
 
 

 

ي اځد افغا�ستان د     مارلګ  يي
  ش��و کارکوونکو طر�ې 

 الندې د راغ�ي کسانو لپارە
 د ښه راغالست کڅوړە 
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ي ګمارل ش��و کارکوونکو طرحو الندې د افغا�ستان نه   د افغا�ستان د ځايي
 د راغ�ي کسانو لپارە د ښه راغالست کڅوړە  

ئ ځانونه په انګلستان �ې په ښه شان �ە   د ښه راغالست دا کڅوړە پر دغه منظور جوړە شوې ترڅو تاسو وکوالی �ش
ې   �پ ي کوم  �� پ�ي ک�ي لپارە  خل�و  هغو  د  دا  او  ( مستقر کړئ  پال��ي  ې  مرسيت او  ې 

م�شت�ديف ب�ا  د  افغانانو   او )  ARAPد 
ې طر�ې (ا�کس 

� بالعو�ف . دا الرښود په عمو�ي ډول په ب��تان�ا �ې )  EGSګ��ش�ا سک�م) (-د پخوايف ي
تر سیوري الندې را�ئ

ې له ځان �ە لري. 
ې او الرښوويف  د ژوند کولو په اړە ډیری ګټورې ��فښ

د سکاټلینډ او و�لز په    -انګلستان پورې ځانګړي خدمات ت��وښښ الندې ن��ي    په ځینو ځایونو �ې دا کڅوړە یوازې په
ي وخت موجودە وضعیتونه   GOV.UKهکله لینکونه د   ې په و�بپاڼو �ې شتون لري. پدې کڅوړە �ې معلومات د اوسيف �

کور�ايف
ې 

ې په دې کڅوړې �ې را�ئ . کوم بدلونونه �پ ي
ې الندې ونیول �ش

، هغه به د دې کڅوړې منعکسوي، او دا کڅوړە به ترارزويف
 . ي

ې �ې منعکس �ش
 اوسمها�ې تازە �س�ف

 

 د ب��تان�ا د لومړي وز�ر ��زە

ې ب��تان�ا ته ستاسو د خورا ګرم  ې لومړيف کس �م �پ دا زما لپارە د و�اړ ځای دی �پ
 هرکلیتوب په ت�څ �ې درته ښه راغالست وا�م. 

ې د  ې کار کاوە ب��تان�ا د ټولو هغو افغانانو منندو�ه دە �پ ي حکومت تر څنګ يي ب��تان�ايي
ې په افغا�ستان �ې خپل ژوند په خطر �ې  او زم�ږ د وسله والو ځوا�ونو تر څنګ يي

اچو� و. د انګلستان حکومت �ە اوږە په اوږە ودر�دو له الرې، تاسو په دغه هڅه 
ې په افغا�ستان �ې زم�ږ د کارو  . ستاسو ونډە او مرسيت �که وزغم�ې � په �ش نو �ې سخيت

 لپارە په خاص ډول ځانګړې وې. 

� ته  ې تاسو او ستاسو کوريف نو، او دا خپله دندە بولو �پ ش ې تاسو زغم�ي و��ي ي مکلف�ت لرو تر څو هغه خطرونه �پ
م�ږ اخال�ت

ې تاسو دا وړاندیز من� دی او ب��تان�ا  ې وستایو. م�ږ و�اړ لرو �پ
په انګلستان �ې د خوندي ځای ورکولو له الرې ستاسو ه��

 ل کور وګا�ه. مو خپ

� �ە د ځای په ځای  ک�دو او نوي ژوند په پ�ل �ې مرسته  دا کڅوړە پر دغه اساس ل�کل شوې ترڅو تاسو او ستاسو کوريف
ې څخه تاسو 

ې له لومړۍ ور�ئ ي او دا �پ
ې تاسو ته با�د دلته ښه راغالست وو�ل �ش ي �پ وکړي. دا یوازې سمه او الزمه ب���فښ

ې دغه هیو  ئ احساس وکړئ �پ ې په وخت �ە به تاسو احساس وکړئ وکوالی �ش م �پ �� . زە پوه�ي ئ اد د خپل کور په شان وګيف�
� ته د ن��و فرصتونو او افقونو ته د   ې په انګلستان �ې ژوند به تاسو او ستاسو کوريف دلته په خپل کور �ې �است، او دا �پ

ې د دې هیواد ژ� ې تاسو به وغواړئ �پ م �پ �� ې برابرې کړي. زە په دا هم پوه�ي ه، کلتور او دودونه خپل کړئ، او د  رس�دو زمیيف
ې او د دې وړاندیز له  

� او قناعت وړ ژوند کولو حق د دې الرښوويف . ستاسو خوندیتوب او د �ش�پ ئ هغه په تار�ــــخ پوە �ش
 اسا�ي اصولو څخه دی. 

� ته په ب��تان�ا �ې د خپ ل ښه ژوند د  زە ستاسو د خدمت لپارە ستاسو نه د زړە له کو�ې مننه کوم او تاسو او ستاسو کوريف
ې ن��ې ه��ې وړاندې کوم.   پ�ل لپارە خورا �فښ

 

 

  



3 
 

 ��زە لخوا د: 

، ټولنو او س�مه ایزو چارو وز�ر   ې
�ک، د پارلمان غړی، د کور جوړويښ ښاغ� رابرټ جې�ښ

 او

ښ وال�س، د پارلمان غړی، د دفاع وز�ر   ښاغ� بنی

ي پټې�ل، د پارلمان غړې، د کورنیو چارو وز�رە
 اغ�ې پ��يت

ي حقونو او د قانون حا�م�ت ته درناوی  د ب��تان�ا د کورنيو او بهرنيو  د�موکرا�� ، ��ش
 اساس دي. س�استونو او پال�سیو 

ي ځوا�ونو   ې د افغان م�ي دفاع او امنیيت د ن��والو مل�رو تر څنګ، ب��تان�ا په دا�ې حال �ې �پ
، او د افغا�ستان د دولت له نورو برخو �ە په ګدە کار کوي، په اف ې

ې د ب�اجوړويف غا�ستان �ې يي
 ثبات او امن�ت د راوستلو لپارە د �چینو ژمنه وکړە. 

ې دا کار په افغا�ستان �ې د ځايي کارکونکو( اف کوي �پ ې او زړورت�ا  )  LESحکومت اع�ت د ژميف
، نه شو تر�ە ک�دی.   پرته، ډیری وختونه په خطرنا�و او د ننګونو څخه ډکو حاالتو �ې

ي کارکونکواو د  هغوي کورنیو ته د مالتړ چمتو کول دواړە د دې حکومت او د ب��تان�ا    د ځايي
ې دې   ي مکلف�ت ادا کولو ته ژمن یو �پ

لپارە لوم��توب لري. م�ږ هغو خل�و ته د خپل اخال�ت
ې خدمت کړی.   هیواد ته يي

ي  له همدې امله م�ږ د دغه مناسب مالتړ وړاندیز چمتو کوو تر څو د اوسنيو او پخوانيو ځايي
ې په افغا�ستان �ې د ب��تانوي ځوا�ونو  کارکون کو خدمت ته درناوی ورکړي، هغه کسانو ته �پ

ې کار کاوە   ې دوی تر�ە کړي او د له هغو کارونو �ە د تړ�ي    –او ب��تانوي حکومت لپارە يي ې د هغه کارونو �پ دا�ې مالتړ �پ
 خطرونو ښکارندوي وي. 

ې ب��تان�ا ته   ې دا غورە کړې �پ ي کارکون�ي �پ ي د خپلو کورنیو �ە دا کار وکړي. د  هغه ځايي
ي کوالی �ش

ې لپارە را�ش د استوګيف
ې   ې لپارە غوښتنه ورکړئ. دا پدې مانا دە �پ ې په ب��تان�ا �ې د دا��ي استوګيف ئ �پ یوې مودې نه وروسته تاسو به وکوالی �ش

ئ دلته د خپل ژوند او راتلون�ي جوړولو لپارە د بن  ئ، تاسو کوالی �ش �� ې راورس�ي  سټ ا�ښودو لړۍ پ�ل کړئ. هر څومرە ژر �پ

ې ته د ال��ي د څرنګوا�ي په اړە ګټور معلومات شامل  
پدې الرښود �ې ستاسو لپارە د مالتړې کڅوړې په هکله معلومات او ه�ف

ي خدماتو او تعل�م ته د ال��ي په اړە معلومات شامل دي.  ې او روغت�ايي
، کارمونديف ې  دي. پدې �ې د هستوګيف

ې ستاسو لپارە د پ�ل ګټور ټ�ي وي  په دغه الرښود �ې د   ستاسو په س�مه �ې د ځانګړي خدماتو په    - معلوماتو موخه دادە �پ
ي ټولنو له الرې هم شتون ولري. 

