د کډوالو میرمنو ډیجیټلي ځواکمنتیا او ارتباط پروژه
د  1او  2ورکشاپونو د بدرګې الرښود

د آنالین کېدلو او آنالین خدمتونو ته د السرسي
پېژندنه

دا الرښود د یوې مالتړکوونکې وسیلې په توګه د هغو میرمنو لپاره تدوین شوی چې د د کډوالو میرمنو ډیجیټلي ځواکمنتیا او
ارتباط پروژې په ورکشاپونو کې برخه اخلي .دا د هغو میرمنو لپاره دی چې د کډوالۍ ،بشردوستانه خوندیتوب یا د کډوالې
کورنۍ بیا یوځای کیدلو حیثیت لري او په انګلستان کې ژوند کوي .نوموړې پروژه د کورنیو چارو وزارت د کډوالۍ پناه
غوښتنې د مالتړ او ادغام ( )Home Office Refugee Asylum Support and Integration Fundد مالي سرچینو
لخوا تمویلیږي ،ترڅو هغو میرمنو سره چې د ډیجیتلي محرومیت سره مخ دي مرسته وکړي ترڅو د ادغام سرچینو او معلوماتو
ته په آنالین بڼه السرسي پېدا کړي.
مونږ غواړو د  VOICEشبکې له غړو او استازو څخه مننه وکړو چې د خپلې تجربې څخه یې د نظر په چمتو کولو سره د دې
پانګه ایزواسنادو په تدوینولو کې مرسته کړې .مواد په انګلیسي ،امهاري ( ،)Amharicعربي ،فارسي ،کردي (سوراني)
صومالي ،تیګرینیایي ( )Tigrinyaاو اردو کې چمتو شوي .تمه کیږي چې هغه کډوالې میرمنې چې په ورکشاپونو کې برخه
نشي اخیستالی ،ښایی الهم دا د ستونزو هوارولو لپار ګټور ومومي او په دې کې شته معلومات د خپلې خوښې سره سم وڅېړي.
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سریزه
دا وسیله د خدمتونو په آنالین بڼه ترالسه کولو په اړه د بشپړو سپارښتنو د څېړلو توان نلري او د یوې ابتدایي پیژندنې په توګه
ګڼل کیږي چې هیله لري ستاسو پام ځینو کلیدي ټکو ته او چیرې چې تاسو نور معلومات ترالسه کوالی شئ ،ورواړوي .که څه
هم نوموړی الرښود د حقوقو په اړه ځینې معلومات لري ،خو یو قانوني سند ندی .دا د هر هغه چا لپاره غیر قانوني کار دی چې
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د کډوالۍ مشورو یا قانوني مشورو ورکولو باورلیک ونلري .مونږتر شوني بریده هغو اړوندو تخصصي سازمانونو ته مراجعه
کوو چې کوالی شي د اشخاصو لپاره مناسب معلومات چمتو کړي .دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې موږ هیله لرو د حقونو او
امنیت یا خوندیتوب ډاډمنوونکو میتودونو په اړه معلومات چمتو کړو ،خو دا ژمنه نشو کوالی چې معلومات یا الره چاره یا کړنه
به د خوندیتوب المل شي.
د دې الرښود په اوږدو کې به تاسو په متن کې څای په څای شوي داسې لینکونه ( )linksومومئ چې ،که کلیک ()Click
ورباندې وکړئ ،نو نوموړې ویب پاڼې ته به مو ورسوئ .د بېلګې په توګه ،که تاسو په دلته کلیک وکړئ نو د برتانیا سره صلیب
ویب پاڼې ته به ورسیږئ .مونږ تر شوني بریده هڅه کړې چې د ژباړل شویو سرچینو لینکونه پکې شامل کړو ،خو پدې الرښود
کې ډېرۍ لینکونه د معلوماتو لپاره دي چې په انګلیسي کې دي .پداسې حال کې چې مونږ د اتوماتیکې ژباړې په محدودیتونو
اعتراف کوو ،خو پدې الرښود کې مو د نوموړي فعالیت د کارولو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي دي.
مونږ دا منو چې پر ناوړه ګټې اخیستنې او جنایی جرمونو پورې اړوندو موضوعاتو بحث کول کېدای شي حساس او ډیرۍ
وختونه منع وي .زمونږ بشردوستانه ماموریت او د زیان نه رسولو اصل پدې معنی دی چې مونږ هغو کړنو ترسره کولو ته
هڅاند یو چې د جندر پر بنسټ تاوتریخوالي مخنیوي لپاره زمونږ په واک کې دي ،پشمول د هغو معلوماتو چمتو کولو چې د
خلکو د مالتړ کوي ترڅو داسې غوراوی وکړي چې دوي ځواکمن کړي او هغه پریکړې وکړي چې دوي خوندي وساتي.

کلیدي اصطالحات
ډیټا  -د حقایقو ټولګه ،لکه شمیرې ،کلمات ،اندازه کول ،مشاهدات یا د شیانو توضیحات
ډیجیټل  -د کمپیوټري سیسټم له الرې د ډیټا کارول یا ذخیره کول
د موبایل ډیټا  -د ځان سره وړلو وړ وسیلې له الرې بې سیم انټرنیټ ته چمتو شوی السرسی
آنالین  -هغه څه چې د انټرنیټ  /کمپیوټر سره د وصل کیدو په حال کې ترسره کیږي
شخصي ډیټا  -هغه معلومات دي چې د یو کس هویت څرګندوالی شي
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د آنالین کېدلو پیژندنه
د ملګرو ملتونو لخوا د انټرنیټ کارول او معلوماتو او مخابراتي ټیکنالوژۍ ته السرسی د راتلونکي ژوند د "لږترلږه" معیارونو
د یوې اړینې برخې په توګه پیژندل شوی ،خو په انګلستان کې ډیری خلک کافي انټرنیټ ته السرسی نلري یا آنالین کېدلو او د
2
اړینو معلوماتو موندلو لپاره چې اړتیا ورته لري ،هلې ځلې نه کوي.

1

آنالین کېدل – وائی فای ) (WiFiاو د ګرځنده تلیفون ډیټا
وائی فای (د انټرنیټ سره بي سیمه وصلت) ډیرۍ وختونه په عامه ځایونو کې په وړیا ډول شته ،خو په کور کې ډیری خلک د
آنالین ترالسه کولو لپاره کومه ثابته الره چاره نلري .انټرنیټ ته السرسی ډېرۍ وختونه لګښت لري ،هغه که ستاسو د کور د
براډبانډ ( )broadbandلپاره د تادیې له الرې وي یا که د ګرځنده تلیفون د ډیټا کڅوړې د کارولو له الرې .براډبانډ د لوړـ
سرعت انټرنیټ د اتصال یو ډول دی .د کور  Wi-Fiډیرۍ داسې چمتو کونکي شته چې د براډبانډ لپاره د ټاکلي مودې تړونونه
وړاندیزوي.
پرتلیزې ویب پاڼې ګټورې تمامیدالی شي ځکه چې دوي د انټرنیټ د سرعت ،د میاشتني انټرنیټ ډیټا تخصیص ،د تړون مودې او
د لګښت د پرتله کولو وړیا خدمت چمتو کوي .د پرتلیزو ویب پاڼو بېلګې الندې دي:
•
•
•

 USwitchدوي د براډبانډ غوره کولو د څرنګوالي په اړه الرښود هم لري
Compare the Market
MoneySupermarket

ځینې خلک د انټرنیټ سره د خپل لپ ټاپ یا د کور کمپیوټر وصلېدو ( )tetherلپاره د براډبانډ ترالسه کولو پرځای د ګرځنده
تلیفون ډیټا کڅوړې ،د  MiFiوسیلې یا ډانګلونه ( )donglesکاروي .براډبانډ ( )Broadbandمعموال د ګرځنده تلیفون ډیټا په
پرتله خورا معتبر او ګړندی ګڼل کیږي ،خو دهر انټرنیټي خدمت د کار وړتیا توپیر درلودالی شي د بیلګې په توګه په دې پورې
اړه لري چې تاسو چیرته ژوند کوئ او څومره خلک په دې وخت کې نوموړی خدمت کاروي.
ایا پوهیږئ چې څنګه د خپل انټرنیټ سرعت معلوم کړئ؟  Www.checker.ofcom.org.uk/broadband-testوګورئ

د ډیجیټلي محرومیت مخنیوی
خلک له دې کبله چې دوي ډیټا یا وسایل نلري ،یا ډیجیټلي پوهه نلري ،نو آنالین خدمتونو ته د السرسي څخه ځان محروم شوي
مومي.
ریفیوجي اکشن ( )Refugee Actionد ګرینټ( ،)Greenetپه همکارۍ د ډیجیټل شمولیت لپاره یو الرښود چمتو کړی او
د ځیرکو تلیفوفونونو ،لپټاپونو ،ټابلیټونو ،ګرځنده ډیټا معامالتو او د براډبانډ او وائی فای روټرونو پیرود یا سرچینې لپاره ځینې
ګټورې الرښوونې لري ،کوم چې د کډوالو د مالتړ ادارو  LASSNاو  NACCOMلخوا د ګډ کار پربنسټ رامینځته شوي.
خبر اوسئ چې نوموړي معلومات د سازمانونو لپاره دي ،نه د افرادو لپاره ،خو بیا هم ښایي ستاسو لپاره ګټور وي.

