
 انګلستان ته ښه راغالست

 دا پانه تاسو ته وایي چې څه به اوشی کله چې تاسو لومړی نوي کور ته ځئ.

 

 د اوسیدو زای

 

ستاسو د کور مدیر به تاسو سره وویني کله چې 

تاسو خپل کور ته الړی. که تاسو په انګلیسي نه 

پوهیږئ ، نو د کور مدیر به ترجمان چمتو کوي. 

ورځو وروسته تاسو سره لیدنه وکړي وروسته له دې چې تاسو  7-5تاسو سره د کور مدیر به 

خپل کور ال ړشئ ترڅو وګورئ چې تاسو څنګه خپلې نوې ټولنې ته استوګن یاست او نور 

 مشوره یا مرسته چمتو کوئ.

 

ستاسو د کور جوړونې مدیر به تاسو ته ستاسو د کور شاوخوا 

ته ووایی چې بوخاری او وښیې. د کور جوړونې مدیر به تاسو 

کوکر په څیر شیان څنګه وکاروئ. د کور  مدیر به تاسو ته 

وښیې چې څنګه ګاز ، بریښنا او اوبه بنده کړئ که چیرې 

اضطراري حالت شتون ولري. د کور جوړونې مدیر به تاسو 

څخه پوښتنه وکړي چې ایا تاسو معلومات لری که نه. تاسو باید 

ور  مدیر به تاسو څخه غوښتنه خپل نوم السلیک کړئ. د ک

 وکړي چې د اشغال تړون سند کې خپل نوم السلیک کړي.

 

 معلومات

ستاسو د کور  مدیر به تاسو ته نور اسناد درکړي. د کور  مدیر به تاسو ته په اسنادو کې د مهم 

وی معلوماتو په اړه ووایی. د کور  مدیر به تاسو ته په خپله ژبه یا لینک کې د سندونو چاپ ش

ادرس درکړي ترڅو تاسو په انټرنیټ کې اسناد ولولئ. د هاؤسینګ مدیر به تاسو سره د لینک 

خوندي کولو کې مرسته وکړي نو تاسو کولی شئ هغه سندونه بیا ولولئ. که د د هاؤسینګ 

مدیر یوه اونۍ وروسته تاسو ته اسناد نه درنکړي ، تاسو کولی شئ د هاؤسینګ مدیر څخه 

 درکړي. دا د هغو سندونو لیست دی چې د کور  مدیر به تاسو ته درکړي: غوښتنه وکړئ چې

 

. د خدمت کارونکي کتاب. دا سند ستاسو د کور په اړه مهم معلومات لري.دا   کتاب تاسو ته 1

وایی چې څنګه له یو چا څخه په کور کې د یو څه ترمیم کولو غوښتنه وکړي.  کتاب تاسو ته 

خپل کور ته پاملرنه وکړئ ، له میئر څخه کوم خدمتونه تمه  دا معلومات درکوي چې څنګه

 کولی شئ او دوی له تاسو څخه څه تمه لري.

 

. دهوم افس ده کورپه اړه. دا پاڼه تاسو ته د هغه خدماتو په اړه 2

 معلومات درکوي چې تاسو به یې اخلی

دهوم افس څخه ترالسه کړئ او دا چې څنګه میئرز او مهاجر مرسته به 

سره مرسته وکړي کله چې تاسو په خپل کور کې اوسئ.دا پاڼه   تاسو

تاسو ته د هغه څه په اړه هم وایي چې تاسو څخه څه تمه کیږي او چیرې 

 چیرې ستاسو په شرایطو کې ستونزې ، اندیښنې او بدلونونه راپور کړئ

 

. د ځایی معلوماتو کتاب. دا  کتاب تاسو ته معلومات 3

و سیمه ایز ځای کې د درکوي چې تاسو سره ستاس

 پوهیدو او ځای په ځای کیدو کې مرسته وکړي.

دا  کتاب تاسو ته د ، عامه ترانسپورت ، ډاکټرانو ،  

غاښونو ، د لیدلو شیانو او ترسره کولو شیانو په اړه 

معلوماتو در کوی. دا سند د خدماتو لیست لري چیرې 

چې تاسو کولی شئ د خپلې ټولنې خلکو سره لیدو 

 الړشئ او دوی کولی شي ډیری وختونه وړاندیز وکړي لپاره

 عملي مرسته او مالتړ هم.

 

ویب پاڼه   NEMPستاسو دهاؤسینګ مدیر  به تاسو ته د 

www.nemp.org.uk   لینک درکړي چې پدې کې د

مالتړ خدماتو لیست شتون لري چیرې چې تاسو مرسته 

هم ترالسه کولی شئ.  دا ویب پاڼه  تاسو ته دا معلومات 

درکوي چې څنګه خپل روغتیا پاملرنه وکړئ او څنګه په 

انګلستان کې ښه والدین اوسئ.دا  ویب پاڼه تاسو ته د 

انګلستان قوانینو په اړه هم وایی. دل ویب پاڼه په مختلفو ژبو 

معلومات او ویډیوګانې لري او د آنالین لنډې زده کړې 

 کورسونه.