ف شورا�انو او مديف  اړە نور تفص��ي مشورې به زم�ږ د ښه راغالست مرکزونو، س�مه ي�ي

ئ او م�ږ غواړو    کوالی م�ږ درک   ې تاسو د خپل هیواد په پ��ښودو �ې به له ډېرو ستونزو او پ�چلت�او�و �ە مخ شوي يي شو �پ
ې م�ږ به په  ې د دغه فرصت نه په ګټه اخ�ستلو �ە ووایو �پ ې تاسو  �پ خپل توان �ې هر څه وکړو ترڅو دا ډاډ ترالسه کړو �پ

ې س  ئ په ب��تان�ا �ې له موجودو فرصتونو څخه �پ  تاسو لپارە شتون لري پورە ګټه پورته کړي. وکوالی �ش

 
ې تاسو ب��تان�ا ته په راتلو تود ښه راغالست ووایو.   م�ږ له تاسو څخه ستاسو د خدمتونو لپارە ژورە مننه کوو او غواړو �پ

�دو �ە به ب��تان�ا تاسو ته د کور په څ�ي احساس درکړي او تاسو به خپل ژوند دل ې د وخت په ت�ي ته په  م�ږ ه�له لرو �پ
ې احساس �ە وکړئ.    خپله ټولنه �ې له ژور ټولنپاليف
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ي ګمارل ش��و کارکونکو طرحو الندې ب��تان�ا ته رارس�دل  ۱  : د افغا�ستان د ځايي
 

ي ګمارل شوو کارکونکو    ۲۰۱۳د ب��تان�ا حکومت، په افغا�ستان �ې له   د ځای  )  LES(کال راه��ې د اوسنيو او پخوانيو ځايي
ې پال��ي  ې او مرسيت

په ځای کولو �ا نورو مرستو د وړاندې کولو لپارە یوە طرحه په الرە اچو�ې وە. د افغانانو د ب�ا م�شت�ديف
)ARAP  (  ې طر�ې

� بالعو�ف تر سیوري الندې، ب��ا�ي غوښتون�ي او د هغوی وړ او مستحق  )  EGSګ��ش�ا سک�م (  -او پخوايف
ې د    اړوندي کسان به د ب��تان�ا  کالو مودې لپارە به ب��تان�ا ته د داخل�دو اجازە ورکوي، د دې فرصت    ۵و�زە ترالسه کړي �پ

ې ک�دو او اوس�دو د اجازې لپارە غوښتنه وکړي. 
ې دورې په پای �ې به دناټا��ي مودې پايت ې د دې پنځه کليف  �ە �پ

 ستاسو حالت 

ې تاسو د  ې غوښتنل�ک په ب��الیتوب  تر طرحو الندې  EGS�ا  ARAPکه چ�ي
ب��تان�ا ته د کډوا�� او ځای پر ځای ک�ديف

 � ته رسو� وي: 

، په عم�ي  • ئ ې ب��تان�ا ته د اوس�دو لپارە را�ش � وړ او مستحق غړي به د دې وړت�ا ولرئ �پ تاسو او ستاسو د کوريف
 ډول په هر ظرف�ت زدە کړې او کار وکړئ،او د تابع�ت اخ�ستو په لورې به روان �است. 

ې او اوس�دو  •
ئ د تل م�شت�ديف � غړي به وکوالی �ش په ب��تان�ا �ې تر پنځه کالو وروسته، تاسو او ستاسو د کوريف

ط  ې وروسته د تابع�ت اخ�ستو وړت�ا ولرئ. دا �ش لپارە غوښتنل�ک وړاندې کړئ، او له هغه څخه دولس م�اشيت
، او تاسو کوال ئ ې �ش

ې پدې ټوله مودە �ې په ب��تان�ا �ې پايت ئ د ب��تان�ا څخه بهر سفر وکړئ. نه دی �پ  ی �ش
، د مثال په توګه روغت�ا ته پاملرنه او ښوونه او روزنه.  •  تاسو به عامه خدماتو ته ال�� ومو�ئ
ې  • ې لخوا ټا�ل شوې د هستوګيف

ې تاسو د کار او تقاعد د څان�ګ تاسو به د عامه مرستو د اخ�ستو وړت�ا ولرئ کله �پ
ي تر  معمو�ي ازم��نه پورە کړئ. دا ک�دی

، نو پدې مودە �ې به ستاسو مالتړ د   ۳�ش م�اشتو پورې وخت ون��ي
ي.  ��  ځايي چاروا�و لخوا ک�ې

د ب��تان�ا د تابع�ت لپارە د غوښتنل�ک په اړە د معلوماتو لپارە او په ب��تان�ا �ې د ژوند کولو د اړخونو الرښود لپارە، ل�ه 
ي وکړئ دل

ته را�ه ورکولو ته د ثبت کولو په شمول، مه��ايف
 https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenshipوګورئ: 

 رارس�دل

�ک جواز ( ې بایومی�ت� . دا جوازونه به په ب��تان�ا �ې  )  BRPب��تان�ا ته د رارس�دو پر مهال به تاسو ته د استوګيف ي
درکړل �ش

ې په ب��تان�ا �ې د بان�ي  ستاسو د   ې خپله ه��ت تصدیق کړئ، �پ اوس�دو د حق سند برابر کړي او تاسو ته وړت�ا درکړي �پ
 حساب د پران�ستلو پرمهال به اړ�ن وي. 

 �ې به شامل وي:  BRPستاسو 

 ستاسو نوم، د ز�ږون ځای او نیټه •
�ک معلوما • ې او ستاسو د مخ یو عکس (دا ستاسو بایومی�ت�  ت دي) ستاسو د ګوتو ��فښ
ا�ط •  ستاسو د کډوا�� وضع�ت او ستاسو د اوس�دو هر ډول �ش
ې او روغت�ايي خدمتونه  • ئ عامه ما�ي �چېنو ته ال�� ولرئ، د مثال په توګه مرسيت ې آ�ا تاسو کوالی �ش  دا �پ

ې   ئ �پ ي وضع�ت ثبوت دی او ښيي
ئ ځکه دا په ب��تان�ا �ې ستاسو د قانويف ي وکړئ دا مهم سند خوندي وسايت

تاسو به مه��ايف
 . ئ ې �ش

ې  د څومرە مودې لپارە په ب��تان�ا �ې پايت ې تاسو د ب��تان�ا څخه بهر سفر کوئ، تاسو با�د ډاډ ترالسه کړئ �پ که چ�ې
�ک جواز له ځان �ە ولرئ.  ې بایومی�ت�  د استوګيف

ف ادارە شوی ه��ل  د قرنطني

https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship
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  ، ګون په توګه، افغا�ستان د یو دا�ې هی  ۱۹-ک��دد جون په م�اشت �ې ې هر ته دغ�ښ ې که چ�ي واد په توګه ل�ست شو �پ
ې د ب��تان�ا د حکومت   ، �پ ي

ف ادارە شوي ه��ل ته الړ �ش ې د قرنطني څوک له هغه هیواد څخه سفر کوي، هغه اړت�ا لري �پ
 لخوا تنظ�م شوی دی. 

� �ە د ق ې دی، ب��تان�ا ته د رارس�دو �ە، تاسو به د خپ�ې کوريف
ط ال په ځای پايت ې دا �ش ف ادارە  په دا�ې حال �ې �پ رنطني

، او که تاسو د غ��کيو او کوچنيو ماشومانو   ي
. تاسو ته به حالل خواړە او مجهز �شنابونه درکړل �ش ئ شوي ه��ل ته الړ �ش

ن�ټ آسانت�اوې لري. تاسو   . هرە خونه د تل����ون او ان�ت� ي
ئ پدې   کوالی�ە �است، نو د دوی اړت�اوې به هم پورە �ش �ش

ې په عامه ودانیو �ې دسګرټ  مودە �ې د کالو مینځلو خدمت هم   ي وکړئ په �اد ولرئ �پ
ې ورسوئ. مه��ايف ترالسه او �ته يي

 څکولو اجازە �شته. 

ئ   ې تاسو ه��ل ته ننو�ئ ې تاسو پدې مودە �ې د مخ پوښون� (ماسک) واغوندئ کله �پ ي ډول ډیرە مهمه دە �پ دا په رښتیيف
. د ه��ل کارکونکو به په من ئ ې څخه بهر و�ئ

ې خپ�ې خويف ي او ټول وخت به    ۱۹-ظم ډول د کوو�ډ  او کله �پ �� لپارە ازم��نه ک�ې
 ماسک اغوندي. 

ي چاروا�ي   ځايي

ې په ب��تان�ا   ، �پ ئ دول �ش �� ي چاروا�و ته ول�ي ف ه��ل �ې خپله استوګنه پای ته ورسوئ، تاسو به ځايي ې تا�ې قرنطني وروسته له دې �پ
ي چاروا�ي د ب��تان�ا د یوې  �ې ستاسو د لوم��و دولسو م�اشتو په اوږدو �ې ستاسو او تاسو   پورې تړ�ي کسانو مرسته وکړي. ځايي

ي عامه خدمتونو او تاس�ساتو مسؤل�ت لري.   ځانګړې س��ې س�مه ایز ادارە کوون�ي دي او د ځايي

ي چاروا�ي به تاسو �ە په ب��تان�ا �ې ستاسو د م�شتولو او د نوي ژوند    ARAP/EGSد   ې په توګه، ځايي
د طرحو د یوې بر�ف

، روغت�ا او زدە کړې په شمول د مشورو    په پ�ل ، فال�ي مرستو، هستوګن�ئ ې
کولو �ې مرسته وکړي، او تاسو ته د کارمونديف

 او مرستو پنډە � درکوي. دوی به تاسو �ە مرسته وکړي تر څو تاسو: 

ي عمو�ي معالج ډا��ت� ( • ي مشورو په ګډون، ډیری روغت�) GPد خپل ځايي ې د طيښ ي �ە ځانونه راجس�ت کړئ، �پ ايي
 خدمتونه چمتو کوي. 