United Nations Sustainable Development Goals - 1
//https://www.un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization
2

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialm
ediausage/articles/exploringtheuksdigitaldivide/2019-03-04
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د خپلو شخصي معلوماتو څخه خبرتیا
شخصي معلومات هر هغه څه دي چې ستاسو په پیژندلو کې مرسته کوي :نوم ،عمر ،پته ،د زیږېدو نیټه ،ستاسو د کډوالۍ
وضعیت ،بایومیټریک ،بریښنالیک آدرس ،ستاسو د موقعیت معلومات ،یا د  IDشمیرۍ لکه ستاسو د ملي بیمې شمیره یا BRP
شمیره .کله چې د انټرنیټ کاروونکي آنالین خدمتونو ته السرسی ومومي نو ډیرۍ وختونه ورڅخه غوښتل کیږي چې خپل
شخصي معلومات شریک کړي.

شخصي معلومات ولې اهمیت لري؟
آنالین خدمتونه د خلکو پیژندلو او معلوماتو پروسس کولو لپاره شخصي ډېټا کاروي ترڅو دوي ته خدمت چمتو کړي .په آفالین
ډول هم تاسو ښایی ومومئ چې له تاسو څخه ډیری وختونه د شخصي معلوماتو د شریکولو غوښتنه کیږي ،د بیلګې په توګه د
قضیې کارکوونکی ښایی د شخصي معلوماتو غوښتنه وکړي ترڅو د غوښتنلیک فورمې په ډکولو کې مرسته درسره وکړي.
تقریبا ً په هره معامله او تعامل کې چې تاسو یې د ډیری سازمانونو سره لرئ؛ ستاسو د شخصي معلوماتو شریکول شامل دي ،لکه
ستاسو نوم ،پته او د زېږېدو نیټه.
انګلستان په عنعنوي توګه معلوماتو ته اهمیت ورکوي لکه د زېږېدو نیټه ،کوم چې د قانوني ثبت کولو سیسټم یوه برخه ده چې د
خلکو پیژندلو ،د دوي حقونو ،او خدمتونو ته د دوي د السرسي د حق لپاره کارول کېږي .د زېږېدو نیټه کیدای شي د دې
معلومولو لپاره وکارول شي چې آیا یو شخص بالغ وګڼل شي (د  18څخه پورته شخص) که ماشوم (د  18څخه کم).
دا پوښتنې په پام کې ونیسئ:
ایا فکر کوالی شئ چې څه وخت د وروستي ځل لپاره د شخصي معلوماتو د چمتو کولو غوښتنه درڅخه شوې وه؟
ایا پوهیږئ چې ولې ښایي د آنالین خدمتونو لخوا د معلوماتو غوښتنه و شي
ایا پوهیږئ چې څنګه خپل شخصي معلومات خوندي وساتئ؟
ایا تاسو پوهیږئ چې څه وکړئ که تاسو د دې په اړه اندیښنه لرئ چې ستاسو معلومات څنګه کارول کیدای شي؟
دا چې کله د شخصي معلوماتو غوښتنه کیدای شي ،عامې بېلګې یې په الندې ډول دي:
−
−
−
−

کله چې تاسو خپل  GPته تلیفون وکړئ ،ستاسو د زېږېدو نیټې او/یا پتې تاییدولو لپاره.
د خپلې ملي بیمې شمیرې چمتو کولو لپاره ،کله چې تاسو د دندې میندلو له مرکز سره اړیکه ونیسئ یا د
دندې لپاره غوښتنه وکړئ.
کاروبار یا کمپنۍ ته ستاسو د بریښنالیک پتې چمتو کولو لپاره ترڅو دوي په راتلونکي کې درسره اړیکه
ونیسي.
د بایومیټریک (د ګوتو نښان یا د مخ پیژندنې) په کارولو سره په آنالین بڼه خپل بانکي حساب ته ننوتلو لپاره

آنالین شخصي معلومات  -خطرونه
د ویب پاڼې لیدلو ،د یو څه لټون یا پیرودلو ،د ټولنیزو رسنیو کارولو یا د بریښنالیک لیږلو له الرې ،مونږ د خپلو عادتونو یا
عالقمندیو په اړه آنالین معلومات شریکوو .د معلوماتو شریکول د انټرنیټ کارولو یوه نه پرېښودل کیدونکې(حتمي) برخه ده.
دا مهمه ده چې د آنالین معلوماتو شریکولو له اغیزو څخه خبر اوسئ ،او د خپلو معلوماتو شریکولو په اړه په خپلو حقوقو پوه
شئ.
شخصي معلومات د کمپنیو لپاره ارزښتناک او د پیسو ارزښت لري چې ښایی نوموړي معلومات په تجارتي اعالناتو کې د
اشخاصو په نښه کولو لپاره وکاروي .دا ښایي ستاسو د هویت له السه تللو المل شي ،دا په دې معنی ده چې هویتي غال یو خطر
کېدای شي ،کله چې ستاسو د نوم ،پتې او د زېږېدو نیټې په څېر ډېټا د جنایي موخو لکه؛ د بل شخص په نوم بانکي حسابونو
پرانیستلو ،د پورونو یا کریډیټ کارتونو اخیستلو یا د هوساېنې امتیازونو ( )welfare benefitsته د غوښتنې کولو لپاره
وکارول شي چې یو بل 'تاسو' ،پرته لدې چې تاسو پرې پوه شئ ،رامینځته کړي.
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ستاسو د آنالین شخصي معلوماتو د خوندي کولو په اړه د نورو معلوماتو لپاره له  www.getsafeonline.orgڅخه لیدنه
وکړئ.

ولې باید خپله شخصي ډیټا خوندي وساتئ؟
ستاسو د انټرنیټ لټونګر ( ،)browserهغه ویب پاڼې چې تاسو ورڅخه لیدنه کوئ او هغه کمپنۍ چې تاسو ورسره تعامل لرئ،
ستاسو کړنې څاري او ستاسو د آنالین فعالیتونو یوڅه ډیټا ذخیره کوئ .ځینې وختونه دا د هرڅه سم کار کولو ،ویب پاڼو پرانیستل
کېدلو او ستاسو د لټونګر ښه فعالیت څخه د ډاډ ترالسه کولو لپاره وي .خو نور وختونه ،ښایي تاسو ددې لپاره وڅارل شئ چې د
هغه څه په اړه ځان پوه کوئ چې تاسو ته په زړه پورې وي او ستاسو په اړه داسې ډیټا راټوله کړي په کومو چې بیا هغه تجارتي
اعالنونه خبروالی شي چې تاسو یې په نښه کړي یاست.
تاسو باید د هغه څه په اړه چې په آنالین بڼه یې له خلکو سره شریکوئ ،محتاط واوسئ .یو ګټور الرښوونکی اصل لږ ډیر دي
دی .هرڅومره چې تاسو د خپل ځان په اړه لږ توضیحات ورکړئ ،ناسمو السونو ته به د معلوماتو د ورتګ خطر همهغومره کم
وي.

د ډېټا شریکول؛ ستاسو معلومات او حقوق
شخصي ډیټا ستاسو معلومات دي ،او تاسو حق لرئ چې محرم یې وساتئ .د ډیټا د خوندیتوب په اړه قوانین پدې معنی دي چې
کمپنۍ او سازمانونه باید ستاسو ډیټا په سمه توګه او یواځې د هوکړه شویو موخو لپاره وکاروي .د خصوصي حریم قوانین
څرګندوي چې انفرادي حقونه باید خوندي وساتل شي او کمپنۍ باید په قانوني توګه مونږ ته ووایي چې زموږ معلومات کله ،څنګه
او د کوم دلیل لپاره راټولیږي.
هغه سازمانونه ،کمپنۍ یا اشخاص چې ستاسو له ډیټا څخه ناوړه ګټه پورته کوي یا یې د ضرر رسولو په نیت کاروي جریمه
کیدای شي یا حتی د جرمي تورونو سره مخ کېدای شي .تاسو کوالی شئ وګورئ چې ،موضوع ته د السرسي د غوښتنې په
کولو سره ،کمپنۍ ستاسو کوم معلومات ساتي.
که تاسو د دې په اړه اندیښنه لرئ چې ستاسو معلومات څنګه کارول کیږي ،ساتل کیږي ،یا شریکېږي ،نو باید لومړی کمپنۍ ته
راپور ورکړئ .تاسو کوالی شئ انتظامي ارګان ،د معلوماتي د کمیشنرانو دفتر
( www.ico.org.uk )Information Commissioners Officeته هم د اندیښنو راپور ورکړئ
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زهرا د جامو یو نوی سیټ اخلي .هغه د تادیې لپاره دخل( )tillته ځي او خزانه دار( )cashierد هغې د بریښنالیک پته غواړي
ترڅو یو ډیجیټلي رسید چمتو کړي زهرا ورسره هوکړه کوي او د خپل بریښنالیک پته ورکوي .خزادنه دار بیا د هغې د کور پته
هم غواړي ترڅو ډیجیټلي رسید صادر کړي.
څه فکر کوئ چې زهرا باید څه وکړي؟
پلورنځی د ډیجیټلي رسید چمتو کولو لپاره د هغې د کور پتې ته اړتیا نلري ،یواځې د هغې د بریښنالیک پته بسنه کوي ،نو دې
معلوماتو غونډولو ته دوي اړتیا نلري .هغه ددې پرځای د رسید یوه فزیکي کاپي غوښتالی شي.
تاسو څه فکر کوئ چې دوي به ولې دا اضافي معلومات غواړي؟

