
د ډیجیټلي ځواکمنتیا او ارتباط 
پروژه 

2	غونډه	-	خدماتو	ته	د	السرسي	په	
موخه	آنالین	کېدل	

کډوالې مېرمنې 



ښه راغلاست! 

نن به مونږ: 
  په انګلستان کې د زده کړې •

سیسټم ته کتنه ولرو، او په دې اړه 
به خبرې وکړو چې آنلاین لاسرسی 
به ددې لپاره څنګه ګټور تمام شي 

  په انګلستان کې د کار او د آنلاین •
لاسرسي رول په اړه خبرې وکړو 

  د استوګنې او آنلاین لاسرسي رول •
په اړه خبرې وکړو 



بنسټيز اصول 

  د محرمیت فضاء•
  خوندي فضاء •
  مېرمنو ته ځانګړې فضاء •
  د تلیفونونو بیغږه کول •
  درناوي کوونکي اوسئ •
  قضاوت نه کوونکي •
  په یو وخت کې یوه خبره وکړئ •
  که خبرې نه کوئ زوم )Zoom( بې •

غږه )Mute( کړئ 
   که تاسو د یو څه تکرار ته اړتیا •

لرئ! نو ویې غواړئ 

  نه پوهېدل ستونزه نده -



 )Zoom( د زوم
ځانګړتیاوې 



په انګلستان کې زده کړې 
په انګلستان کې د زده کړې سیستم په پنځو عمده برخو ویشل شوی: 

 
 
 
 

  لمړني کلونه •
  لمړنۍ زده کړې •
  ثانوي زده کړې •

په دې عمر ټول ماشومان په دولتي ښوونځيو کې د وړیا ځایګي حق لري. 
  نورې زده کړې •
  لوړې زده کړې •

 
 

د قانون له مخې انګلستان کې هغه ماشومان چې د *5-16 کلنۍ ترمنځ دي، باید په 
لومړنیو او ثانوي زده کړو کې ګډون وکړي.  



د	لویانو	زده	کړه	

ډیجیټلي	تفریح	

آنالین	ښوونځي	داخلې	

ډيجيټل	اوالد	پالنه	

هرڅوک	د	زده	کړې	حق	لري 



په انګلستان کې کار 
د لاندې پوښتنو او دا چې تاسو به اړوند معلومات چېرته آنلاین 
ومومئ، په اړه فکر 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 لانجې په اړه مرستې •
ته اړتیا ولرئ نو ایا پوهیږئ چې چیرته لاړ شئ؟ 

  ایا په انګلستان کې هرڅوک د کار یو شان حقونه لري؟ •
 



د کار اصول 

انګلستان د کار داسې قوانین لري چې کارکوونکي خوندي کوي او لږترلږه معیارونه تضمینوي.
  ملي لږترلږه مزد، د پېسو هغه اندازه راښيي چې ستاسو ګمارونکی يې 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 40 ساعتونو 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 توپيرپالنې ضد قوانین چې وايي ستاسو کارګمارونکی نشي کوالی تاسو سره د •
قانون له مخې خوندي یوې ځانګړنې (عمر، نژاد، جنسیت، جنسي لېوالتیا، دين، جنډر، 

معلولیت او داسې نورو) له امله بل ډول چلند وکړي. 
  د تادیه کېدونکې عمومي رخصتۍ، ناروغۍ او مورکېدو یا پلارکېدو رخصتۍ قوانین چې د هغې تادیه کېدونکې •

رخصتۍ موده او اندازه په ګوته کوي چې پدې شرایطو کې يې کارکوونکي مستحق ګڼل کېږي 
  د تقاعد د ونډې قوانین چې ستاسو کارګمارونکی اړباسی ترڅو د تقاعد تدبيرونه ولري •



د COVID-19 سره څه بدلون راغلی؟ 



په انګلستان کې 
استوګنځای  سم دي که ناسم: 

  که تاسو یونیورسل کریډیټ ترلاسه کوئ نو د •
استوګنځي لګښتونه به تل لنډوي. 

  د شورا استوګنځای / ټولنیز استوګنځای )د سیمه •
ایزې ادارې خپل استوګنځای( ستاسو د حقونو څخه 

دی او له همدې امله به تاسو تل دا مرسته ترلاسه کړئ 
که غوښتنه يې وکړئ. 

  که تاسو بې کوره یاست نو شورا درسره مرسته •
کولای شي. 

  د شورا استوګنې لپاره غوښتنلیک د هغه چا له مخې •
پریکړه کیږي چې ترټولو ورته ډیره اړتیا لري. 

  کله چې ما شورا ته د خپلې اړتیا وویل، نو دوي به د •
هرڅه بندوبست وکړي او ماته به د اوسیدو لپاره 

دایمي ځای ومومي.   
 