ې دا ادارە   • ي جاب سن�ت� پلس (د دندې د موندلو ادارە) �ە ځانونه راجس�ت� کړئ، �پ ي تاسو  کوالید خپل ځايي
�ش

ە چمتو کړي.  ې تاسو ته د م�ي ب��ې شم�ې ي �پ
 �ە په ب��تان�ا �ې د دندې موندلو په اړە مرسته وکړي او کوالی �ش

ې  • ي عمر لرونکو ماشومانو لپارە �پ
ي �ې د ښوون�ئ

ې په ب��تان�ا �ې له ځان �ە ولرئ، په ښوون�ئ ي تاسو يي
 ک�دی �ش

 ځایونو ترالسه کړئ. 
ې ستاسو   • ي �پ

ځايي چاروا�ي به تاسو ته هستوګن�ئ هم برابر کړي. د ه��ل تر پ��ښودو وروسته، ک�دی �ش
ې ستاسو هستوګن�ئ به چمتو   ، پدا�ې حال �ې �پ ي

ي، اوږدمهاله هستوګن�ئ چمتو نه وي. که دا پ�ښ �ش �� ک�ي
� ډول مجهز او مفروش دي.  . ټول کورونه په �ش�پ ي

 تاسو ته به لنډمهاله هستوګن�ئ درکړل �ش
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 : په ب��تان�ا �ې ژوند  ۲
 

 نفوس 

ې د هر شال�د وګړي یوځای �ە ژوند  ې �پ ف درناوي ته ژمن دی، چ�ي ې آزادۍ، زغم او دوە اړخ�ي ب��تان�ا دا�ې هیواد دی �پ
ې س��ې په ځانګړي توګه لوی ښارونه د نورو په    ۶۶او کار کوي. کابو   م�لیونه وګړي په ب��تان�ا �ې ژوند کوي. د ب��تان�ا ځیيف

، د نفوس  کال �ې   ۲۰۱۱پرتله خورا متن�ع دي. په   ې په وخت �ې
يف � �شم�ې ې څخه ډیر خل� ځانونه    ۱۴، د وروسيت  سليف

ي:  �� ک�ي تر�ە  �ې  ب��تان�ا  په  کال  ��� نه  �شم�ي  . ند�ي ش پ�ي توګه  په  ډلو  و  ف توکم�ي نورو  د  پرته  څخه  پوستو  ف  سپني  د 
https://census.gov.uk/ 

 د اوس�دو ځای غورە کول 

او   ARAP/EGSد   ئ  په ځای �ش الندې س�مو �ې ځای  ول  تر کن�ت� ي چاروا�و  ځايي د  ب��تان�ا �ې  په  به  تاسو  الندې   پرګرام 
. تاسو د ب��تان�ا په هرە س�مه �ې د ژوند کولو   ي

ې درکړل �ش د دولس م�اشتو لپارە به تاسو ته هستوګنځای او نورې مرسيت
ې دە تاسو وغواړئ خپل هستوګنځای

بدل کړئ، خو که تاسو غورە وګ�له خپل ځای بدل کړئ   مستحق �است او ک�دويف
لو �ا د کور کرا�ه کولو په اړە   نو ب�ا به تاسو نور د ځايي چاروا�و لخوا مالتړ ونلرئ. په ب��تان�ا �ې د خپل هستوګنځای د پ�ي

ي وکړئ 
� (هستوګنځای او خدمتونه) وګورئ: ۵د نورو مشورو لپارە، مه��ايف  م څ�پ

ې خورا په زړە پورې صنعتونه او ځوا� لري  ئ په الندي ډول  کوالیتاسو   -په ب��تان�ا �ې ب�الب��ې س��ې شتون لري �پ �ش
 :  لینکونو �ې په دې اړە نور معلومات ولو�ئ

https://northernpowerhouse.gov.uk/  ا�https://www.midlandsengine.org/ 

ې تاسو ور�ە عالقه لرئ د مهارتونو   کوالیپه هرە س�مه �ې د اړ�نو مهارتونو پوه�دو لپارە تاسو   ې س��ې �پ
ئ د ه�ف �ش

ي پینل و�ب پا�ه وګورئ: 
 مشوريت

list-panels-advisory-panels/skills-advisory-https://www.gov.uk/government/publications/skills   

ي وکړئ د معلوماتو لپارە اووم ف
� لپارە مهمه ستونزە وي، مه��ايف ې ب��تان�ا ته کډە کوئ او تعل�م ستاسو د کوريف صل کله �پ

 ضم��ې ته مراجعه وکړئ.  باو د 

https://census.gov.uk/
https://census.gov.uk/
https://northernpowerhouse.gov.uk/
https://www.midlandsengine.org/
https://www.gov.uk/government/publications/skills-advisory-panels/skills-advisory-panels-list
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 هوا 

ي ډول   ې په �سيښ
ندل شوې دە. د اتالنت�ک سمندر په څنډە د ه�ف ش ب��تان�ا د خپ�ې هوا د تن�ع او ژر ژر بدلون لپارە ښه پ�ي

ف په دې �ې لوی رول ل��وي. په   ې د اص�ي ځم�ې د نږدېوا�ي اغ�ي ي او په تودو او�و �ە موقع�ت، او د ارو�ا د و�پ
ت��وګرا�ف

ي ډول په لنډو واټنونو �ې د ځم�ې په استعمال �ې بدلونونه، اوږد ساحل او د ز�ات شم�ي ټاپوګانو �ە یوځای، ټول د   �سيښ
 هوا تن�ع او ژر بدلون ته زمینه برابروي. 

، تودې،   ې ې او س���ې س��ې و�پ
، په ب��تان�ا �ې د ل��د�ځو او شما�ې س�مو په پرتله خت��ئ لم��زې دي او لږ بادونه په ټوله �ې

ي. خو دا په   �� ي �ې ډیر ځله پ�ښ�ي ي او ژ�ي په پرتله په ���ي او دويښ ا�ط معموال د ميف لري. همدارنګه، د هوا دا مناسب �ش
ې په  ې ادارە (م�ټ آفس) و�بپا �ه �ې د اقل�م ټول توض�حات شتون لري �پ

نديف ش هیڅ معيف ټول حالتونه نه دی، او د هوا پ�ي
ونو خورا مهم توض�حات په ډیر تفص�ل وړاندې کوي:  س�مه �ې د موسم   ف اقل�مونه  او موس�ي ت���ي   - د ب��تان�ا س�مه ی�ي

 م�ټ آفس

 د عبادت ځایونه

ملیونه    ۲.۷). دوهم لوی دین د ۵۹م�لیونو خل�و �ە تر ټولو لوی دین دی (د نفوس ٪  ۳۳.۲په ب��تان�ا �ې ع�س��ت، د  
وي نه کوي.  ). د ۵وګړو په لرلو اسالم دی (د نفوس ٪  ب��تان�ا د نفوسو قابو څلورمه برخه د هیڅ دین پ�ي

، د یهودانو عبادت ځایونه، معبدونه  ې
ب��تان�ا د ډیرو عق�دو ټولنه دە او په ل��و ښارګ��و او ښارونو �ې جوماتونه، کل�سا�ايف

ې  دوی �ە د خپلو عبادت ځایونو له  او نور د عبادت ځایونه شتون لري. ب��تان�ا ته ډی��و نوو راغلیو کسانو دا وموندله �پ
ې دلته د بلد�دلو او تطابق په اړە مرسته کړې او  ې له دوی �ە يي ې موند�ي �پ ي او دا�ې مل�ري يي �� الرې مالتړ او مرسته ک�ې
ې د ښه راغالست احساس ورکړی دی. دلته د ب��تان�ا لپارە د ان�ت� ف�ت (د مذاهبو مینځ �ې د تفاهم) شب�ې په څ�ي  دوی ته يي

ي تاسو �ە مرسته وکړي تر څو د عبادت ځای  /https://www.interfaith.org.ukهم شتون لريډ�ې  
ې ک�دی �ش �پ

ە کل�سا، جومات �ا د بودا�انو معبد.  ف  ومو�ئ ل�ه س�مه ی�ي

ې   ژيښ

ي انګل ې د ام��کايي ��ي �ە یو څه ت���ي لري. په ټوله ب��تان�ا �ې ډیرې ب�الب��ې ب��تان�ا، د ب��تانوي انګل��ي امال کاروي، �پ
ي.  و�لش هم په پراخه کچه په و�لز �ې   �� ې شتون لري. انګل��ي د ب��تان�ا په ټولو س�مو او برخو �ې و�ل ک�ي ې له�ښ ف س�مه ی�ي

�ل�ک
�
سکا�س ګ ل�ه  لري  شتون  هم  ې  ژيښ ې  ف ی�ي س�مه  شوې  ندل  ش پ�ي نورې  او  ي  �� تدر�س ک�ي او  ي  �� سکا�س،  کارول ک�ي  ،

�ل�ک او کورن�ش. 
�
 آیرش/ګ

 � ې او عامه رخصيت
ې ور�ئ � اخ�ي  د اويف

ونه معموال  ې دف�ت ونه تړ�ي وي. بانکونه او پوسيت ې ډیری دف�ت ې دي �پ
ې ور�ئ ې او �کشنيښ ې د شنيښ

ې ور�ئ � اخ�ي د ب��تان�ا د اويف
ې په ورځ   ف او �کشنيښ ې ماسپښني ې په سهار خالص وي، مګر د شنيښ ې تر جم�ې او د شنيښ تړ�ي وي. خو ب�ا هم، ډیری له دوشنيښ

ي.  �� ې ک�ي
ې په ورځ خالص پايت ې په ورځ او تر ډیرە د �کشنيښ  دوکانونه او رستورانونه د شنيښ

� شتون لري:   یو شم�ي عامه رخصيت اوږدو �ې  په  ټوله    . holidays-https://www.gov.uk/bankد کال  په  ې  ې يي ځیيف
ې په �ې ډیری کارو�اري چارې بنديږي،  ب��تا ې په انګلستان، و�لز او سکاټلینډ پورې ځانګړې دي. �پ ې يي ي او ځیيف �� ن�ا �ې پ�ي ک�ې

ي.  �� ې ک�ي
 مګر دکانونه، رستورانونه او د تف��ــــح ځایونه معموال خالص پايت

 کلتور 

ي او کلتوري نندارې او جشنونه شتون لري، ل�ه  
، موس��ت په لندن �ې د ناټینګ ه�ل کارنیوال او په  د کال په ج��ان �ې د ه�ف

او  دودونه  مذهبونو  مختلفو  د  او  ې دي،  لمانځيف اص�ي  ع�س��انو  د  ا�س�ت�  او  فستیوال. ک��سمس  ا  اډین�ښ د  سکاټلینډ �ې 
ې په ب��تان�ا   رواجونه هم شتون لري، ل�ه اخ�ت (د مسلمانانو)، دیوا�ي (د هندوانو) او هنوکا (د یهود�انو) دودونه دي ،�پ

ي.  �� ندل شوي او لمانځل ک�ي ش  �ې د ټولنو ترمینځ په پراخه کچه پ�ي

https://www.interfaith.org.uk/
https://www.gov.uk/bank-holidays
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ي ګال��و کور دی   ې د ل�دو لپارە وړ�ا دي    -ب��تان�اد نړۍ د یو شم�ي عا�ي موز�مونو او ه�ف ې ډیری يي د موس��ت ځایونه او    -�پ
ي کورونه، 