زهرا پوښتنه کوي چې دوي د هغې د کور د پتې معلوماتو ته څه اړتیا لري ،او خزانه دار واضح کوي چې دوي هغې ته د یوه
حساب پرانیستلو په موخه دې ته اړتیا لري .زهرا نه پوهیده چې دوي غواړي د هغې لپاره حساب پرانیځي .د نورو پوښتنو په
ترڅ کې زهرا پوهیږي چې د حساب پرانیستلو لپاره د کارول شوي بریښنالیک پته به هغې ته د مستقیمې بازار موندنې (د لیالم یا
وړاندیزونو په اړه بریښنالیک لیږلو) لپاره وکارول شي .زهرا د حساب پرانیستلو څخه انکار کوي او واضح کوي چې که هغې
ته له پلورنځي سره یو حساب پرانیستل شوی وي ،نو دا به د دوي لپاره غیر قانوني وي چې هغې ته د بازارموندنې موادو لیږلو
لپاره د هغې معلومات وکاروي ځکه چې دا به د هغه هدف بدلون وي د کوم لپاره چې د هغې د بریښنالیک پته ورکړل شوې وه.

که له تاسو څخه ستاسو شخصي معلومات غوښتل کیږي ،لکه د زېږېدو نیټه ،پوسټ کوډ ( )postcodeیا د شخصي حوالې
( )personal referenceنورې شمیرې لکه ستاسو د ملي بیمې شمیره یا  BRPشمیره کله چې یو خدمت ته السرسی مومئ،
نو تاسو حق لرئ وپوښتئ چې ولې ورته اړتیا ده ،او نه شریکول یې غوره کړئ – په ځانګړي توګه که دا د اړوندې یا مناسبې
غوښتنې په څیر و نه برېښي .په ځینو حالتونو کې ،مخکې لدې چې ،د بېلګې په توګه پولیسو ،د کورنیو چارو وزارت یا نورو
حکومتي یا عامه ادارو ته د شخصي معلوماتو نه چمتو کول غوره کړئ ،ښایي تاسو د قانوني مشورې ترالسه کولو هیله ولرئ.
ستاسو خصوصي حریم مهم دی خو تر هرڅه مهم ندی؛ نور قوانین ښایي ستاسو د ځینو معلوماتو خصوصي ساتلو حق په پرتله
لومړیتوب ولري او کمپنۍ ښایي قانوني مسؤلیت ولري چې ستاسو معلومات په سوابقو کې وساتي یا شریک کړي.
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په انګلستان کې د انټرنیټ کارول
څه فکر کوئ چې الندې څرګندونې سمې دي که ناسمې؟
په انګلستان کې هرڅوک په معیاري بڼه کورني انټرنیټ ته السرسي لري.
نه ،خو د ملي احصایې دفتر په وینا ،په  2020کال کې  96سلنه کورنۍ اټکل شوې وې چې انټرنیټ ته به السرسی لري .د دې
معنی دا ده چې د خدمتونو لخوا داسې انګېرنې چې ډیرۍ خلک به خامخا په کور کې انټرنیټ ته السرسی لري ،رامینځته شوې
وې.
په انګلستان کې په زیاتیدونکي ډول له خلکو غوښتل کېږي یا اړ ایستل کېږي چې مهم عامه خدمتونه په آنالین بڼه ترالسه
کړي.
هو .د دندې له مرکز څخه دمالي مالتړ لپاره غوښتنه کول ،د استوګنځي شورا لپاره نوم لیکنه ،یا د تعلیمي ځایګي لپاره غوښتنه،
ډېرۍ وختونه (خو تل نه) له تاسو غواړئ چې لومړی په آنالین بڼه د یو شمیر غوښتنلیکونو یا نوم لیکنو هڅه وکړئ.
د بریښنالیک لیږل یا ترالسه کول خورا مشهور انټرنیټي فعالیت دی
هو .د ملي احصایې دفتر ( )ONSراپور ورکړی چې په  2018کال کې د انګلستان  84سلنه لویانو بریښنالیک لیږلی یا ترالسه
کړی .د مال متاع یا خدمتونو په اړه د معلوماتو موندل په  77سلنه ،دویم خورا مشهور فعالیت و .د مکاتبې ،په ځانګړي توګه د
آنالین خدمتونو لپاره ،د بریښنالیک یوه پته اړینه ده.
ډیری وخت داسې تمه کیږي چې تاسو به ددې جوګه یاست چې د آنالین سوړو یا پورټلونو ( )portalsله الرې خپل خصوصي
حسابونه او ژوند اداره کړئ.
ډیرئ خلک ورځني اړین خدمتونه د انټرنیټ له الرې ترالسه کوي .نږدې  76سلنه خلکو په  2020کې په آنالین توګه په یوه بڼه
انټرنیټي بانکداري ترسره کړې ،نږدې  87سلنه خلکو د توکو یا خدمتونو آنالین پیرود کړی ،او  32سلنه خلکو له رستورانتونو
څخه خواړه راغوښتي.

بریښنالیک
بریښنالیک د آنالین خدمتونو سره د تعامل لپاره اړین دی .د هر آنالین خدمت چمتو کونکي (د بېلګې په توګه ،Ebay ،ستاسو
سیمه ایزه شورا ،سوپر مارکیټ) سره به د حساب جوړولو لپاره اړتیا ولرئ چې یو بریښنالیک آدرس او پاسوړد چمتو کړئ چې
یواځې تاسو پورې اړه ولري.
ډیر بیالبیل بریښنالیک چمتو کونکي شته ،او دا په تاسو پورې اړه لري چې کوم چمتو کونکي غوره کوئ .مونږ د الندې بېلګو
په توګه ( Google’s Gmail )gmail.comاو ( Microsoft’s Outlook.com )outlook.comعام چمتو کونکي
کارولي دي .دا د مصرف کونکي اتل کوم ( )consumer champion Whichله مقرراتو سره سم وړیا او د باور وړ
غوراوي دي .1

ایا تاسو د بریښنالیک حساب ( )email accountلرئ یا پوهیږئ چې څنګه یې جوړ کړئ؟
د بریښنالیک پتې د جوړولو لپاره ،د چمتو کونکي رسمي ویب پا ڼې ته الړشئ د دې ادرسونو په ټایپ کولو سره د خپل لټونګر
په پته یا په خپل لټون انجن ( )Search Engineکې لټون وکړئ.
outlook.live.com
/accounts.google.com/signup
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تاسو به اړتیا ولرئ په "اکاؤنټ جوړ کړئ( ")create accountکلیک وکړئ او هغه فورمه ډکه کړئ چې څرګندیږي ،خپل
نوم ورکړئ ،پاسورډ جوړ کړئ او شخصي معلومات چمتو کړئ لکه ستاسو د زیږیدو نیټه .بیا به تاسو وکوالی شئ خپل حساب
ته ساین این ( )sign inشئ او خپل بریښنالیک حساب وکاروئ ترڅو بریښنالیک واستوئ او ترالسه کړئ.
دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې ستاسو بریښنالیک قوي پاسورډ ته اړتیا لري .دا د دریو تصادفي کلمو کارول ،او د غټو
حرفونو ،شمیرو او سمبولونو د شاملولو په مانا دی ،د بیلګې په توګه2Dog!LampBall1! ،
ځینې وختونه د بریښنالیک هغه نوم چې تاسو یې کارول غواړئ ال دمخه شتون لري .تاسو کوالی شئ مختلف ترکیبونه وکاروئ
تر څو داسې نسخه ومومئ چې ستاسو لپاره کار کوي او د السرسي وړ وي.

د  Outlookساین اپ ( )sign upداسې ښکاري
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 Gmailداسې ښکاري:

د هغه څه موندل چې تاسو یې په لټه کې یاست
د آنالین کېدلو لپاره د انټرنیټ لټونګر ته اړتیا لرئ .د انټرنیټ ډیر لټونګري شته ،او یوه وسیله به معموال د هغه لټونګر سره
راځي چې دمخه د تولید کونکي لخوا پکې نصب شوی ده.
د لټونګر لپاره عام سمبولونه او ایکنونه ( )iconsپه الندې ډول دي او که تاسو د خپل کمپیوټر په ډیسکټاپ کې له هغو څخه په
یوه باندې کلیک وکړئ دا به تاسو د لټونګر کورپاڼې ته دننه کړي ،له هغه ځایه تاسو کوالی شئ د انټرنټ لیدنه پیل کړئ.
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که تاسو پوهیږئ چې کومه ویب پاڼه غواړئ وګورئ نو کوالی شئ د خپل انټرنیټ لټونګر په  address barیا URL bar
کې یې ټایپ کړئ یا ولیکئ ،چې معموال د  www.یا  https://سره پیل کیږي.

