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 ژبه د زده ګړه  برنامه ته ښه راغالست سالم علیکم  د انګلیسی

د انګلیسی ژبی د زده کړی پروګرام ته ښه راغالست و دا ویډ یو پدی موخه جوړه سړی چې تاسو ته تشر یح کړي چې د نوم ثبتولو 

تاستتو خپ فورمه ډک کړئ.، تاستتو کولی پر وخت به زمو نږ کارمندان به ستتتاستتو څخه د کوم معلوماتو غوښتتتنه وکړي کله چې 

  . شتتد دا فورمی  په حضوری او یا زمونږ د کاکونکو په مرسته د  ت یل یفون  له الری هم ډک کړئ. 

په هرصوورت   تسسوو  ه ډ یرد ډاډ احسوس  وکړئ که چیری تسسوو د پپ  راجسو ټر یشو مالقست دمپه د دې ویډ یو په ل یدو 

 زموږ ډ یری کسرمندا  چی تسسو سره پدې فورمو ډکولوکې مرسته کوي  ه په ا نګل یسی ژبه پ رې کوی.  سوره ځان چمتو کړی.

که تسس و په داس ې ځسی کې ژوند کوئ چ یرې چې تسس و حض وری توګه راجس تر کولی ش   او تسس و پالن لرئ چې یو 

اجسوتر یشو په وپت کې مرستته وکړی. مهرباني وکړئ ملګری یس د کور نۍ غړی له ځان ستره راولی تر څو ستتاستو سوره د ر

 ډیرورځني قواعد او طرزالعملونه بد  کړی.   ۱۹-مخکې له مخکې د پروګرام کارکونکو سره اړیکه ونیسی هغه ځکه چی کوید

ر کس  د مو نږ سوتسسوو د همرسرۍ څپه مننه کوو ځره چې دا معلومست چې مو نږ را ټولوو له مو نږ سوره مرسوته کوي چې ه

 بالغانود زده کړې پروګرامونو ته دوام ورکړو. مو نږ یو ځ  بیا ژمنه کوو چې ستسسو شپصي معلومست به پوندي وسستو . 

د کور نۍ تعل یمي حقونو او پسل یسوۍ قسنو  له مپې  تسسوو ح  لرئ چې د پپ  راجسوتر یشو  فورمه او معلومست وګورئ. که 

چی خپ فورمه وګوری  تسسوبه اړ ت یس ولرئ چې پپ  د ښوونري سره اړ یره و ن یس  تسسوو د دې و ل یوال ت یس لرئ 

 ترڅو هغوی درسره مرسته وکړی.  

د نوم ل یر نې پر مهس  پپ  د هو یت کسرت له ځس سوره ولرئ  که چیری تاستو یی نلری مهمه نه ده. ستتسسوو د هویت کارد به 

کی مرستته وکړی او یا هم که چیری تاستو خپ  د هستتوګنی پته په یاد نلری نو زمونږ زمونږ لهکارکونکو ستره د فورم په ډکلولو 

 کاکونکی که به وتوانیږی چی ستاسو پته له هویت کارد نه تر السه کړی .  

  چمتو یاستی راځی چي پیل یی کړو
تسسوو کولی شو  په سوسده ډو ووا  نې په وپت کې تسسوو په کومه برحه نه پوهیږئ که چیری د نوم ل یر  – اړینی الرښ وونی

یسسوت "زهنه پوهیږم" او یا هم "زه پوهیږم نستتوم " یس "زه نورو معلومستو ته اړ ت یس لرم." یس " "مهر سني وکړئ مس 

سووره مرسووته وکړئ" مهر سني وکړئ په یسد ولرئ که چ یرې د دې معلومستو څپه کوم یو تسسو ته نس معلوم ښرسري نو د دې 

  . پدې مع نی دی چې دا ستسسو لپسره د تط ی  وړ ندي او تسسو اړ ت یس نلرئ چې چمتو کړئ  احتمس

لومړی  ه سوتسسوو ؛ نوم؛ وپوښوت شوي. بیا وروست ت نی نوم.(تخلص) که چیری تسسوو له یو څپه زیات وروسوتي نوم لرئ  

ی.  د هغه ورورستته به ستتاستو  درس وپوښتت  ستیی.  مهر سني وک ړئهغه نوم وکاروی چی ستتاستو په پیژند پانه کی لیک  ستوی

د کور یس اپسرتمس   ذرسبه په دا ډوو  ورکوی . لومړی د تعمیر یا هم کور نمبر، د کوڅی یا سړک پته  پارتمان ، ښسر  ا یسلت او 

 زپ کوډ هم شسم  وي . 

دارنګه د ټیلیفون ښ میره او بریښ نالیه هم ض روریګڼ  دا اړینه ده چې د راجس ټر یش فورمه د ډکلو پر مها  د کور درس ولری. هم

کیږی د نوم لیکنی پر مها  باید هغه  شتمیره په ګوته کړی کوم ته چی تاستی په بشتپړه توګه ورته السترستی لری .تر څو وکوالیسو 

 ی د غړی او با هم د ملګری شمیره  تاسو ته زنګ ووهو او یا هم پیغام ولیږو . د عاج  حاالتو کی د اړیکه نیولی لپاره د یو کورن



لونړی خپ  د اصتلی هیواد نوم ووایاستت. په دی رپه کی به ستتاستو دزده کړو په ّکله پوښتتنه وستی  تسسوو  ه د پپلې زده کړې په 

کی.   اړه ورکړی. له تسس و څپه ه وپوښ ت ش ي چې آ یس س تسس و زده کړه په متحده ا یسالتو کې تر س ره کړی او که بهر