، تار��ف ې
 پارکونه او باغونه شتون لري. ت�اترونه. د ښارونو څخه بهر ښک�ي کلیوا�ي س��ې او ډیرې کال�ايف

ي فعالیتونو او  و���ت ب��ټن ●
ويف ونو، کلتور، ب�ي ې د برتان�ا د ه�ف ــ د لوی ب��تان�ا د س�احت رس�ي و�ب پا�ه دە �پ

ې ته وړاندې کوي.   نورو څخه د خوند اخ�ستلو فرصتونو کتيف
ې د طب�عت، ښکال او تار�ــــخ څارنه کوي ت �شنل ټرسټ ● �ه بنسټ دی �پ ر څو ملت ت��نه خوند ــ یو م�ي خ�ي

ي ودانیو، باغونو او په ټول  
. دوی په ما�لونو اوږد ساحل، ځنګلونو، کلیوا�ي ساحو او په سل�ونو تار��ف واخ�ي

ي توکو ته پاملرنه او څارنه کوي.   ب��تان�ا �ې ق�ميت
ي �ي ب��ټ�ش ه�سټوري ● ي يښ ې راه��ې د برتان�ا تار�ــــخ ته یوە عمو�ي کتنه.   -  يښ

   د اوږدې زمايف

ي ګاونډستاس  و ځايي

ي  ف پوسيت ي به يو س�مه ی�ي �
ي تاس�سات او آسانت�اوې ولري.  لوی ښارونه او ښارګويت ي یو لړځايي ي ساحه �ې ښايي ستاسو ځايي

ي. حالل خواړە په لوی  �� ې په �ې د ز�اتو سل�قو اړت�اوې پورە ک�ي ي ولري �پ
، درملتون، س��ر مارکیټونه او د خواړو پلورن�ئ دف�ت

ي   ي. په ټول هیواد  ښارونو او یو شم�ي کوچيف �� � �ە موندل ک�ي ې د مسلمانانو ټولنه شتون لري، په آسايف ته �پ ښارونو �ې چ�ې
ي د تف��ــــح مرکز �ا جمناز�م  

ف ګاونډ ک�دی �ش ي شتون لري. ستاسو س�مه ی�ي
�ې ب�الب�ل حالل رستورانونه او د خواړو پلورن�ئ

ې تاسو سپورټ �ا تم��ن   ې �پ ئ کتابونه ترې پور واخ�ئ    کوالیولري چ�ي ې تاسو کوالی �ش ي پارکونه او کتابتونونه �پ ، ځايي ئ �ش
ف  ې هم په س�مه ی�ي

ې په کور �ې نه لرئ. جوماتونه، ګوردوارې، معبدونه او کل�سا�ايف ن�ټ ته ال�� ومو�ئ که تاسو يي او ان�ت�
لپا پارکونه د هر چا  او  ا ګاونډ �ې د عبادت ځایونو قوي شب�ې جوړوي. کتابتونونه  ا��� تف��ــــح مرکزونه  د  او   رە وړ�ا دي 

 د کارولو لپارە ارزانه دي. 

ي (رضا�اري)   داوطليښ

ي 
داوطلبانه کار د نوو خل�و �ە د ل�دلو، مالقات کولو او د خپ�ې س��ې په اړە د زدە کړې یوە غورە الرە دە. دا ک�دی �ش

�ه موسسه، داوطلبانه سازمان �ا د ما�ي مرستو د راټولولو ادا � په اړە د نورو  یوە خ�ي ي بنسټ وي. د داوطليښ
رە �ا قانويف

ف د رضا�ارانو لپارە له    ۱۹-ک��داو �ا د     /https://www.ncvo.org.ukمعلوماتو لپارە، دا و�ب پا�ه وګوړئ:   د وا�سني
s://nhsvolunteerresponders.org.uk/ httpڅخه ل�دنه وکړئ . 

 س�ا�ي س�ستم 

، د قانون حا�م�ت، درناوی، زغم او شخ�ې آزادي شامل دي.   د ب��تان�ا اص�ي ارزښتونو �ې دموکرا�ي

ي ډ�موکرا�ي دە. دپاچا�ي وا�منه  
ي او پارلمايف ې د پاچا�ي دولت وا�ميف

  - د ب��تان�ا س�ا� س�ستم د اسا�ي قانون له م�ف
دوهمه   �ت  ف ال�ي وز�ر    -مل�ه  لومړی  دی.  �ە  پارلمان  شوې  ټا�ل  توګه  د�موکرات�که  په  قدرت  خو  دە،  ە  م�ش دولت   د 

ي کوي. حکومت معموال د تر ټولو لوی س� ې د ب��تان�ا پارلمان ته د آزادو  د حکومت م�ش ي �پ �� ا�ي ګوند لخوا رامینځته ک�ي
ي.  ��  او عادالنه ټا�نو له الرې ټا�ل ک�ي

انو جرګه (هاوس آف الر�ز)    پارلمان په دوو مجلسونو د قانون جوړولو ځوا� د ) او م�ش ف ــ ول� جرګه (هاوس آف کام�ف
) له  �ە دە. د ول ف ې مجلس (هاوس آف کام�ف

ي حوزو د نمایندە ګانو (د پارلمان غړو �ا   ۶۵۰�ي جر�ګ
جغرافیوي انتخابايت

MPs  ( (هاوس آف الر�ز) انو جرګه  ي. د م�ش �� ټا�ل ک�ي لخوا  د عامو خل�و  پنځو کلونو �ې  په هرو  ې   څخه جوړ دی، �پ
 د ګمارل ش��و غړو څخه جوړ شوې دی. 

ې د دوی مسؤلیتونه ت���ي لري، په عموم �ې سکاټلینډ او و�لز هم هر یو خپل   خپل حکومتونه لري، او پدا�ې حال �ې �پ
ې او تعل�م مسؤل�ت لري. 

 دوی د دا�ې مسئلو ل�ه د روغت�ا پاملريف

:   کوالیتاسو د دې لینکونو له الرې پدې ملتونو �ې د خدماتو په اړە نور معلومات ترالسه   ئ  �ش

 scotland#/welcome-to-scotland/moving-in-https://www.scotland.org/liveسکاټلینډ: 

 /https://gov.walesو�لز: 

https://www.ncvo.org.uk/
https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.parliament.uk/
https://www.scotland.org/live-in-scotland/moving-to-scotland#/welcome
https://gov.wales/
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ې ورکولو لپارە ځان ثبت کړئ  د رايي

ې ورکولو لپارە ځان ثبت کړۍ دلته پ�دا کړئ  ې څنګه د رايي ئ نور معلومات، �پ تاسو کوالی �ش
vote-to-https://www.gov.uk/register ي د پارلمان استازی د ب��تان�ا د پارلمان په و�ب پا�ه �ې په . ستاسو ځايي

  https://members.parliament.uk/members/Commonsدې پته ل�ست شوی دی: 

ي حکومت  محليي

ي حکومت په څرګندو او ټا�ل   ، محليي ي خدماتو په ب��تان�ا �ې
ش��و ساحو �ې د خل�و او کارو�ارونو لپارە د یو شم�ې ح�ايت

، هستوګن�ئ او پالن جوړول او د   ي
ە پاملرنه، ښوون�ئ ف ندل شوې دندې ټولن�ي ش مسئول�ت لري. د دوی له جم�ې څخه ښه پ�ي

ندل شوي خدمتونه د جوازونو ورکول، د کارو�ار مالتړ، ش ې هم لږ پ�ي دثبتولو خدمتونو    فاضله توکو راټولول دي، مګر ځييف
ول دي.  اتو کن�ت  او د ح�ش

ي �سپنو او مرستو، کو�سل ټکس (د   ف چاروا�ي د یو شم�ي �چینو څخه ما�ي ل�ښت ترالسه کوي، �شمول د دوليت س�مه ی�ي
ي، او هرە هغه   �� ف چاروا�ي لخوا ټا�ل ک�ي ښاروا�� مال�ه) او ف�سونه او ل�ښتونه. کو�سل ټکس هر کال د انفرادي س�مه ی�ي

 � ؛    کوريف ي
ې معافیتونه پ�ي �ش ي ځیيف ې ټکس تأد�ه کوي د هغوی د کور په ارزښت او د هغوی په عا�د پورې اړە لري. ښايي �پ

 : ي
 tax-https://www.gov.uk/council په دې اړە نور معلومات په دې و�ب پا�ه �ې موندل ک�دی �ش

�کانو �ە ل�ه ځايي کارو�اري او نورو سازمانونو  ي خل�و استاز�توب او له هغوی او �ش کو�سلران �ا د مح� شورا غړي د ځايي
ې بوزي. پ��کړې د کو�سل د دا��ي کارمندانو  ي او پر مخ يي �� ي لوم��ت��ونو توافق ته ورس�ي ې په محليي �ە د دې لپارە کار کوي �پ

ي. تاسو  او د کو�سل د اف�انو لخوا پ�ي   �� ئ هم د خپل کو�سل د شورا �ە اړ�که ون��ئ که تاسو کومه س�مه  کوالیک�ي �ش
راپورته  ې  يي استاز�توب  په  ستاسو  ي 

�ش کوالی  دوی  ې  �پ کوئ  احساس  او  لرئ  مسئله  ە  ف ی�ي
 lorscouncil-local-your-find/uk.gov.www://httpsکړي: 

ي شورا د موندلو د څرنګوا�ي په اړە نور ز�ات معلومات دلته د ال��ي وړ دي:   د خپل کو�سل د محليي
council-local-find/uk.gov.www://https 

 په ب��تان�ا �ې قانون

او هر څوک با�د د قانون اطاعت وکړي. که تاسو قانون مات کړئ، نو قانون ته درناوی په ب��تان�ا �ې خورا مهم دی 
 . ئ ئ �ا به زندان ته الړ �ش ئ او پا��ې به ولري. تاسو به �ا ج��مه �ش  تعق�ب به �ش

ي. په هر   �� ي په اړە ف�صله د قاض�انو لخوا د قانون په محکمه �ې ک�ي ي. د دوسيي �� په ب��تان�ا �ې قانون په هر چا پ�ي ک�ي
ي.  حالت �ې له دوا �� ي د هغه د وک�ل لخوا � ته رس�ي