 



 پیسې

ته وکړی که تاسو د ایسپین کارت د هاؤسینګ مدیر به له تاسو پوښ

لرئ. که تاسو د ایسپین کارت ونه لرئ ، د هاؤسینګ مدیر به تاسو ته 

ورځو لپاره خواړو او نور اړین ژوندی توکودوای کې مرستې  4د 

وي. د £  5لپاره پیسې درکړي. پیسې به د هر شخص لپاره هره ورځ 

ښته وکړی  ورځو وروسته ، د هاؤسینګ مدیر به له تاسو څه پو 4

چې ایا تاسو د ایسپین کارت ترالسه کړی دی. که تاسو د ایسپین کارت ونه لرئ ، نو 

دهاؤسینګ مدیر به له تاسو څخه د ایسپین کارت ترالسه کولو لپاره د مهاجرت مرستې سره 

خبرې کولو غوښتنه وکړي. چیرې چې د میئر لخوا تایید شوی چې د ایسپین کارت نه وی 

ورځو لپاره پیسې درکړي. هاؤسینګ مدیر  4کور  مدیر به تاسو ته د نورو کارول شوی ، د 

 به دې ته دوام ورکړي چېتر سو تاسو خپل د ایسپین کارت لرئ او پکی پیسې وی

 

 روغتیا

وړیا طبي او غاښونو  NHSتاسو د پناه غوښتلو په وخت کې د 

 پاملرنې کولی شئ.

سره راجسټر شئ  GPتاسو اړتیا لرئ د عمومي تمرین کونکي 

(GP  او د غاښونو ډاکټر سره. ثبت کول پدې معنی )یو ډاکټر دی

دي چې د ډاکټر یا غاښونو ډاکټر څخه غوښتنه وکړئ چې د هغه 

خلکو لیست کې خپل نوم شامل کړي چې دوی یې ګوري. تاسو 

باید دا ژر تر ژره وکړئ. که تاسو وروسته ناروغه شئ ، نو بیا 

GP چې تاسو سره راجستر شوي به ستاسو څارنه وکړي. ستاسو د  او د غاښونو ډاکټر

او غاښونو ډاکټر سره د  GPهاؤسینګ مدیر به تاسو ته ستاسو د ځایی معلوماتو کڅوړه کې د 

 راجسټر کولو څرنګوالي په اړه معلومات وښیې.

 

تاسو د کور  مدیر به پوښتنه وکړي چې آیا تاسو هغه درمل لرئ چې تاسو یې دواې واخلي. که 

په سمدستي توګه درملو ته اړتیا ولرئ ،  هاؤسینګ مدیر به تاسو ته د مستقیم ډاکټر سره 

 راجستر کولو بندوبست وکړي.

 

 ښوونځي

کلونو عمر لرونکي ماشومان ولرئ ، د  18څخه تر  5که تاسو د 

کور مدیر به تاسو ته ستاسو د ماشوم لپاره په ښوونځي کې د ځای 

علومات درکړی. دې ته د ښوونځي ځای ترالسه کولو په اړه م

لپاره ثبت کول ویل کیږي. د کور  مدیر به تاسو څخه پوښتنه 

 وکړي که تاسو د ښوونځي ځای لپاره ثبت کولو کې مرستې ته اړتیا لرئ.
 

 د مالتړ خدمتونه

د کور مدیر به تاسو سره وویني. د هاؤسینګ مدیر کولی شي تاسو سره ستاسو نږدې خدماتو 

کیدو کې مرسته وکړي کوم چې به تاسو ته ښه راغالست ووایی ، او کوم چې  سره وصل

 ممکن د عملی شیانو لکه جامې او خواړو سره هم مرسته وکړي.

د هاؤسینګ مدیر به له تاسو څخه پوښتنه وکړۍ چې ایا دا نورو خدماتو ته ستاسو معلومات 

سو نوم ، پته ، د تلیفون شمیره ، ورکول سم دي. دوی به پوښتنه وکړي چې ایا  خدماتو ته ستا

ستاسو د کورنۍ غړو عمرونه او ژبه  سم دی. دوی به تاسو څخه غوښتنه وکړي چې یوه 

فورمه السلیک کړي ترڅو ووایی چې دا سمه ده. دې فورمې ته د رضایت فورمه ویل کیږي. 

مه که تاسو نه غواړئ دا وکړئ ، فورمه السلیک نه کړئ. په هرصورت ، که تاسو فور

السلیک نه کړئ ، دا خدمات به تاسو سره د مرستې وړاندیز کولو لپاره له تاسو سره اړیکه 

 ونیسي.
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