د لټون انجن کارول
د لټون انجن ( )search engineپه انټرنیټ کې د اړتیا وړ معلوماتو موندلو لپاره خورا ګټوره وسیله ده .د لټون انجنونو
عامې بیلګې عبارت دي له ګوګل( Bing ،بینګ) او یاهو څخه .د لټون انجن کارولو لپاره کلیدي کلمه پکې د هغې موضوع
اړوند ولیکئ چې غواړئ ویې لټوئ .دا ویب پاڼې انټرنیټ لټوي او ستاسو د لټون او ارزونې لپاره پایلې راوړي.

که پایلې کټ مټ هغه څه نه وي چې تاسو یې په لټه کې یاست ،نو کوالی شئ د نورو ځانګړو پایلو لپاره ،د بیلګې په توګه د
یوې ځانګړې اصطالح" "housing informationد لټون لپاره د بېالبېلو کلیدي کلمو ،یا د اقتباسونو هڅه وکړئ.

په ویب لټونګر کې د ژبو بدلول:
په لټونګر کې د یوې ژبې بدلولو لپاره به تاسو معموالً د دې وړتیا ولرئ چې د انټرنیټ د لټونګر د تنظیماتو له مینو څخه یې
ترسره کړئ .الندې بیلګه کې د ګوګل کروم ( )Google Chromeلټونګر کارول شوی دی.
د ګوګل کروم لټونګر پرانیزئ ،د تنظیماتو مینو ته ورشئ
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د  ‘ ’advancedتڼۍ څخه په الندې ډول .بیا هغه ژبه چې تاسو یې غواړئ په
‘ Add Languages’ drop-down menuغوره او انسټال یې کړئ.
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کله چې تاسو ژبه ومومئ ،نو اړتیا لرئ چئ هغه د ( default languageلومړینئ او اصلي ژبې ) په توګه وټاکئ ،په دې
توګه د هرې ویب پاڼې منځپانګې ته چې تاسو السرسی لرئ نو په اتوماتیک ډول ژباړل کیږي .په هرصورت ،ژباړې ښایی په
بشپړ ډول دقیقې نه وي.

د یوې پاڼې ژباړل
تاسو د ګوګل کروم ( کوم چې  Google Translateکاروي) په کارولو سره کوالی شئ د خپل لټونګر د تنظیماتو بدلولو پرته
د ویب پا ڼې متن وژباړئ.
په ویب پاڼه باندې په خپل ماوس ( )mouseښي کلیک وکړئ او هغه اختیار غوره کړئ چې وایي"،انګلیسي ته
ژباړه )“Translate to English”(".بیا تاسو کوالی شئ هغه ژبه بدله کړئ چې پاڼه ورباندې ژباړل شوې ده.
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دا کار به دغه بکس ستاسو د لټونګر په پورتنۍ کونج کې خالص کړي.

دا لټونګر اوس مهال په انګلیسي ژباړې ترسره کوي ،نو په انګلسیي کلېک وکړئ او“بله ژبه غوره کړئ.

دا کار به د ډیرو مختلفو ژبو لست په انګلیسي رسم الخط کې ( )in English scriptراڅرګند کړي .هره هغه ژبه غوره کوالی
شئ چې تاسو یې غواړئ.
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او بیا د ژباړې په تڼۍ کلیک وکړئ.

دا باید په پام کې ونیول شي چې اتوماتیکه ژباړه ښایي د یو شخص لخوا د ژباړې په څیر دقیقه یا روښانه نه وي ،خو د تلیفون د
مهمو شمیرو یا د ځینو کلیدي معلوماتو په موندلو کې درسره مرسته کوالی شي.

خوندي لټون او لیدنه
کله چې تاسو معلومات لټوئ ،نو ستاسو د لټون مخینه او پایلې ( )search history and resultsستاسو د لټونګر لخوا
زیرمه کیږي.
د لټون انجن ( )search engineپه کارولو د ټول انټرنیټ څخه د پایلو یوه پراخه لړۍ السته راتالی شي ،او ځینې وختونه دا
پاېلې هغه عکسونه یا ویب پاڼې هم رانغاړي چې تاسو یې ښایي د لیدلو لیوالتیا ونلرئ یا ښایي ونه غواړئ هغه خلک یې وویني
چې د یوې شریکي وسیلې څخه کار اخلئ.
د انټرنیټ په لټونګر کې د لټون خوندي یا معتدل ( )Safe or Moderateتنظیمات فعالېدای شي ترڅو د لټون پایلې فلټر کړي
او بربنډه مینځپانګه ( )explicit contentپټه کړي .د دې کار ترسره کولو څرنګوالي په اړه د معلوماتو لپاره "[ستاسو
لټونګر]  ."safe search settings +و پلټئ.
الندې بېلګه د ګوګل کروم د خوندي لټون د تنظیماتو په اړه ده.
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د لټونګر د مخینې ړنګول
که تاسو غواړئ د خپل لټونګر مخینه ړنګه کړئ ،نو ښایي و یې پلټئ چئ دا کار څنګه ترسره کړئ ،ځکه چې دا په بېالبېلو
لټونګرونو کې توپیر لري .د خپلې وسیلې لپاره د سمو الرښوونو موندلو په موخه "+ delete browser history
[ستاسو لټونګر لکه؛  "]Mozilla Firefoxوپلټئ.
عموماً ،تاسو به دا د خپل لټونګر په پرانستلو او بیا د  Moreپه غوره کولو سره ترسره کړای شئ ،ډیرۍ وختونه دا د دریو ټکو
په بڼه ښودل کیږي
یا

 Historyکلېک کړئ
Clear browsing data or clear historyکلېک کړئ.
Clear dataکلېک کړئ .

د کوکیانو ( )cookiesړنګول
په ټولو ویب پاڼو کې له تاسو غوښتل کېږي چې د کوکیانو او ډیټا کارولو سره منښته وکړئ .کوکیانې ستاسو په وسیله کې کوچني
فایلونه ځای په ځای کوي ترڅو لکه د تاسو څوک یاست ،هغه وخت چې تاسو ویب پاڼه ولیده او تاسو څه وکړل په څېر معلومات
خوندي کړي .کله چې تاسو یوه ویب پاڼه پرانیځئ نو کوکیانې ډېرۍ وخت د بړبوکیزو پوښتنو یا بینرونو په توګه څرګندېږي .د
ډیټا خوندیتوب قانون له مخې کمپنۍ اړ دي چې تاسو ته ووایی چې کوکیانې به کومه ډیټا غوڼدوي او کله چې تاسو په هغه ویب پا
ڼه کې یاست نو له تاسو وغواړي چې د کوکیانو کارول ومني یا اداره کړئ.
ځینې وختونه ستاسو د لیدنې مخینې ( )browsing historyپاکول به د هغه پټیاد ( )cacheاو کوکي معلوماتو پاکولو یو
انتخاب هم درکړي کوم چې هغه مهال جوړ شوي او زېرمه شوي چې تاسو ویب پاڼې لیدلې.
که تاسو  ،Google Chrome، Microsoft Edgeیا  Mozilla Firefoxکاروئ ،نو دا لینکونه ستاسو د کوکیانو
ړنګولو الرښوونو ته ځي .تاسو کوالی شئ په خپل لټونګر کې د "[ستاسو لټونګر]  "clear cookies+پلټلو سره د کوکیانو
او پټیاد مخینې ړنګولو څرنګوالي په اړه الرښوونې هم وپلټئ.

ناپېژانده او خصوصي لیدنه
په ټولو انټرنیټي لټونګرو کې به دا هم شونې وي چې په 'خصوصي' یا 'ناپېژانده' بڼه پکې لیدنه وشي ،پدې معنی چې هره هغه
ویب پاڼه چې په دې بڼه لیدل کیږي د وسیلې په مخینه کې به زیرمه نشي .دا ښایي هغه مهال مهم وي کله چې تاسو وغواړئ د
هغو معلوماتو پلټنه یا لیدنه وکړئ چې حساس او خصوصي وي یا که تاسو د خپل خوندیتوب په اړه اندیښنه لرئ.
خصوصي یا ناپېژانده لیدنه د الندې الرو فعالېدای شي:
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په خپل لټونګر کې په More

کلېک وکړئ او غوره کړئ :New Incognito Window

یا

د خوندي وتلو تڼۍ
ځینې ویب پاڼې چې د کورني او نورو ډولونو ناوړه ګټې اخیستنې په شمول د ښځو د مسلو په اړه حساس معلومات چمتو کوي به
د خوندي وتلو ( )Safe Exitتڼۍ ولري .دا په یوه ویب پاڼه کې یو ځای دی چې کلیک کیږي او تاسو به سمدالسه یوې نوې
ویب پاڼې ته بوځي ،کوم چې ټولې هغه ډیجیټلي پلنیونې ( )tracksپټوي له کومو څخه چې د ددې ویب پاڼې څخه ستاسو لیدنه
څرګندېږي.
د خوندي وتلو تڼۍ د خلکو سره د مرستې په موخه ډیزاین شوي ترڅو د ویب پاڼې څخه په چټکه او خوندي توګه ووځي ،کله چې
په آنالین بڼه د معلوماتو لټون ،دوي د یوه ناوړه ګټې اخیستونکي لخوا پېښېدونکي خطر سره مخ کوي.
تاسو ښایي د خوندي وتلو تڼۍ کارولو تجربه کول وغواړئ ترڅو وګورئ چې څه پیښیږي او ستاسو سکرین د دوي له کارولو
وروسته څنګه ښکاري .د کورنۍ ناوړه ګټې اخیستنې ملي کومکي لیکه کې  www.nationaldahelpline.org.ukد ژر
وتلو ( )quick exitتڼۍ کارولو هڅه وکړئ.