ی نمایند�ګ ي. د هر �� ��  ړە خواوو �ە عادالنه چلند ک�ي

 په ب��تان�ا �ې دوە ډوله قانون شتون لري: 
ې د خل�و تر منځ شخړې هواروي • ي قانون، �پ

 مديف
ې جرم او جزا احتوا کوي  •  جر�ي قانون، �پ

ې په ب��تان�ا �ې   ې تاسو يي ئ کوالی. دواړە هغه څه ادارە کوي �پ ې نه �ش ئ او �ا يي  کوالی �ش

ف د انګلستان، و�لز، او سکاټلینډ ترمینځ ت���ي لري.  ې ځانګړي قوانني  ځیيف

 پول�س او دهغوی دندې: 

ې او همکارۍ لپارە شتون   ې د خل�و، هغوی د حقونو او د قانون ساتنه وکړي. پول�س د مرسيت پول�س د دې لپارە دي �پ
ې جرم د پ�ښ�دو په لري او تاسو با�د هغوی ته د  ئ �پ ي �است، و�يف

ې تاسو د جرم ق��ايف ورتلو څخه و�رە ونلرئ که چ�ي
ې لپارە، مثً� که تاسو ورک �است.   حالت �ې دی، او �ا د عمو�ي مرسيت

 : و ته زنګ وو�ئ ي ټ�ل�فون شم�ي  که تاسو د جرم پ�ښ�دو له امله پول�سو ته اړت�ا لرئ، نو تاسو با�د الندېيف

https://www.gov.uk/register-to-vote
https://members.parliament.uk/members/Commons
https://www.gov.uk/council-tax
https://www.gov.uk/find-your-local-councillors
https://www.gov.uk/find-local-council
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ە  -  ۹۹۹ ې تاسو په اضطراري حالت �ې �است، د مثال په توګه که تاسو د   دا هغه شم�ي ې زنګ ورته وو�ئ که چ�ي دە �پ
ې تاسو "پول�س"   ، ووا�است �پ ې تاسو زنګ وو�ئ ې یو جرم تر�ە ک�دو په حال �ې دی. کله �پ ئ �پ ي �است �ا و�يف

ب��د ق��ايف
ە هم دە �ا که چ ې دا امبوال�س ته د زنګ وهلو شم�ي ې اور ل��د� وي. ته اړت�ا لرئ، ځکه �پ  �ي

ې د لږ عاجل حالت لپارە دە، د مثال په توګه که ستاسو مل��ت ز�انمن شوی وي، غواړئ   -  ۱۰۱ ە دە �پ دا هغه شم�ي
 پول�سو ته د جرم په اړە معلومات ورکړئ، �ا که کومه عمو�ي پوښتنه کوئ او معلومات غواړئ. 

ې تاسو د پول�سو لخوا ترالس  ې په ت�څ �ې که تاسو د هغو خدماتو څخه �پ ئ د پوښتيف ي نه �است، تاسو کوالی �ش
ه کړي را�ف

ادارە ( اړە خپلوا�ه  په  �ا د پول�سو د چلند  ته  �ا دف�ت  Police for Office Independent د پول�سو هم هغه واحد 
Conduct  ې په انګلستان او و�لز �ې د پول�سو ځوا�ونو پر وړاندې د شکایتونو د ادارە کولو لپارە د س�سټم د نظارت  ) �پ

ې کم�ش�ف  ب�ا�تيف او  تحق�قاتو  پول�سو  د  په سکاټلینډ �ې  �ا  لري،   Police Investigations & Reviewکولو مسؤل�ت 
Commissioner (PIRC)    ې طرفه، او له پول�سو    ته نیغ په ن�غه شکا�ت وکړئ. د ې يښ ي ارګانونو رول دا دی �پ دې وروسيت

ي په اړە تحق�قات وکړي.   څخه په خپلوا� ډول، د پول�سو د چال چلند او رويي

 پ��ې 

لینګ (£) دی.   ، �ا پینس). نغدي پ��ي په    ۱۰۰پ��ې (۱۰۰£ (یو پونډ) =  ۱په ب��تان�ا �ې د اسعارو واحد پونډ س�ت� ف پېن�ي
ي خو په ز�ات�دون�ي توګه خل� د توکو او خدماتو تاد�ه کولو لپارە ډیب�ټ/ک��ډ�ټ کارتونه کاروي.   ��  ډیری ځایونو �ې منل ک�ې

 د بان�ي حساب پران�ستل 

ې س ئ یو ترې غورە کړئ �پ آنالین  -تاسو لپارە مناسب وي. دلته یوازېدلته ډیری بانکونه شتون لري او تاسو کوالی �ش
 . ئ ې کارو� �ش ې تاسو يي  چمتو کون�ي هم شتون لري �پ

ې د ه��ت فورمه وښا�است ل�ه خپل پاسپورت،   �ا د م��ر    BRPد بان�ي حساب پران�ستلو لپارە، معموال تاسو اړ �است �پ
ې کار�) او همدارنګه ستاسو  ند پا�ه (شناخيت ش ندل شوی پ�ې ش ې تړون �ا د    چلولو جواز �ا پ�ي د ادرس ثبوت، ل�ه ستاسو د کرايي

ئ.  ف ې تاسو بان�ي حساب پران�ي  ګاز، ب��ښنا �ا د تل�فون بل. تاسو با�د د هر ډول ل�ښتونو په اړە پوښتنه وکړئ کله �پ

ي. ډیری کارتونه پرته له تماس  �� ې تاسو خپل حساب خالص کړئ، ډیری وخت تاسو ته یو ډیب�ټ کارت درکول ک�ې کله �پ
ې   -وي   ې ټرا�سپورټ برابرون�ي به، د مثال په توګه په لندن ځیيف ي همدارنګه ځیيف ي به یوازې له تماس پرته تاد�ات ميف

 پلورن�ئ
ي   پدې اړە تاسو له خپل بانک څخه پوښتنه وکړئ.  -�ې له تماس پرته تاد�ات ميف

ئ د ’مستق�م ډیب�ټ‘ په کارولو �ە د خپل بان�ي حساب څخه د بلونو د مستق�  کوالیتاسو   م تاد�ه کولو لپارە هم  �ش
 بندو�ست وکړئ. 

ي لینک �ې شتون لري:   د بان�ي حساب د خالصولو د څرنګوا�ي په اړە نور معلومات په الندېيف
/account-bank-a-getting/banking/money-and-debt/uk.org.citizensadvice.www://https  

 ب��تان�ا ته د نغدو پ�سو راوړل

ئ، که دا  �� ې تاسو ب��تان�ا ته داخل�ي ئ له ځان �ە نغدي پ��ې راوړئ. ل�کن کله �پ ئ نو تاسو کوالی �ش ې ب��تان�ا ته را�ئ کله �پ
£ پونډە او �ا ډیرې وي (�ا په نورو اسعارو �ې له دې �ە مساوي وي)، تاسو با�د د پ�سو په اړە څرګندونه  ۱۰۰۰۰پ��ې 

ې فور�ې د موندلو او 
bringing/uk.gov.www://https-ډکولو د څرنګوا� په اړە نور جزئ�ات په   وکړئ. د څرګندويف

uk-into-ashc . ي
 �ې موندل ک�دی �ش

 مال�ه ورکول 

HMRC (-revenue-hm/organisations/government/uk.gov.www://httpsپه ب��تان�ا �ې حکومت د (
ustomsc  له الرې د کاري ځوا� او شتمنیو مال�ه راټولوي. د مرکزي حکومت عا�دات عمدتا د عا�داتو مال�ه، د م�ي

. ب��ې مشارکتونه، د اضا ي
کتونو مال�ه او د ت�لو د محصول څخه السته را�ئ  فه ارزښت مال�ه، د سها�ي �ش

https://www.policeconduct.gov.uk/
https://www.policeconduct.gov.uk/
https://pirc.scot/
https://pirc.scot/
https://www.citizensadvice.org.uk/debt-and-money/banking/getting-a-bank-account/
https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk
https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs


12 
 

ې څخه مخنیوي لپارە  ې ماليي
ي، مګر د دوە ګويف �� ي عا�دات د ب��تان�ا د عا�داتو په توګه مال�ه ک�ي

د ب��تان�ا د اوس�دونکو بهريف
ي په مق ي معاف�ت ورکړي. دا  ب��تان�ا له ډیری هیوادونو �ە هوکړە کړې ترڅو د ب��تان�ا د ماليي �� ې بهر تاد�ه ک�ي ابل �ې �پ

 تاد�ه شوې وي. 
�
ې واقعا ي تاد�ه شوي پ��ې په الز�ي ډول هغومرە ندي څومرە �پ

ويف  ب�ي

ي، لومړی د کار څخه عا�د د شخ�ي منل شوي امت�از څخه   �� ې لپارە ارزول ک�ي د مال�ه ورکونکو عوا�د د ټا�ل شوي ترت�ب �ە سم د ماليي
ي او مال�ه   �� ي، وروسته د �س انداز عوا�د (له سود �ا شتمنيو څخه عوا�د) او ب�ا وروسته د سودا�ري ونډو ګټه کم�ي ��  .ک�ي

یوە مشخصه   ي عا�د  مال�ه ستاسو د کليف تاد�ه کړئ. د عا�داتو  اندازە  په سمه  مال�ه  ې د عا�داتو  لرئ �پ تاسو مسؤل�ت 
ې د س�سټم له   ف�صدي �ا سلنه دە. که تاسو د کوم بل چا لخوا ګومارل شوي �است، نو دا ډیری وختونه د مستق�م تاديي

ې معاش څخه نیغ په ن�غه ( کت �ا بل کوم کس لخوا ګومارل  )  PAYEالرې ستاسو له م�اشتیيف ي. که تاسو د کوم �ش �� کم�ي
ې خپل عا�د ښکارە کړئ او په سمه اندازە خپله مال�ه   شوي نه �است خو عا�د ترالسه کوئ، نو تاسو مسؤل�ت لرئ �پ