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 هغو 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 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. 
زهرا وپوښتل شوه چې په انګلستان کې د هغو ځایونو په اړه څنګه معلومات ورکړي چې هغه پکې 
اوسېدلې ده. هغه داسې توضیحات ورکوي چې هغه په دې وروستیو کې راغلی او مخکې یې په 
انګلستان کې بل چیرې ژوند نه دی کړی. 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 5 مایله لرې بیړني مېشتځای ته 
ولیږدوي او ددې لپاره يې راجستر کړي چې په ټولنیز استوګنځي کې داوطلبي وکړای شي، په دې 

بهير کې وړاندیز کوي چې دوي باید خصوصي کرایي استوګنځي هم وپلټي. 



د	کورنۍ	بیا	یوځای	کېدو	او	کډوالۍ	ويزو	درلودونکي	

  د الوتنې دمخه او د الوتنې وروسته شریکان باید د خپلو اختیارونو د •
معلومولو لپاره د قانوني مشورو پلټنه وکړي.  

  کډوالو او د کډوالې کورنۍ د بیا یوځای کېدو ويزو درلودونکو سره یو •
شمېر اختيارونه شته. 

 
    په خپل کور کې خوندي پاتې کېدل  •
    د ښځو په یوه پناه ځای کې ځای ومومئ  •
    د سیمه ایزې شورا ملاتړ وغواړئ.  •

د بې کورۍ غوښتنليک   
  تاسو اوس بې کوره یاست  •
  تاسو د مهاجرت شرایط پوره کوئ  •
  تاسو د لومړيتوب اړتیا لرئ: په شمول د جنسیت له امله، تاسو د •

کورني ناوړه ګټې اخیستنې په خطر کې یاست  
  تاسو په قصدي توګه بې کوره نه یاست  •
  : د کورني ناوړه ګټې اخيستونکو تاسو یوه سیمه ایزه اړیکه لرئ•

لپاره نده  
 



د	شورا	د	استوګنځې	لپاره	راجسترکېدل	او	داوطلبي	کول	



خصوصي کرايه ځایونه 

  کرایه	څومره	ده؟	•
  یوټیلټي	)util'y(	بيلونه	به	څنګه	شي؟	•
  د	شورا	مالیه	څومره	ده؟	•
  ایا	ملکیت	مجهز	)فرش	شوی(	دی؟	•
  ایا	د	کور	شخصی	څښنت	به	وي	که	د	کرايه	ورکوونکو	•

استازو	له	الرې؟	
  ایا	زما	امانت	)'depos(	به	خوندي	وي؟	•
  د	تړون	موده	څومره	ده؟	•



د آنلاین حساب جوړول 

  • )Username( کارن نوم

  د برېښنالیک پته •

  • )Password( پاسورډ

  امنیتي پوښتنې •

  د اړیکې نیولو معلومات •

  د دې ځانګړي خدمت لپاره نور څه اړین دي؟ •
 
 



د ویب پاڼو ژباړه 

  ښی	کلیک	وکړئ	•
  بله	ژبه	غوره	کړئ	)دا	په	انګلیسي	•

رسم	الخط	کې	لست	شوي	دي(	
  د	Translate	تڼۍ	باندې	کلیک	•

وکړئ.		
  دې	ته	باید	پام	وشي	چې	•

اتوماتیک	ژباړه	ښايي	د	یو	
شخص	لخوا	د	ترسره	شوې	

ژباړې	په	څیر	دقیقه	یا	واضح	نه	
وي.	



لنډيز 

نن مونږ: 
  په انګلستان کې د زده کړې، کار او •

استوګنځي په اړه په ځینو کلیدي 
معلوماتو خبرې اترې وکړې؛ 

  د ځینو هغو بېلګو په اړه خبرې وکړې •
چې انټرنیټ د دوي د ترلاسه کولو لپاره 

څنګه کارول کیږي؛ 
  خدمتونو ته د لاسرسي په موخه د آنلاین •

حساب جوړولو لپاره لارښوونو ته ځير شو 
  په ویب پاڼو کې د اتوماتیکي ژباړې •

کارولو څرنګوالی ته ځير شو. 



کلیدي کلمې 
اتوماتيک – د یو شخص په وسیله نه، بلکه د اتوماتیکو تجهیزاتو له لارې 

کار کوي. 
اجباري زده کړه – په قانوني توګه هغه اړین وخت چې ماشومان باید پکې په 

رسمي زده کړې بوخت وي. 
د شورا استوګنځای – د سیمه ایزې ادارې خپل استوګنځای چې د کیفیت او 

نرخ مناسب ساتلو مسؤلیت يې په خپله غاړه دی. 
د کار قانون – د قانوني اصولو ټولګه چې د کارګرانو او کارګمارونکو حقونه 

سمبالوي. 
آنلاین حساب – یو ځانګړي خدمت ته د لاسرسي لپاره د شخصي معلوماتو ثبت 

کول. 
خصوصي کرایه ځای – د پېسو په بدل کې د مخصوص مالک یو څه کارول، لکه 

ملکیت.   
عامه مالي سرچينې )تمويل( – د هوساېنې ملاتړ، امتیازونه او د استوګنځي 

مرستې چې د ټیټ عاید له امله چمتو کیږي. 
ژباړه – له یوې ژبې څخه بلې ته د مکالمې یا مکاتبې په معنی ده. 