ډیجیټل اوالد پالنه
ډیجیټل اوالد پالنه پدې معنی ده چې پوه شئ چې ستاسو ماشوم آنالین څه کوي .ماشوم پالي تنظیمات (د والدینو کنټرولونه یا
 )parental controlsشته چې ستاسو لخوا په وسیلو (د بیلګې په توګه؛ تلیفونونو ،ټابلیټونو) کې فعالېدای شي یا تاسو کوالی
شئ د خپلې ډیټا چمتوکوونکي ( ،BT، EE، 3داسې نورو) سره اړیکه ونیسئ او ورڅخه وغواړئ چې د والدینو کنټرولونه فعال
کړي.
ستاسو ماشوم به بیا و نه توانېږي چې د کوم نامناسب څه پلټنه وکړي .د  NSPCCپه ویب پاڼه کې د والدینو کنټرولونو د
تنظیمولو څرنګوالي په اړه ال ډیرې سپارښتنې شته ،او تاسو سره مرسته کوي چې پوه شئ چې څنګه د آنالین خوندیتوب په اړه
خپل ماشوم سره خبرې وکړئ او هغوي د انټرنیټ کارولو په وخت کې د خطرونو څخه خبر کړئ.
NSPCC www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety
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آنالین خدمتونو ته السرسی  -زده کړه
موږ پوهېږو چې په انګلستان کې ډیرۍ خدمتونه له تاسو څخه غواړي چې د خدمتونو لپاره په آنالین بڼه هڅه وکړئ او راجستر
شئ یا د انټرنیټ له الرې معلومات ډاونلوډ کړئ یا ومومئ .تاسو ښایي د خپل ځان یا کورنۍ لپاره د زده کړو فرصتونو په اړه د
معلوماتو پېدا کول وغواړئ ،د ښوونځي زده کړې لپاره غوښتنه وکړئ یا حتی په ډیجیټلي زده کړه کې برخه واخلئ .که تاسو د
معلوماتو موندلو لپاره په آنالین بڼه هڅې کولو ته اړ شئ ،نو الندې پاڼې ځینې لینکونه او معلومات چمتو کوي چې ښایي ګټور
تمام شي.

د لویانو زده کړه
−
−
−
−
−

د ملي کریر خدمت ( )National Careers Serviceکوالی شي تاسو هغو کورسونو سره وصل کړي چې ګډون
پکې وړیا دی www.nationalcareers.service.gov.uk
په سکاټلینډ کې تاسو ښایي د زما د کار نړۍ ( )My World of Workڅخه لیدنه وکړئ
www.myworldofwork.co.uk/learn-and-train
په ویلز ( )Walesکې ،کیریر ویلز )Careers Wales( www.careerswales.gov.wales
په شمالي آیرلینډ کې ،د  NIالرښود (www.nidirect.gov.uk/campaigns/careers )NI Direct
د مایګرنټ هیلپ ()Migrant Helpهم د انګلیسي د دویمې ژبې په توګه ( )ESOLسربېره د لیرې زده کړې په اړه
معلومات لري .https://www.migranthelpuk.org/distance-learning

تاسو ښایي په پام کې ولرئ چې بېرته پوهنتون ته ستانه شئ یا سند لرونکې شاګردۍ یا ( degree apprenticeshipچیرې
چې تاسو کار کوئ ،معاش اخلئ او وړتیا ترالسه کوئ) کې برخه واخلئ .تاسو د نورو زده کړو ،سند لرونکې شاګردۍ ،او
تمویل په موخه د غوښتنې کولو په اړه دلته معلومات موندالی شئwww.prospects.ac.uk :
د شاګردۍ په اړه معلومات دلته موندالی شئwww.gov.uk/apply-apprenticeship :
تاسو د پوهنتون ،کالج ،لنډو کورسونو او د ټولنې مرکز ټولګیو لپاره آنالین غوښتنه کوالی شئ .د پوهنتون غوښتنلیکونه د
 UCAS: www.ucas.comله الرې سپارل کېږي
ځینې وختونه تاسو ښایي د مرستې ،بورس ،پور یا نور مالي مالتړ ترالسه کولو وړ اوسئ ترڅو ستاسو د زده کړې لګښت یا
حتی د لوړو یا نورو زده کړو پرمهال ستاسو د ژوند لګښتونه وپوښئ .دا ستاسو لخوا د غوره شوې زده کړې ډول یا رشتې،
ستاسو عمر او ستاسو مالي او شخصي وضعیت پورې اړه لري .دا چې د ترالسه کولو وړ یې یاست که نه ،دلته یې پلټالی شئ:
www.gov.uk/further-education-courses/financial-help
که تاسو مالي شرایط یا د وړتیا نور معیارونه پوره کړئ د بېلګې په توګه؛ که تاسو امتیازونه ترالسه کوئ ،نو ښایي نور چمتو
کونکي تاسو ته د وړیا یا ډېر تخفیف لرونکي ګډون وړاندیز وکړي .یوه بیلګه یې د کارګرانو د زده کړې ټولنه ()WEA
 www.wea.org.ukیا ( www.weascotland.org.uk )WEA Scotlandده چې د ټولنې لپاره د ژباړې،
ساینس ،ډیجیټل مهارتونو او مهارتونو په شمول زده کړې وړاندې کوي.
تاسو د خپلې سیمه ایزې دندې مرکز څخه پوښتنه کوالی شئ چې که چیرې د روزنې ( )trainingنور چمتو کوونکي وي کوم
چې ستاسو په سیمه کې همدا ډول وړیا یا تخفیف لرونکې روزنه وړاندیزوي.

آنالین کورسونه
د پوهنتونونو او کارګمارونکو په شمول د زده کړې ډیرۍ چمتو کوونکي اوس وړیا آنالین کورسونه وړاندې کوي ،او ځینې
سوداګریز روزنیز سازمانونه هم خپل لګښت لرونکي کورسونه وړیا وړاندیزوي .د السلیک کولو دمخه ډاډ ترالسه کړئ چې
هیڅ لګښت ونلري او په یاد ولرئ چې د آنالین زده کړو وړاندیزونکو خصوصي کمپنیو کیفیت تل د دولت لخوا نه څارل کیږي یا
منظورېږي .د کورسونو مضامین او کچې په پراخه کچه توپیر درلودالی شي ،او د ملي کریر خدمت د یوه آنالین کورس غوره
کولو الرښود لري چې ښایي تاسو سره د ښه کیفیت آنالین کورسونو موندلو کې هم مرسته وکړي:
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www.nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/getting-the-most-out-of-onlinelearning
د آنالین وړیا کورسونو چمتو کونکو ځینې بېلګې په الندې ډول دي:
−
−
−
−
−
−
−
−

Alison www.alison.com/courses
Barclays Lifeskills www.barclayslifeskills.com
Coursera www.coursera.org
FutureLearn
Pearson )UKlearns( www.uklearns.pearson.com
Reed www.reed.co.uk/courses/free
The Open University www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
Vision2Learn www.vision2learn.com

خپل ډیجیټلي مهارتونه غښتلي کړئ
که ستاسو د کارموندنې شونتیاووغښتلي کولو په موخه ستاسو د خپلې ګټې لپاره وي ،یا که ستاسو د ماشومانو آنالین زده کړې
کې د مرستې کولو لپاره ،تاسو ښایي په ځینو آنالین روزنو کې ګډون ته پام وکړئ ترڅو د ډیجیټلي مهارتونو غښتلي کولو کې
درسره مرسته وکړي .پدې کې لکه د  Microsoft Office 365یا  Google Suiteپه څېر سافټویرونو کارولو وړتیاوو
ترالسه کولو یا یواځې د انټرنیټ کارولو څرنګوالی او آنالین خوندي پاتې کیدو په اړه ال ډېرو پوهیدو په څېر شیان شامل دي.
پورته نومول شوي چمتو کو,نکي ښایي ځینې ډیجیټل کورسونه وړاندې کړي ،خو تاسو ښایي وغواړې چې الندې کښل شوي هم
وګورئ:
−
−
−
−
−
−

Barclays Digital Eagles www.barclays.co.uk/digital-confidence/eagles
Google Digital Garage www.learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/courses
Future Learn www.futurelearn.com/subjects/it-and-computer-science-courses
Khan Academy www.khanacademy.org/computing
Rolls Royce Digital Academy - www.rolls-royce.com/products-andservices/digital-academy.aspx
WEA - www.wea.org.uk/digital-skills