ې تاسو څومرە عا�د ترالسه کوئ. تاسو    ورکړئ. د  ې تاد�ه کوئ پدې پورې اړە لري �پ ې تاسو يي ې مقدار �پ ي دا   کوالیماليي
�ش

 �ې چ�ک کړئ.   tax-income-estimate/uk.gov.www://https په 

ې عا�د   ې سودا�رۍ �ې د کرايي
ودل د کرا�ه ورکولو لپارە) د ګروي �ا ګڼ�ه (مورګېج ) د مل��ت پانګويف سود په (ل�ه د مل��ت پ�ي

ي.  ��  شمول له تخف�فونو وروسته د نورو سپما شوو عوا�دو په څ�ې مال�ه ک�ي

ئ د   ن أډوا�س)،    HMRCد نورې مشورې لپارە، تاسو کوالی �ش ف ، �ا د ښار�انو له مشاور (سیټ�ي �ە مستق�مه اړ�که ون��ئ
. او همدارنګه   مسل�ي محاسبینو (ا�اونټنټس) �ە اړ�که ون��ئ

 )NICsد م�ي ب��ې سهم ورکول (

ې تاد�ه کوئ.  ي تقاعد د وړت�ا لپارە د م�ي ب��ې مرسيت  تاسو د ځانګړې ب��ې او دوليت

ې ستاسو عمر   کاله �ا ډیر وي، او �ا تاسو:   ۱۶تاسو الز�ي م�ي ب�مه ورکوئ که چ�ي

ې په  • � �ې یو کارکوون� �است �پ ؛ ۱۸۴اويف ئ  £ پونډە عا�د ګيت�

.  ۶۵۱۵خپل شخ�ي کار کوئ او په کال �ې له  • ئ  پونډە �ا ډیرې ګيت�

ې د م�ي ب��ې ونډە تاد�ه کړي.  ي تقاعد عمر ته رس�د�ي وي اړ نه دي �پ ې د دوليت  هغه خل� �پ

ې ستاسو د م�ي ب��ې د ونډې په تاد�ه �ې د واټن د مخنیوی لپارە په خپله خو  ئ �پ ښه او داوطلبانه توګه تاسو کوالی �ش
 د م�ي ب��ي ونډە تاد�ه کړئ. 

.  National Insurance.gov.ukو�ب پا �ه  GOV.UKد م�ي ب��ې په اړە نور معلومات د  ي
 �ې موندل ک�دی �ش

 عامه ترا�سپورت 

دمخه ټکټ  په ټول انګلستان �ې د ر�ل او �س پراخه شبکه شتون لري. د عامه ترا�سپورت کارولو لپارە، تاسو با�د د سفر  
ئ د  ي نو معموال ډیر ارزانه وي. تاسو کوالی �ش

. د م�ي ر�ل ګاډو �ا �سونو لپارە، ټ�کټونه که له مخ�ې واخ�ستل �ش واخ�ئ
  :  . uk.co.nationalrail.wwwم�ي ر�ل په و�ب پا �ه �ې نور معلومات ومو�ئ

ې کوم سند وښا�است، پرته تاسو اړت�ا نلرئ د انګل
نديف ش ند پا�ه �ا بل د پ�ې ش ستان، سکاټلینډ �ا و�لز ترمینځ سفر کولو لپارە پ�ې

ې تاسو په الوتکه �ې سفر کوئ.   لدې �پ

 م��ر چلول

ي اړت�ا دە.    تاسو با�د د م��رو ب�مه ولرئ ترڅو خپل م��ر د انګلستان ��کونو باندې وچلوئ. 
د در��ې ډ�ې ب�مه لږترلږە قانويف

ر   ې کوم بل کس، م��ر، څاروي �ا مل��ت ته ز�ان او �ف ئ �پ ې �ە مخامخ �ش ې که تاسو کو�ې پ��فښ دا په دې معنا دە �پ
ورسوئ، تاسو د ب��ې لخوا تر پوښښ الندې �است. خو په دې �ې نور ل�ښتونه ل�ه ستاسو د خپل م��ر د ترم�م ل�ښت 

ي.  ��  نه شامل�ي

https://www.gov.uk/estimate-income-tax
http://www.nationalrail.co.uk/
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 � �ش�پ د م��ر چلولو  افغا�ستان �ې  په  تاسو  د وړو    که  دا جواز  ب��تان�ا �ې  په  لپارە  یو کال  د  ي 
تاسو ک�دی �ش لرئ،  جواز 

څوکیو لرونکو وسا�طو پورې) د چلولو لپارە وکاروئ.    ۸ک�لوګرامو �ا تر    ۳۵۰۰وسا�طو(ل�ه م��رسا�کلونو، وړو م��رو، او تر  
ې چلوئ او الهم با�د د اعتبار و  ې تا�ې يي  ړ وي. جواز با�د همهغه م��ر په بر �ې ون��ئ �پ

ي جواز (پروو�ژنل ال�سنس) ترالسه  له دې مودې وروسته، م��ر چلولو ته د دوام ورکولو لپارە تاسو با�د د م��ر چلولو موقيت
د   او  (  ۱۲کړئ  ې  ب��تانيي ې  لويي د  دمخه  رس�دو  ته  پای  ت�ي )  GBم�اشتو  توګه  ب��ا�ي  په  آزم��نه  چلولو  م��ر  د 

 licence-driving-provisional-first-https://www.gov.uk/applyکړئ. 

د   با�د  غوښتون�ي  جواز  ي  مؤقيت چلولو  م��ر  خانو:    D1د  پوسته  د  ې  �پ کړي  ډک  غوښتنل�ک 
https://www.postoffice.co.uk/ ادارې ورکولو  جواز  د  وسا�طو  او  چلونکو  م��ر  د  �ا   ،

agency-licensing-vehicle-and-ions/driverhttps://www.gov.uk/government/organisat  ې يي څخه   ،
ئ.  �� ې ثبوت �ە یوځای ول�ي ي استوګيف

ندلو ثبوت او د قانويف ش ، او د مالتړ کوونکو نورو اسنادو �شمول د پ�ي ئ السته راوړی �ش
ې چمتو کوئ په انګل��ي �ې نه وي، تاسو به اړت�ا ولرئ د دغه ژ�اړە چ ې تاسو يي ې په  که هغه سند �ا (اسناد) �پ متو کړئ �پ

� ا�ستیتوت پورې اړوند د رس�ي ژ�اړون�ي لخوا  انګلستان �ې چمتو شوې وي او د ژ�و د ا�ستیتوت �ا د ژ�اړې او ترجمايف
ې   کت د ژ�اړو د اتحاديي کت لخوا ګمارل شوی وي او دغه �ش ندل شوي ژ�اړون�ي �ش ش ې د پ�ي السل�ک شوې وي. یو ژ�اړون� �پ

ي.  ��  فعال غ��توب لري هم منل ک�ې

ې ک�دو اجازە  م
ې ټاپه لري با�د د ناټا�ل شوې مودې لپارە پايت ې د و�زې/استوګيف ي وکړئ په �اد ولرئ هغه پاسپور�ونه �پ

ه��ايف
ي ادرس    BRPپ�ې څرګندە وي. که غوښتون�ي د   ي. غوښتنل�ک با�د الندیيف �� کارت لرون�ي وي با�د دا له غوښتنل�ک �ە ول�ې

 : ي
ل �ش ��  ته ول�ي

The Driver and Vehicle Licensing Agency, Swansea, SA99 1BT 

ي  . نور معلومات په الندیيف ي
ي نور مقررات پ�ي �ش

که تاسو په بل هیواد �ې د م��ر چلولو ازم��نه �ته رسو�ې وي ک�دی �ش
 : ئ  licence-driving-foreign-k/exchangehttps://www.gov.uلینک �ې موند� �ش

  

https://www.gov.uk/apply-first-provisional-driving-licence
https://www.postoffice.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency
https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence
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 دندە �ا استخدام: 
 

ې پ�ې شامل دي:  ې ځانګړي حقونه لري، �پ
، کار�ګر د دندې ګماريف  په ب��تان�ا �ې

   1د لږترلږە م�ي مزد ترالسه کول •
ي ک� په مقابل �ې محافظت •

 له مزد څخه غ�ي قانويف
ي لږترلږە کچه •

� قانويف  د بامعاشه رخصيت
ي لږترلږە اوږدوا�  •

 د آرام لپارە د وقفو قانويف
� �ې په اوسط ډول له  • ساعتونو څخه ډیر کار نه کول �ا که تاسو غورە کړئ له دې حق څخه ان�اف  ۴۸په اويف

 وکړئ.  
ي تبع�ض پر وړاندې محافظت  •

 د غ�ي قانويف
ې محافظت •

 د کار په ځای �ې د تخلف د راپور ورکولو په صورت �ې له افشا ک�ديف
ي  که •

 تاسو لږمها� کار کوئ تاسو �ە با�د نامناسب �ا لږ مناسب چلند ونه �ش

ي تاسو هم مستحق او�ئ د: 
 ک�دی �ش

ي معاش تاد�ه  •
� پرمهال د قانويف  د نارو�ف

ي حقوق •
 د باردارۍ په وخت د مورو�� قانويف

ي حقوق  •
 د پالرو�� قانويف

 د بل چا د ماشوم د اوالد په توګه خپلولو حقوق •
که توګه د حقوقو ورکول  •  والدینوته په مش�ت

ې څخه ځانګړي حقوق لري. 
 د ادارې (ا�جن�) کارګران د کار له لومړۍ ور�ئ

ې د حقونو په اړە د نورو معلوماتو لپارە، الندې لینک وګورئ: 
 د ګماريف

 status/worker-menthttps://www.gov.uk/employ 

ف د اوس�دونکو  ې ته اړت�ا لرئ، نو خپل س�مه ی�ي ې په اړە د خپلو حقونو په پوه�دلو �ې نورې مرسيت
که تاسو د ګماريف

 : ې دف�ت �ە اړ�که ون��ئ
 مشاوريت
work -at-https://www.citizensadvice.org.uk/work/rights 

 د دندې موندل

 . ې په نوي ژوند �ې استقرار ومو�ئ  د دندې موندل به نه یوازې ستاسو عا�د ډیر کړي بل�ه تاسو �ە به مرسته وکړي �پ

ې  ې تاسو ته د    تاسو حق لرئ �پ طرحو الندې د انګلستان و�زە   ARAP/EGSبرتان�ا ته د رارس�دو �ە سم کار وکړئ ځکه �پ
 درکړل شوې دە. 