یس  تسس و څپه ه وپوښوت شوي "تسسوو د زدهکړو لوړه کچه کومه کوم چی تاستو شو پړه کړې وې" که تسسوو ډاډه نه یسسوت 

تسسوو کولی شو  ههه ک  ته ووا یسس ت چې تسس و څومره عمر درلود کله چې تسس و ښ وو نځي ته تل ودرو . د مثس  په توګه  

  اتو کل نۍ کې ښوو نځي پریښود  تسس و کولی ش  ووا یسس ت "مس په 

یس تسسوو  ه پپ  ټول ن یز ام ن یت شوم یره ورکړئ (ستوشت  ستیکیورتی ) که تسسوو نه غواړئ. چی خپ  ستوشت  شتمیره  

شتریکه کړی ضترورنده  مګر دا  ه زموږ د  رنسمه سره مرسته وکړي او مو نږ ژمنه کوو چې داشمیره  په پوندي ځسی کې سات  

  کیږی. 

  د زوکړی نیټه په دی برخه کی به داسی خپ  دزوکړی نیټه په الندی ډوو  ورکړی ږ لومړی میاشت بیا ورځ ؛بیا کا  

  

  
یس د نژاد او توکم په اړه دوه پوښ ت نې ش تو  لري. دواړه پوښ ت نې  س ید ځواب ش ي. لومړۍ پوښ تنه دا ده "ا یس تسس و  

نژاد ستتاستو د اصولي نژاد اسوتسز یتوب کوي "دلته سوتسسوو انتپس ونه دیا امر یرسیی هس پسنوي یسس ت  ""هسوپسنوي" "کوم 

 هندي  یس د االسورس اصولي  "امر یرس یي 

"آسوو یس یي"  تور یس افر یقی امر یرسیی  اصوولي هسوایی  یس نور د آرام سوومندر ټسپوګانو اوستتیدونکی    " او یا هم ستتپین 

  سني وکړئ غوره کړئ چې تسسو په شپصي توګه په کوم نژاد  پ یژ ند  کیدای سی. پوستتتکی یاستتتمهر

د پوښ تنو په راتلونری برخه کی س تسس و په کسر تمرکز س وي. لومړۍ پوښ تنه له تسس و څپه غوښ تنه کوي چې س تسس و 

وو او  مهس  دنده لرئ.    انتپسب دی د کسر په اړه معلومات ورکړی . لومړی "اسوتپدام شووی" دی. دا پدې مسنس ده چې تسس

"اسوتپدام شووی (مګر پ ر ت یس ترالسوه شووې چې دنده مو پسی ته رسویږي یس له اردو څپه ترخیضتد  پاته دی)". دا پدې 

مسنس ده چې تسسوو او  مهس  دنده لرئمګر تسسوو ته و ی شووي چې سوتسسوو اوسو نۍ دنده  ه ژر پسی ته ورسویږي پدې مع 

ې تسسوو  ه ډ یر ژر وزګسر شو .    انتپسب "وزګسر(د کسر په ل ټه کې)" دی. دا پدې مسنس ده چې تسسو و او  مهس  دنده نی چ

نلرئ مګر تسسو و په فعسله توګه د دندې موندلو هڅه کوئ. که تسسو و وزګسر یسسوت تسسوو  ه دا هم ووا یسسوت چې تسسوو 

دی "وزګسر (د کسر په ل ټه کې نه یم)". دا پدې مسنس ده چې تسسو او  مهس   څومره وپت وزګسر یسسوت. وروسو تی انتپسب

 . دنده نلرئ او همدا او  تسسو په فعسله توګه د دندې په ل ټه کې نه  یسست

  

د کسرموند نې په اړه  له پوښ تنه س تسس و د کسر په برخه کی دپ نډونو ش تون دی. دا کیدای س ی چی تاس و د کار په لټه کی 

اوس ی مګر ستتونزی شتته چی د هغه له عمله تاستو دنده نستی تر السته کوالی . او یا هم دنده دچی تسسوو یی غواړی ترالسوه 

کړئ. نو تاستو کوالیسی چی دغه خنډونه پّه ؛وته کړی او تسسو کولی ش  له یو څپه ډ یر ځوا ونه غوره کړئ. ههه څوک چې تسسو 

رنه ځوا ونه درکړي  مګر دا غوره بل  ګی،ی  ده چې د نوم ل یر نې دمپه د دې دل یلونو په اړه فرر نوم ل یرنه کوي تسسو ته  ه مم

 . وکړئ

له تسسوو څپه دا وی چی تاستو د و یرج ی ن یس عسلي ل یسوې مواْضتی ازمو ی نې په اړه وپوښوت شوي. لومړۍ پوښوتنه دا ده 

د څلورو ازمو ینو مجموعه ده چې ځ ی نې پلک د دوی د عسلي ل "اپ یس تې ده بله پوښتتنه به دا وی چی ازمو ینه  "ا یس تسسوو 

 یسې ډ یپلومس  را رۍ ترالسه کولو  

مو نږ مننه کوو چې تسسو د دې ویډ یو ل یدو او ستسسو د راجس ټر یش  تل یفو  تماس  یس مالقست لپسره چمتو کولو لپسره پپ  

 وپت راکړ.  

پرمهتا  خپت  شتتتتخصتتتتی معلومات او پیژند پاڼه چمتو ولری . مهر سني وکړئ په یسد ولرئ چې د مهربانی وکړی د نوم لیکنی 

موږ دا معلومست را ټولوو ځره چې دا زموږ سوره مرسوته کوي چې دې ټولګ یو ته دوام ورکړو. موږ ژمنه کوو چې سوتسسوو 

 معلومست  ه پوندیوسست  شي. 



  

  

    