د ماشومانو د ښوونځي زده کړه
په انګلستان کې زده کړې د دولت لخوا وړیا چمتو کیږي ،خو داسې خصوصي ښوونځي هم شته چیرې چې تاسو باید فیس
ورکړئ ،یا تاسو کوالی شئ د خپلو ماشومانو لپار کورنی ښوونځی ( )homeschoolغوره کړئ .د  4یا  5او  16کلونو
ترمنځ ټول ماشومان باید ښوونځي ته الړ شي .د ماشومانو د زده کړې پورې اړوند اصولو او تمو په اړه نور معلومات دلته
موندل کیدای شيwww.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education :
تاسو په یوه دولتي لومړني ښوونځي کې د یوه ځایګي لپاره په آنالین بڼه یا د شورا له الرې غوښتنه کوالی شئ .حتی که تاسو د
بلې شورا په سیمه کې هم د ښوونځیو لپاره غوښتنه کوئ ،نو تاسو به د خپلې سیمه ایزې شورا له الرې غوښتنه کوئ .ډیر داسې
مور او پالر /زده کونکي شته چې د ښوونځي ځایګیو لپاره د آنالین غوښتنلیک چمتو کولو ته څنګه چې ښایي السرسی نلري او
که ستاسو سیمه ایز ښوونځی یا شورا له تاسو وغواړي چې آنالین غوښتنه وکړئ ،نو دې کې هیڅ ستونزه نشته که ووایاست چې
تاسو پدې کې مرستې ته اړتیا لرئ .یواځې دا مهمه ده چې تاسو د داخلې وروستۍ نیټې څخه دمخه په وخت سره غوښتنلیک
وسپارئ.
د لومړني ښوونځي (عمر  )11-4لپاره د غوښتنلیک په اړه د خپلې سیمه ایزې شورا ویب پاڼې موندلو په موخه دا لینک تعقیب
کړئ او خپل پوسټ کوډ دلته ورکړئ
د ثانوي ښوونځي ځایګیو ( )16-11غوښ تلو لپاره د خپلې سیمه ایزې شورا ویب پاڼې موندلو په موخه دا لینک تعقیب کړئ او
خپل پوسټ کوډ دلته ورکړئ
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که تاسو د ښوونځي د داخلې او کاري وړتیا په اړه د ال ډېرو معلوماتو ترالسه کول غواړئ ،نو کوالی شئ ښوونځي ته الړ شئ
(ډیرۍ ښوونځي پرانستې ورځې لري) ،د دوي ویب پاڼې وګورئ ،د نوموړي ښوونځي د ( OFSTEDد ښوونځي معیارونو)
راپور یا د دوي د ښوونځي د کاري وړتیا جدولونه ( )performance tablesوپلټئ.
که تاسو ښوونځي ته د تګ د ځینو اړخونو لګښتونو پوره کولو لپاره مالي مرستې ته اړتیا لرئ ،نو د خپل ښوونځي څخه د
ښوونځي وړیا خوړو ،تګ راتګ او یونیفورم په اړه مرسته غوښتالی شئ .د ښوونځي وړیا خواړو په اړه معلومات دلته موندالی
شئhttps://www.gov.uk/apply-free-school-meals :
د خپلې سیمه ایزې ادارې ویب پاڼې ته په ورتګ یا د لټون انجن په کارولو هڅه وکړئ چې د خپل سیمه ایز ښوونځي د داخلې
پروسې په اړه معلومات ومومئ .ایا پوهیږئ چې ستاسو په سیمه کې د لومړني ښوونځي او ثانوي ښوونځي ځایګیو لپاره د
غوښتنلیک سپارلو وروستۍ نیټه کومه ده؟

آنالین خدمتونو ته السرسی  -کار
د الندې پوښتنو په اړه فکر وکړئ او د اړوندو معلوماتو آنالین موندلو هڅه وکړئ
−
−
−

خپلو حقونو او استحقاقونو ته په کتو به تاسو په انګلستان کې د دندې پیلولو په اړه په کوم شي پوهېدل وغواړئ؟
که تاسو د ګمارونکي په اړه پوښتنې لرئ یا ورسره د النجې په اړه مرستې ته اړتیا ولرئ نو ایا پوهیږئ چې چیرته
الړ شئ؟
ایا په انګلستان کې هرڅوک د کار یو شان حقونه لري؟

د کار اړوند اصول
انګلستان د کار داسې قوانین لري چې کارکوونکي خوندي کوي او لږترلږه معیارونه تضمینوي.
−
−
−
−
−
−

ملي لږترلږه مزد ،د پېسو هغه اندازه راښیي چې ستاسو ګمارونکی یې باید د لږترلږه په توګه تاسو ته درکړي کوم چې
ستاسو عمر ته په کتو توپیر لري
د کاري ساعتونو د وخت مقررات بیانوي چې لویان باید د یوه کار ګمارونکي لپاره په اونۍ کې له  40ساعتونو څخه
زیات کار ونکړي مګر دا چې تاسو په خپل تړون کې د هغې ترسره کول په مشخص ډول غوره کړي وي.
ډېرۍ د روغتیا او خوندیتوب قوانین او اصول چې د کارکوونکو خوندي ساتلو لپاره ډیزاین شوي دي.
د توپیرپالنې ضد قوانین چې وایي ستاسو کارګمارونکی نشي کوالی تاسو سره د قانون له مخې خوندي یوې ځانګړنې
(عمر ،نژاد ،جنسیت ،جنسي لېوالتیا ،دین ،جنډر ،معلولیت او داسې نورو) له امله بل ډول چلند وکړي.
د تادیه کېدونکې چوټۍ ،ناروغۍ او مورکېدو یا پالرکېدو رخصتۍ قوانین چې د هغې تادیه کېدونکې رخصتۍ موده او
اندازه په ګوته کوي چې پدې شرایطو کې یې کارکوونکي مستحق ګڼل کېږي
د تقاعد د ونډې قوانین چې ستاسو کارګمارونکی اړباسی ترڅو د تقاعد تدبیرونه ولري

زهرا د خپل کارګمارونګي سره د خپلې تنخوا په اړه النجه کوي .هغه وایي چې لږ تر لږه مزد نه ورکول کېږي .هغه  25کلنه ده
او په انګلستان کې د کارکوونکي په توګه کار کوي.
د معلوماتو د پلټلو لپاره د خپل انټرنیټ لټونګر په کارولو ،زهرا ته باید لږ تر لږه په ساعت کې څومره پیسې ورکړل شي؟ که
زهرا ال ځوانه وي یا که هغه په شاګردۍ ( )apprenticeکې وي ،نو ایا دا بدلېږي؟
ځواب دلته موندالی شئwww.gov.uk/national-minimum-wage-rates :

ایا د کار ټول قوانین په هرچا چې په انګلستان کې کار کوي یو ډول پلي کیږي؟
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نه .هغه قوانین چې پر تاسو پلي کیږي ښایي توپیر ولري او دې پورې اړه لري چې تاسو یو کارګر ،ځان ګمارونکی او که
ګمارل شوی ګڼل کېږئ .د کار ځینې قوانین هم ستاسو د عمر (لږترلږه مزد ،د اجازې لرونکو کارونو ډول او ساعتونه) پورې یا
دا چې د څومره مودې لپاره ګمارل شوي یاست (چوټیانې ،د مورکېدو رخصتۍ او داسې نورو) اړه لري.
د یوې بېلګې په توګه ،د صفر ساعت ( )zero-hourتړونونه د کار د یو ډول په توګه په انګلستان کې په زیاتیدونکي بڼه عام
دي ،کوم کې چې یو کس ته یواځې د هغو ساعتونو لپاره پیسې ورکول کیږي چې دوي پکې په رښتیا کار کوي او ښایي د تقاضا
سره سم په اونۍ کې  0یا  40ساعته وي .د بېلګې په توګه ،د اوبر ( )Uberچلوونکي ،د یو پلورنځي مرستیال یا د بار
کارکوونکو کار .د کار دودیزو ترتیباتو برعکس ،دا د ابتدایي عاید (تنخوا) تضمین نه کوي او که تاسو د ناروغۍ له امله له دندې
لرې یاست نو پیسې نه درکوي .
که تاس و د صفر ساعتونو یو تړون له مخې کار کوئ نو بیاهم دا حقونه لرئ :لږترلږه مزد ،تادیه کېدونکې چوټیانې ،زنګ ته په
تمې وخت د تادیې او په کار کې او د کاري ورځو ترمنځ په وقفو کې د آرام کولو حق .ال ډېر معلومات دلته میندل کېږي:
www.acas.org.uk/zero-hours-contracts

د دې قوانینو په اړه او په کار کې ستاسو د حقونو په اړه نور معلومات په آنالین بڼه پېدا کېږي.
−
−
−

حکومتwww.gov.uk :
 Acasکوم چې کارکوونکو او کارګمارونکو ته د کاري چاپېلایر حقونو او ترټولو ښه پرکټس ( )practiceپه اړه
وړیا سپارښتنې چمتو کوي www.acas.org.uk/advice
د اتباعو د سال مشورې دفتر /www.citizensadvice.org.uk/work

د سوداګرۍ اتحادیې ( )Trade Unionsد کار حقونو په اړه د مالتړ او مشورې نورو سرچینو په توګه هم شته چې د
کارکوونکو د خپلې سمونې ( )self-organisationله الرې چمتو کیږيwww.gov.uk/join-trade-union :
تاسو په وړیا او محرم ډول د پیسو مشورتې خدمت سره خبرې کوالی شئ ترڅو درته د خپلې تنخوا او مالیې استحقاقونه روښانه
شي:
د پیسو مشورتې خدمت www.moneyadviceservice.org.uk