 . ي
 په هرصورت، تاسو ته به په اوتومات ډول دندە درنکړل �ش

ې تاسو ع ئ د هرې س��ې �ە �پ القه لرئ د د انګلستان په هرە س�مه �ې د اړت�ا وړ مهارتونو پوه�دو لپارە تاسو کوالی �ش
ي پینل و�ب پا�ه وګورئ: 

ې س��ې لپارە د مهارتونو د مشوريت
ه�ف

list-panels-isoryadv-panels/skills-advisory-https://www.gov.uk/government/publications/skills . 

ې د دندې پلټونکو، د دندې موندلو لپارە د دوی اړ�که له زرګونو   ې وړ�ا خدمتونه وړاندې کوي �پ
ې او ګماريف

دولت د کار مونديف
 کار ګمارونکو �ە په ټوله ب��تان�ا �ې �ښلوي. 

 
1rates-wage-minimum-https://www.gov.uk/national  

https://www.gov.uk/employment-status/worker
https://www.citizensadvice.org.uk/work/rights-at-work
https://www.gov.uk/government/publications/skills-advisory-panels/skills-advisory-panels-list
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ې    دندە ومو�ئ 
ې د ور�ئ � �ې د کار لټون وکړي.   ۲۴خدمت وړ�ا خدمت دی او دندې لټونکو ته اجازە ورکوي �پ ساعته، په اويف

اړت�ا لرئ د یو   لپارە تاسو  لپارە لټون وکړئ. مګر د دندې د غوښتنل�ک  ئ د ګډون له حساب پرته دندو  تاسو کوالی �ش
ئ (ساین این وکړئ). دا تاسو ته  ې خپل فعالیتونه تعق�ب کړئ، د ځان لپارە  حساب رامینځته کړئ �ا ننو�ئ اجازە درکوي �پ

ې (
ي ګايف

ت�اوې رامینځته کړئ او خپ�ې ډیری بیوګرا�ف ې دندې خ�ښ ە کړئ. ) CVsد مناسيښ  ذخ�ي

ئ ترڅو دندې بور�ونو �ې د خپ�ې   ې د نورو بهرنیو او خپلوا�و ادارو �ە راجس�ت� �ش ي �پ �� همداراز تا�ې ته ډاډ درکول ک�ي
 ړئ ل�ه:  دندې لټون پراخه ک

• Indeed  )  (اینډ�ډ 
• Reed ) (ر�ډ 
• CV Library   )(ري ، وي الی�ښ  �ي
• The Guardian Jobs  ) (دې ګار�ین جابز 
• Total Job ) (ټ��ل جابز 
• Monster )(  مو�س�ت�
• Jobsites  )(جاب سایټس 

 مه برخه د دغه س�مو په اړە ډیر معلومات لري ل�ه شما�ي پاورهاؤس. ۲

وي، او دا د ځايي خل�و لپارە د مسل� په اړە   ي مهارتونو په اړە آنالین راپورونه خ�پ ي پینل به د محليي
د مهارتونو مشوريت

 ښه معلومات لري.  

 د دندې ترالسه کول  

ې ترالسه کولو لپارە، تاسو   :  کوالید دندې موندلو په موخه د مرسيت ئ  �ش

ي و ګورئ;  • �� ې دندې اعالن�ې ته �پ ې چ�ې �
ې �ا د ګمارنو و�ب پا يف �

ي او م�ي ورځپا يف  محليي
ي ستاسو لپارە د دندې ځایونه ومو�ي خپل ځان راجس�ت�  •

ې کوالی �ش ې ادارې �ە �پ
ې او ګماريف

د دندې مونديف
 کړئ; 

کتونو څخه ل�دنه وکړئ ترڅو د دندو د خا�ي ځایونو په اړە پوښتنه وکړئ.  • ي �ش  د ځايي

 ې لپارە غوښتنه کول د دند

ې کوئ معلومه کړە، غوښتنل�کونه معموال د غوښتنل�ک فارم �ا   ې غوښتنه يي ې تاسو هغه دندە �پ ستاسو زدە (  CVکله �پ
ي.  -کړې او کار مخینه  �� ې رس�ي ل�ست) او یو پوښښ ل�ک �ە ورکول ک�ې  ستاسو د وړت�او�و او تجريښ

ي کارګمارون�ي ستاسو د اسنادونو د کتلو غو 
ئ خپل اص�ي اسناد ک�دی �ش ښتنه وکړي. دا به مرسته وکړي که تاسو وکوالی �ش

راوړئ ترڅو په ب��تان�ا �ې ستاسو د کار کولو حق څرګند کړي. د کالج ډیپلومونه او ستاسو د وړت�ا او   BRPل�ه ستاسو  
ې وښا�است. کارګمارون�ي ممکن د خل�و څخه ې کار ګمارونکو ته يي ې کوم بل ثبوت به ګټور وي �پ د راجع کولو غوښتنه    تجريښ

ي د ګمارلو لپارە ستاسو وړت�ا تصدیق کړي (ل�ه یو پخوايف مدیر، ښوون� �ا همکار). 
ې کوالی �ش  هم وکړي څوک �پ

�رز) مشورە   د مشاغلو او مسل� (ک�ي

�رز م�ي خد �رز خدماتو څخه ترالسه کړئ. په انګلستان �ې د ک�ي �رز مشورې او مالتړ د م�ي ک�ي ئ د ک�ي متونه تاسو کوالی �ش
ې د  �رز معلومات، مشورې او الرښوونه وړاندې کوي. هغه ځوانان �پ بالغانو ته په ټولنه، آنالین او د ټل�فون له الرې د ک�ي

ي د    ۱۳
� او له دې پورته عمر لري هم کوالی �ش ې (ه�لپ الین) له الرې معلوماتو ته   ۰۸۰۰۱۰۰۹۰۰کليف ې شم�ې د مرسيت

. په و�ب پا�ه �ې یولړ د   ي  ال�� ومو�ي �رز ب�الب�ل رولونه او د پرمختګ الرې شام�ې دي. نور معلومات په الندیيف ک�ي
ي 

 /https://nationalcareers.service.gov.ukلینک �ې موندل ک�دی �ش

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnationalcareers.service.gov.uk%2F&data=04%7C01%7CEmily.Pignon%40communities.gov.uk%7C62139d83d6cb4cfc490308d8e3d25d55%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637509839972037792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TKrr%2BaOHK1O0WZ%2F%2BfiY6TrkK1Gno0z9hBk3UFsMRUuM%3D&reserved=0
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ە   ستاسو د م�ي ب��ې شم�ي

ې ستاسو د م�ي ب��ې ونډە او مال�ه یوازې ستاسو د نوم پر  )  NIتاسو د م�ي ب��ې ( ە لرئ تر څو ډاډ ترالسه کړئ �پ یوە شم�ي
و څخه جوړ دی او ه�څکله  ي. دا له حروفو او شم�ې �� . وړاندې ثبت�ې  بدلون نه مو�ي

ئ په ب��تان�ا �ې د کار کولو حق   ې تاسو کوالی �ش ې کړئ که چ�ي ې پرته کار ولټوئ او پ�ل يي ئ د م�ي ب��ې شم�ي تاسو کوالی �ش
ې په ب��تان�ا �ې د کار کولو حق لرئ، او د دې په شا �ې   BRPخپل  ثابت کړئ.   ئ ثاپت کړئ �پ په ښودلو �ە تاسو کوالی �ش

 ق وض�عت چاپ شوی وي. به ستاسو د کارکولو د ح

ې درلودل د   ې تر�ە کړي. د م�ي ب��ې شم�ي ې د ټولو احتما�ي کارکوونکو د کار کولو د حق الز�ي معایيف کار ګمارون�ي اړ دي �پ
ې یو فرد د کار حق لري.  ې درلودل دا نه ثابتوي �پ  دې چ�ک کولو برخه نه دە، او د م�ي ب��ې شم�ي

ئ   NIکه تاسو د   ە نلرئ نو کوالی �ش ئ په دې لینک �ې پ�دا کړئ:   شم�ي ې ترالسه کوالی �ش ې څنګه يي پدې اړە نور معلومات �پ
number-insurance-national-www.gov.uk/apply//https: اړت�ا به  تاسو  وړاندې کوئ  ې غوښتنل�ک  ، کله �پ

ې غوښتنل�ک وړاندې کوئ،  ې تاسو د کار کولو حق لرئ وسپارئ.کله �پ ي او هغه ثبوت �پ ې د خپل پاسپورت یوە کايپ ولرئ �پ
ې با�د  ې تاسو يي ي �پ

 وسپارئ. تا�ې ته به د هغه اسنادو په اړە وو�ل �ش

ندنه   ش  د وړت�ايو او تعل�م د سط�ې پ�ي

ندنه    LESد   ش ې خپل د وړت�ا سندونو ته رس�ي پ�ي ې د ب��تان�ا څخه بهر د تعل�م او وړت�ا سندونه لري، به اړ وي �پ وضع�ت لرون�ي �پ
لپارە   ې  مرسيت د  راوړي.  ته  الس  فرصتونه  ې 

روزيف ب�ا  د  �ا  وکړي  زدە کړې  نورې  وکړي،  کار  ي 
�ش وکوالی  ترڅو   ورکړي 

مرکز  معلوماتو  شب�ې  ي  ارو�ايي ب��تان�ا  مخ�ې  UK European Network Information Centre (UK ENIC)د  ې  �پ  ، 
ب��تان�ا   ب��تان�ا    NARICد  د   . ون��ي اړ�که  استاز�توب    ENICو، �ە  په  ب��تان�ا حکومت  د  ې  دە �پ ادارە  م�ي   نومول شوې 

