کېډریور او نور کسان چې موټر ،

 مهال ټول باید کمربند وتړئ.

  په  ئواخلد ښوونځیو د بس په لیدو سره له احتیاطه کار

بس، سور څراغ د  يد ښوونځتوګه، کله چې  ېځانګړ

خپل سور څراغ یا  بس څو چې،  ئ، موټر ودرووروښانه 

بس نه په ښکته  له یزده کوونکځکه  ،وشه کړياشاره خام

 ه تیریږي.د سرک څخله او  وي کېدو کې

  یا  ئد االرم څراغ یا غږ اورکه د پولیسو یا امبوالنس موټر

 .او الره ورکړئ ئشته  ې، نو غاړئوریې ګ
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 سره جنسي اړیکه ېنکاح ) واده کول(، له خپلی ښځ 

 و ښځو سره نکاح چې هم مهاله له څ لرئه تاسو اجازه ن

 .ئوکړ

 و د وهلو او زیان رسولو ید نورو غړ ۍد کورن او ېد ښځ

 لرئ.ه اجازه ن

 تردې ، یعمل د ټینګول، غیرقانوني کېد جنسي اړی په زور

چې جنسي هم په هغه صورت کې  له خپلي میرمنې سره چې

 میالن ولري.

 کولی تاسی د  شيه ن ، هیڅوکد مور او پالر په ګډون

  پرته واده کولو ته اړ باسي. ېخوښ

 که یو له تاسو، ئشجال  ېیا ښځ دنله خاو ئش تاسو کولی ،

 لرئ.ه له بیلتون سره رضایت هم ون

  ستلو په هدف واده کول ید تابعیت اخ کېپه متحده ایالتو

 .ئشاو یا نقدی جریمه  يږي. ممکن زندانکېجرم ګڼل 

 ېمیس ېله مشخص شو ېیواز له پاره ختوسرک څخه د او له 

 .ئ، د سرغړونې پرمهال ممکن جریمه شئخلڅخه ګټه وا

  ه ، د کثافات اچولو اجازه نکېپه عمومي ځایونو او الرو

 لرئ.
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 د بدن بربنډتیا،  لکه:  اعمال غیر قانوني دي يککرکه لرون

 او فاحشه استخدامول. يفاحشه ګر

 غیر قانوني دی. ، خرڅالو او تیارول کارولوکو تې د نشه ی

یاد موادو په نوم  شویوکنترول  د کېمواد په قانون  ينوموړ

 .ديي شو

  ه زاجاباید  له پارهښکاریان، د وحشي حیواناتو د ښکار

 لیک واخلي.

  موده یا وخت  ېپه ټاکل له پارهد وحشي حیواناتو د ښکار

 ولرئ. په یاد ئشاو ځانګړي سالح څخه استفاده کولی  کې

 لرئ.ه د ښکار اجازه ن کېچې د کال په هر موسم 

 منع ده. له پارهړو ساو پیشو وژل، د  يد سپ 

  دي تاوتریخوالی ، د حیواناتو پر وړانکېو حاالتو ډېرپه

ساتل یا  یپه توګه وهل، وږ ېلګېد ب ی،غیر قانوني عمل د

 خواړه نه ورکول، شکنجه کول.

 یتریخوالی کول د قانون خالف عمل دد تاو س سرهد بل ک. 

 له ګډوډي یا بی نظمي، یو د دوو کسانو ترمنځ النجه دوه ډو

بل ډول یې  همدا ډولبل غیر معمولي چلند )بد رفتاري(. 
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تهدیدول ترڅنګ  د دېحمله( په بل کس ده.  کېدعوه ) فزی

 .یچې ستر جرم د يږکېبرید ګڼل  هم د بل کس پر حریم 

 ایټونو څخه د نو یا سادرسو يپرته، له معلومات زېاجا له

موادو تر السه کول )ډانلودول( لکه: د کتاب، سندرو او 

 ياو ممکن د معنو ږيکېفلمونو غیر قانوني عمل ګڼل 

 .شيل شمېرت غال وکېمل

 حضوري مالقات  سره دکس د کم عمره  ،کېپه ړنا  د قانون

 ږي.کېتنظیمول، غیر قانوني عمل ګڼل 

 د ي بریښنالیکونو لیږلد باور وړ شرکتونو له ادرسه د جعل 

څو شخصي معلومات  ،چې خلک وهڅوي له پارهدې 

ه، پاسورډونه او شمېرښکاره کړي، لکه د کریډیټ کارت 

( Phishing) کېداسي نور. پورته عمل ته په انګلیسي 

 ږي.کېوایي، او جرم ګڼل 

 چې د معنا په دې. دا یتعقیب جرم د ياو سایبر ټيانترن 

د هغوی  له پاره ۍد الرسرسخلکو شخصي معلوماتو ته 

 اکاونټونو هک شي.

  يخالف دوکو خرڅالو د قانون تپه انالین ډول د نشه یې 
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  یهک کول، شخصي اطالعاتو ته السرس ڼوڼ یا اکاونټګد 

 شيدل کولی ېرسنیو اکاونټونو ته داخل ټولنیزواو د 

 دو سبب شي.کېستاسو د زنداني 

  د شخص یا دوکان څخه غال کول جرم د خلکو دوکه کول او

 ږي.کېګڼل 

  د ټوپک او نشه یې ټوکو غیرقانوني خرڅالو، د قانون

 خالف دي.

 په  ېاو شخصي جنسونو د ساتنت یکمل امریکایان، د خپل

کولی د کور د  ئشه خورا حساس دي، تاسو ن کېبرخه 

 .ئننوځ پرته د هغو حریم ته  زېمالک له اجا

  د اوسیدو اسناد کېپه امریکا 

  ه په وتلو ، نو د کورئاسناد لر نېستوګهکه تاسو د دایمي

 .ئسره یې له ځان سره ولر

 

 

 

 