د کریر سپارښتنې او د دندې پلټل
که تاسو د یو ځانګړي رول یا یوې ځانګړې دندې ترالسه کولو څرنګوالي په اړه د معلوماتو په لټه کې یاست نو ښایي په الندې
ویب پاڼو کې د کریر سپارښتنې وګورئ .کله چې تاسو یوه داسې دنده ومومئ چې ورته غوښتنه کول غواړئ ،نو ډیرۍ به له
تاسو وغواړي چې آنالین فورمه ډکه کړئ یا ( CVستاسو د وړتیاوو ،مهارتونو او د کاري تجربې یو لنډیز) ورواستوئ .د
اغیزمنې  CVلیکلو څرنګوالي په اړه بېلګې ،وړیا ټیمپلیټونه او سپارښتنې د آنالین پلټنې الرې موندالی شئ او الندې ډیرۍ ویب
پاڼې هم دندو ته د غوښتنو په اړه سپارښتنې وړاندې کوي.
−
−
−
−

انګلینډ www.nationalcareers.service.gov.uk
سکاټلېنډ www.skillsdevelopmentscotland.co.uk or www.myworldofwork.co.uk
ویلز www.careerswales.gov.wales
شمالي ایرلیڼد www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/careers-service

آنالین د دندې مرکز:
−
−

انګلېند ،سکاټلېنډ او ویلزwww.gov.uk/find-a-job :
شمالي ایرلېنډwww.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx :

رضاکاري
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رضاکاري د نویو خلکو سره د لیدلو ،نویو مهارتونو زده کولو او په انګلستان کې د ژوند سره آشنا کېدلو لپاره ګټوره الره کېدای
شي NCVO .د داسې یوه رضاکارانه فرصت موندلو لپاره سپارښتنې او وسایل چمتو کوي چې ستاسو لپاره مناسب وي.
www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/i-want-to-volunteer
یا ښایید خپلې سیمې رضاکارۍ مرکز سره خبرې وکړئwww.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/find-a- :
volunteer-centre
ځینې سازمانونه به د رضاکارۍ د فرصتونو په اړه معلومات ولري خو داسې ویب پاڼې هم شته چې د رضاکاراۍ فرصتونو لست
جوړوي
−
−
−

Do It www.do-it.org
CharityJob www.charityjob.co.uk/Volunteer-Jobs
Volunteering Matters www.volunteeringmatters.org.uk

آنالین خدمتونو ته السرسی  -د کور پاملولو
یو کور څنګه پیدا کړم؟
په انګلستان کې استوګنځایونه پېچلي دي او ستاسو غوراوي په انګلستان کې ستاسو د اوسېدلو ځای او ستاسو د کورنۍ وضعیت
پورې اړه درلودالی شي .که پوښتنې لرئ نو ( Shelter )England, Scotland and Walesاو Housing Advice
 NIستاسو د حقونو او استحقاقونو په اړه سپارښتنې چمتو کوالی شي.
−
−
−
−

(Shelter )England
(Shelter )Scotland
(Shelter Cyrmu )Wales
(Housing Advice NI )Northern Ireland

څه فکر کوئ چې الندې څرګندونې سمې دي که ناسمې؟
 .1که تاسو یونیورسل کریډیټ ترالسه کوئ نو د استوګنځي لګښتونه به تل لنډوي.
که تاسو یونیورسل کریډیټ ترالسه کوئ ،دې حقیقت ته مو پام وي چې د یونیورسل کریډیټ څخه د استوګنځي لګښتونو لڼدول
محدود شوي ،په دې معنی چې پرته له دې چې ورته پام وشي چې تاسو د شورا په استوګنځي کې یاست که په خصوصي کرایه
شوي مېشتځای کې ،په دواړو حاالتو کې ستاسو ادعا لپاره یو اعظمي برید ټاکل شوی .که تاسو د استوګنځي لګښتونو اداره کولو،
پور یا د کرایې بقایاوو په اړه پوښتنې لرئ نو د اتباعو د سال مشورې دفتر ( )Citizens Advice Bureaیا Advice NI
سره هم خبرې کوالی شئ.
−
−

Citizens Advice Bureau www.citizensadvice.org.uk/housing/renting/privately/private-renting/get-help-with-renting-costs
Advice NI www.adviceni.net/advice/debt

که تاسو د استوګنځي لګښتونو تادیه کولو ستونزه لرئ نو ستاسو سیمه ایزه اداره ښایي د استوګنځې یوې اختیاري تادیې په
برابرولو درسره مرسته وکړای شي .تاسو ښایي د شورا د مالیاتو کمونې یا ټیټو نرخونو مستحق هم شئ.
 .2د شورا استوګنځای  /ټولنیز استوګنځای (د سیمه ایزې ادارې خپل استوګنځای) ستاسو د حقونو څخه دی او له
همدې امله به تاسو تل دا مرسته ترالسه کړئ که غوښتنه یې وکړئ.
نه .حکومت کوالی شي په ځینو حاالتو کې د کورنیو استوګنې کې مرسته وکړي ،د بیلګې په توګه که چیرې میشتځای کې ډېره
ګڼه ګوڼه وي یا په خورا بد حالت کې وي ،که تاسو د تاوتریخوالي خطر سره مخ یاست یا د بې کورۍ خطر سره مخ یاست .تاسو
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د شورا استوګنځیو ،چې ټولنیز استوګنځي هم بلل کېږي ،په اړه حکومتي معلومات دلته میندالی شئ.
www.gov.uk/council-housing
دا مهمه ده چې پوه شئ چې هره شورا خپل اصول لري .تاسو به معموال د انتظار په لست کې شامل شئ او شوراګانې د اړتیا
پوره کولو لپاره کافي ملکیتونه نلري ،نو دا چې تاسو به خامخا کور ترالسه کوئ نه شي تضمینېدای.
 .3که تاسو بې کوره یاست نو شورا درسره مرسته کوالی شي.
که تاسو بې کوره یاست یا فکر کوئ چې په راتلونکو  56ورځو کې بې کوره کېږئ ،نو تاسو د خپلې سیمه ایزې ادارې استوګنې
دفتر یا ( Local Authority housing officeچې ورته سیمه ایزه شورا یا  Local Councilهم ویل کېږي) سره د اړیکې
نیولو له الرې د شورا استوګنې ته غوښتنه کوالی شئ .یا که په شمالي آیرلینډ کې یاست ،نو د استوګنې اجرایوي ادارې
( )Housing Executiveسره اړیکه نیوالی شئ .که تاسو بې کوره یاست نو د مرستې ترالسه کولو لپاره ځینې شرطونه شته.
الندې ښودل شوي دي چې د شورا استوګنې ته د بې کورۍ غوښتنلیک کولو په موخه د خپلې سیمه ایزې ادارې استوګنې دفتر
سره چېرته اړیکه ونیسئ،
−
−
−

انګلېنډ او وېلز
سکاټلېنډ
شمالي ایرلېنډ

 .4د شورا استوګنې لپاره غوښتنلیک د هغه چا له مخې پریکړه کیږي چې ترټولو ورته ډیره اړتیا لري.
شورا (یا په شمالي آیرلینډ کې د استوګنې اجرایوي اداره) ددې نظارت کوي چې څوک یو ټولنیز کور ترالسه کوالی شي او د
انتظار لستونه پرمخ بیایي .دوي پریکړه کوي چې یو څوک د نمرو ( )pointsیا که د "بندینګ" ( )bandingسیسټمونو پر
بنسټ کور ترالسه کړي ،کوم چې د اړتیا پراساس دي .ستاسو شورا به ددې په اړه چې څوک غوښتنه کوالی شي او څوک
لومړیتوب لري ،خپل اصول ولري .د خپلې شورا اصول د دوي په ویب پاڼه کې کتالی شئ.
د خپلې ځایي شورا ویب پاڼه دلته ومومئhttps://www.gov.uk/find-local-council :
د شمالي آیرلینډ د استوګنې اجرایوي ادارهhttps://www.nihe.gov.uk/Housing-Help/Apply-for-a-home :
 .5کله چې ما شورا ته د خپلې اړتیا وویل ،نو دوي به د هرڅه بندوبست وکړي او ماته به د اوسیدو لپاره دایمي ځای
ومومي.
که تاسو له  16کالو ډېر عمر ولرئ او په انګلستان کې د ژوند کولو حق لرئ نو د ټولنیزې استوګنې غوښتنې لپاره نوم لیکالی
شئ .ځینې شوراګانې به خلکو ته داسې الرې چارې وړاندېز کړي چې د انتظار په لست کې د ثبت کېدو پر ځای دې د شته
کورونو لپاره داوطلبۍ غوره کړي .که تاسو یې وړ یاست او غواړئ د شورا د استوګنې لپاره غوښتنه وکړئ ،نو کوالی شئ دا
لینک تعقیب کړئ او خپل پوسټ کوډ داخل کړئ ترڅو ومومئ چې تاسو د استوګني لپاره چېرته راجستر او د شورا د خپلو
ملکیتونو د کرایه کولو لپاره کوم ځای داوطلبي کوالی شئ.
ډېر دایمي ټولنیز استوګنځي ته رسېدل ښایي ډیرې میاشتې یا حتی کلونه وخت ونیسي ،او دا ستاسو مسؤلیت دی چې کورونه
ولټوئ او ورته داوطلبي وکړئ .کله چې د بې کورۍ غوښتنلیک جوړ شي ،نو تاسو ښایي د مسافرخانې (bed and
 )breakfastیا لیلیې ( )hostelپه څ ېر بېړني میشتځای کې ځای پرځای شئ او بیا تر هغې چې دایمي حل الره میندل کېږي
ښایي لنډمهاله میشتځای کې ځای پرځای شئ.
د شورا د کرایې د ډولونو ،د خپل شورا کور ترمیمولو ،شکایت کولو یا د خپل شورا کور اخیستلو په اړه تاسو کوالی شئ د ال
ډېرو معلوماتو لپاره دلته لینکونه تعقیب کړئ.

بېلګه ایزه څېړنه

زهرا او د هغې ماشومان انګلستان ته رسیدلي ترڅو د خپل ژوند ملګري سره د کډوالې کورنۍ بیا یوځای کیدو ویزې باندې ژوند
وکړي .زهرا ،پوهیږي چې د ویزې په دې کټګورۍ کې هغه د عامه مالي سرچینو ،پشمول د استوګنې اړوند لپاره ،مستحقه ګڼل
کېږي .دوي باید یو نوی کور ومومي ځکه چې د هغې د ژوند ملګری اوس مهال په مشترک کور کې ژوند کوي ،او کورنۍ باید
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په یوه خونه کې ویده شي .دوي تنګ دي .هغه او کورنۍ یې سیمه ایزو ادارو ته ورځي او د دوي د اختیارونو په اړه مشورې او
د نوي کور موندلو لپاره مرسته غواړي.
تاسو څه فکر کوئ چې سیمه ایزه اداره به په څه پوهېدل وغواړي؟
وګورئ چې که تاسو په انټرنیټ کې د معلوماتو په لټون سره د خپلې سیمې هغه اصول وموندالی شئ چې د شورا لخوا د بې
کورۍ یوه ارزونه کې څه شاملېږي.

زهرا وپوهېده چې شورا اړ نه ده چې هر چا ته چې بې کوره وي ،استوګنځای چمتو کړي .هغه وپوهېده چې عموماً ،په ټول
انګلستان کې به ډیرۍ شوراګانې به الندې  5شرطونو ته ګوري:
−
−
−

−

−

دوي باید "قانوني" بې کوره وي د بیلګې په توګه ،د تاوتریخوالي یا اورلګیدنې او داسې نورو مواردو له امله له کور
څخه ایستل شوي وي یا پکې نشي پاتې کېدای.
دوي باید د عامه مالي سرچینو شرایط پوره کړي چې د کډوالۍ په وضعیت پورې تړاو لري
د اړتیا لومړیتوب کې وي :دا کیدای شي هغه کورنۍ وي چې د  16کلونو څخه کم عمره ماشومان ولري ،امیندواره
وي ،د اور لګیدو ،سیالو یا بل ناورین له امله بې کوره وي یا د زیان منونکي په توګه طبقه بندي شوی وي (د بیلګې
په توګه ،د کورني ناوړه ګټې اخیستنې په خطر کې).
بې له خپلې ګناه بې کوره وي د بېلګې په توګه ،که تاسو له دې امله شړل شوي یاست چې تاسو جرمي یا ټولنیز ضد
چلند کوئ ،یا د خپل کور پرېښودل غوره کړي وي پداسې حال کې چې تاسو پاتې کیدالی شوئ ،نو دا به "قصدي بې
کوره کېدل" وي.
د ځای سره یوه سیمه ایزه اړیکه ولرئ :هلته ژوند وکړي یا کار وکړي ،هلته کورنۍ ولرئ یا د کډوالۍ حیثیت ورکولو
پر مهال هلته اوسیدلي وي.

زهرا وپوهېده چې که چیرې دوي په هغه ځای کې چې سیمه ایزه یا محلي اړیکه ورسره نه پالي ،د مرستې غوښتنه وکړي نو
شورا کوالی شی دوي بلې هغې شورا ته ر اجع کړي چې دوي ورسره سیمه ایزه اړیکه پالي .خو که تاسو د کورني ناوړه ګټې
اخیستنې په خطر کې یاست نو بیا دوي داسې نشي کوالی! شورا د هغې کورنۍ د انتظار په یوه لست کې شاملوي او دا کورنۍ
راجستر کوي ترڅو د شورا د ملکیتونو لپاره داوطلبي وکړي .دوي دا مني چې هلته ډیره ګڼه ګوڼه ده نو وړاندیز کوي چې یا یې
په یوه هوټل کې  5مایله لرې بیړني مېشتځای ته ولیږدوي او ددې لپاره یې راجستر کړي چې په ټولنیز استوګنځي کې داوطلبي
وکړای شي ،په دې بهیر کې وړاندیز کوي چې دوي باید خصوصي کرایي استوګنځي هم وپلټي.

د ټولنیز استوګنځای یا د شورا استوګنځای بدیلونه
خصوصي کرایي استوګنځي
په خصوصي توګه کرایه کول یو ښه انتخاب کیدای شي او ښایي ټولنیز استوګنځای ته د تم کېدلو په پرتله یې موندل اسانه او
چټک وي .د کور څښتن څخه په خصوصي توګه د کرایه کولو لپاره د وړ کېدو کوم شرط نشته او په خصوصي توګه کرایه کول
په انګلستان کې د یوه کور کرایه کولو لپاره ترټولو مشهوره الره ده.
تاسو کوالی شئ د آنالین پلټنې له الرې د کرایه کولو لپاره خصوصي ځایونه ومومئ :د ټول انګلستان به سطحه چلېدونکې د
کرایې ډیرې مشهورې ویب پاڼې شته .ځینې بېلګې یې الندې دي یا تاسو کوالی شئ په آنالی بڼه د
"[ستاسو سیمه]  ”house to rent +پلټنه وکړئ.
−
−
−
−

Zoopla
Rightmove
( Propertypalشمالي ایرلېنډ)
Spareroom

ستاسو سیمه ایزه شورا یا د استوګنې اجرایوي ادارې ویب پاڼه به معموالً د کرایه ځایونو سیمه ایزو استازو هغو ویب پاڼو
سره یو لینک ولري چې پکې د السرسي وړ خصوصي ملکیتونه هم وي.
که تاسو یونیورسل کریډیټ ترالسه کوئ ،نو ښایي د کور ځینې څښتنان یا د کرایه ځایونو سیمه ایز استازي ومومئ چې وایي به
چې دوي یې تاسو ته په کرایه نشي درکوالی او د ملکیتونو اعالنونو کې به څرګندېږي چې “( ”No DSSپه دې معنی چې د
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کور ګټې په شمول د دولتي فالحي مالتړ په اړه هیڅوک نشته) .په  2020کې د یوه قانوني حکم را وروسته دا په انګلستان او
نورو ځایونو کې غیرقانوني ګڼل کېدای شي او تاسو باید د مشورې لپاره د شیلټر یا د اتباعو د سال مشورې دفتر
( )Citizens Advice Bureauسره خبرې وکړئ.

د استوګنې ټولنه
https://www.gov.uk/housing-association-homesد استوګنې ټولنې هغو خلکو ته استوګنځي وړاندېزوي چې
لږ عاید لري یا اضافي مرستې ته اړتیا لري .تاسو کوالی شئ د استوګنې ټولنې ته په مستقیم ډول یا د خپلې سیمه ایزې شورا له
الرې غوښتنه وکړئ .همدارنګه په آنالین بڼه پلټالی شئ چې ستاسو په ځای کې کوم شیان د السرسي وړ دي.

که په خپل کور کې خوندي نه یاست
که تاسو په کور کې د کورني ناوړه چلند سره مخ یاست یا که تاسو د نا امنۍ احساس له امله د خپل کور څخه تښتیدلي یاست نو
تاسو د خپلې سیمه ایزې شورا دفتر ته د بې کورۍ غوښتنلیک کوالی شئ .دوي ښایي تاسو په بیړني میشتځي کې ځای په ځای
کړي یا تاسو پناه ځای یا بلې سیمې ته ولیږدوي ترڅو خوندي شئ .د راتلونکو خوندي ګامونو د څرنګوالي په اړه د سپارښتنو
لپاره تاسو باید د خپلې سیمه ایزې شورا یا د کورنۍ ناوړه ګټې اخیستنې ملي کومکي لیکې
( )National Domestic Abuse Helplineسره اړیکه ونیسئ .که تاسو سمدالسه یو خطر احساسوئ نو تل د پولیسو
سره په  999اړیکه ونیسئ.
که تاسو تښتیدلی یاست ،تاسو کوالی شئ د ښځو په پناه ځای کې ځای ومومئ .پناه ځای یو خوندي کور دی چې ښایي په هغه
سیمه کې چې تاسو اوسمهال پکې اوسېږئ ،وي یا هلته نه وي.
د پناه ځای او د کورني ناوړه ګټې اخیستنې ملي کومکي لیکه 0808 2000 247

لڼدیز
تاسو ښایي اوس دا توان ولرئ چې
-

پوه شئ چې ستاسو شخصي معلومات په آنالین بڼه څنګه کارول کیدای شي
د لټون پایلو کې د "خوندي" کیدو لپاره خپل لټون معتدل کړئ ،په شخصي توګه لټون وکړئ او د خپل لټونګر مخینه
ړنګه کړئ.
یوه ویب پاڼه وژباړئ او په خپل لټونګر کې ژبې بدلې کړئ
د کلیدي موضوعاتو په اړه معلومات ومومئ او پوه شئ چې که چیرې تاسو نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ نو چېرته یې
وپلټئ.
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