 ب��تان�ا د وړت�او�و سندونو �ە د پرت�ې په هکله تخص�ي مشورە وړاندې کوي. د ن��والو وړت�ا سندونه، د افغا�ستان په شمول، د  

ې په رس�ي ډول په  ې وړت�ا يي ې غ�ي له ب��تان�ا نه مسل�ي وړت�اوې ولري دوی به اړت�ا ولري �پ د مسل� متخصصینو �ە �پ
ې م ي. که چ�ي �� ې په ب��تان�ا �ې تنظ�م ک�ي ي �پ

ندل �ش ش سل�ي کسان د مقرارتو مناسب تنظ�م دا�ې مسل� �ې کار کولو لپارە و��ي
ي د ب��تان�ا د مسل�ي قابلیتونو مرکز

  UK Centre of Professionalکون�ي ادارې په اړە ډاډمن نه وي، دوی کوالی �ش
Qualifications [UK CPQ]   ې دوی با�د د مقرراتو کو�ې تنظ�م کون�ي �ا ، ترڅو معلومه کړي �پ مسل�ي �ە اړ�که ون��ي

. که ستاسو وړت�ا دمخه   ندلو د څرنګوا�ي په اړە د نورو معلوماتو لپارە اړ�که ون��ي ش ادارې �ە، د خپل مسل�ي وړت�او�و پ�ي
ې تاسو د دې تنظ�م  ندل شوې وي، ډاډ ترالسه کړئ �پ ش په رس�ي ډول د ب��تان�ا اړوندە د مقرارتو تنظ�م کون�ي لخوا پ�ي

ې 
نديف ش ا�طو پوە شوې �است. کون�ي په چ�ک کولو د خپ�ې پ�ي   د پ��کړې په �ش

ي وکړئ د 
 �ە اړ�که ون��ئ   ukcpq@ecctis.comد نورو معلوماتو لپارە مه��ايف

 ستاسو حقونه او په کار �ې محافظت

�ال �ې کار وکړئ. تاسو هم   ي او په خوندي چاپ�ي
ې تاسو �ە عادالنه چلند و�ش ، تاسو حق لرئ �پ ئ ې تاسو کار ته �ئ کله �پ

ې د  . حق لرئ �پ ې پرته د کار کولو جوګه او�ئ
ودونکو له و�رې او ځورويف ، همکارانو �ا پ�ي  خپل کارګمارون�ي

ي ټا��ې لږترلږە پ��ې ورکړي. دا څومرە دي، پدې پورې  
د هیواد هر کارګمارون� با�د خپل کارکونکو ته په ساعت �ې قانويف

ي وکړئ د خورا تازە معلومات
ې تاسو څو کلن �است. مه��ايف https://www.gov.uk/national-و لپارە اړە لري �پ

rates-wage-minimum  .وګورئ 

ې السل�ک کولو   ا�ط به ستاسو ته په تړون �ا قرارداد �ې په ګوته شوي وي. ډاډ ترالسه کړئ �پ ستاسو د کار حالت او �ش
ې الزمه وي.  ې مو لوسيت وي، له یو ژ�اړون�ي �ە که چ�ي

 څخه وړاندې په پاملريف

ئ د نورو معلوماتو  کوالیتاسو د خپلو حقونو او کارګمارون�ي د مسؤلیتونو په اړە   �ە په  ACASلپارە د �ش
۰۳۰۰۱۲۳۱۱۰۰  .  اړ�که ون��ئ

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fapply-national-insurance-number&data=04%7C01%7CEmily.Pignon%40communities.gov.uk%7C359d0e6f7ff949c984fb08d8ed50878d%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637520277445241849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VMJ755OfvYRuYMterGnDWE4If59Jll7AIWMQ4Xmy5uA%3D&reserved=0
https://www.enic.org.uk/
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fcpq.ecctis.com%2F%23:%7E:text%3DThe%2520UK%2520Centre%2520for%2520Professional%2Cemployers%252C%2520and%2520sector%2520skills%2520councils.&data=04%7C01%7CAsma.Mouden%40communities.gov.uk%7C55560fa7d7154575d62108d8e7abce08%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637514072364920677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=trDLclZOVlQSBa%2FwQvx98c99%2BmZqsiuGCO0PC7xRaAs%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fcpq.ecctis.com%2F%23:%7E:text%3DThe%2520UK%2520Centre%2520for%2520Professional%2Cemployers%252C%2520and%2520sector%2520skills%2520councils.&data=04%7C01%7CAsma.Mouden%40communities.gov.uk%7C55560fa7d7154575d62108d8e7abce08%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637514072364920677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=trDLclZOVlQSBa%2FwQvx98c99%2BmZqsiuGCO0PC7xRaAs%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
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 د کار په ځای �ې مساوات او تبع�ض 

ې د کار په ځای �ې له هر چا �ە عادالنه چلند وکړي او همدا رنګه دندو ته   ي دندە دە �پ
 د بنسټونو او سودا�رۍ دا قانويف

ې که د دن  دې لپارە غوښتنه کوي �ا په کار ځای �ې وي  د خل�و په استخداملو عادالنه چلند وکړي. د هر چا په وړاندې �پ
ا�ت، معلول�ت، عمر، جن�ي تما�ل �ا که اميندوارە وي،  ي �ش

ي اصولو، نژاد، مذهب، وادە شوي �ا مديف د جن�ي او جنسیيت
ي دي. 

 پر بنسټونو تبع�ض کول غ�ي قانويف

ې دا د   ې پورې �پ
ې کولو ته ګمار�ي وي کارګمارون�ي با�د د یو کارمند اړت�او�و ته درناوی وکړي تر ه�ف ې دوی يي هغه کار �ە �پ

 مداخله ونکړي. 

ئ نورە مشورە او مالتړ   ې ستاسو په مقابل �ې غ�ي عادالنه تبع�ض شوی دی تاسو کوالی �ش  که تاسو فکر کوئ �پ
ي خدماتو څخه ترالسه کړئ. 

     lityadvisoryservice.comwww.equaد برابرۍ د مشوريت

ئ  ک ه تاسو کار کولو ته په زور اړ ا�ستل شوې �است �ا ستاسو کارګمارون� ستاسو حقونو ته درناوی نه لري، تاسو کوالی �ش
ې ته په ټ�ل�فون کولو د ع�ي غال�� مرستندو�ه اړ��ې (م��رن سلیوري ه�لپ الین)   ۰۸۰۰۰۱۲۱۷۰۰ څخه هم مشورە    شم�ې

 ترالسه کړئ. 

  

http://www.equalityadvisoryservice.com/
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 : د سودا�رۍ پ�ل کول ۴
 

 په ب��تان�ا �ې د سودا�رۍ اساس ا�ښودل 

اړ�که،   ن��واله  �ال،  چاپ�ي سودا���ز  خوندي  او  قوي  یو  دا  دی.  ځای  عا�ي  لپارە  ودې  او  پ�ل  سودا�رۍ  د   ب��تان�ا 
کتونو په ب��ا�ي ک�دو �ې مرسته کوي وړاندې کوي.  ې په پراخه کچه د لوړو زدە کړو کاري ځوا� لري او د �ش  د صنا�عو پراخوا� �پ
 

�ال  ثبات:  • ي او تنظ��ي چاپ�ي
 ب��تان�ا د سودا�رۍ لپارە خوندي او باوري ځای دی -قوي قانويف

ي دي، ل�ه بانکداري، محاسبه، قانون  خدمات:  •
ې د سودا�رۍ په ډګر �ې ح�ايت ان �پ د نړۍ په سطح مسل�ي م�ش

 او تفت�ش، د ژورو او متنوعو تج��و لرون� دلته شتون لري 
 په نړۍ �ې یو له ډېر نوښتګرو هیوادونو څخه په دغه مورد �ې  د �شبثاتو امکانات:  •
ي مستق پانګه اچونه:  •

ې مجالونه په غورە هیوادونو �ې په ن��واله کچه د بهريف
 ��ې پانګوويف

 
� مطال�ې   ي متشبثو پانګوالو کډوالو پ�ې ودە کړې دە. د متشبثینو شب�ې یوې وروستيف

ې بهريف ب��تان�ا تل یو دا�ې ځای دی �پ
کتونو څخه، ٪ ې د ب��تان�ا سلو ګړندۍ ودە کونکو �ش �ک بنسټ ا�ښودن� د  ۴۹موند�ې �پ ې لږترلږە یو د کډوالو �ش رلود.  �ې يي

٪ څخه  اتباعو  ب��تان�ا  د   ، �ې حق�قت  بالمقا�سه  ۱۷په  لري  کارو�ار  خپل  اتباع  ب��تان�ايي   غ�ي 
 ب��تان�ايي اتباع خپل کارو�ار لري.  ٪۱۰ 

ر�تان�ا د ن��وال بانک په و�نا د سودا�رۍ کولو لپارە د نړۍ په کچه په لسو غورە هیوادونو �ې ځای لري او د سودا�رۍ د  ب
ي. په  پ�ل کولو لپار  �� څخه ز�ات نوي سودا���ز    ۱۰۰۰۰۰�ې په ب��تان�ا �ې له    ۲۰۲۰ە یو له آسانه ځایونو څخه هم بلل ک�ي

ي کوي.  �ال ښکارندويي ې دا د ب��تان�ا د نوښتګر روح، متشبث کاري ځوا� او د سودا�رۍ دوستانه چاپ�ي  کارو�ارونه پ�ل شول، �پ

ې د ق
ې  د سودا�رۍ د پ�ل کولو لپارە، تاسو لومړی د ه�ف

ي کولو پ��کړې ته اړت�ا لرئ. ډیری سودا�رۍ کارو�ارونه د یوا�ئ
انويف

کت   ې خپل �ش �کانو په توګه جوړ�ږي. تاسو شا�د اړت�ا ولرئ �پ کتونو �ا د �ش ف هاوس (د �ش سودا�رو، محدودو �ش کتونو  کمپن�ي
ې �ە تنظ�م کړئ تر څو ډاډ   د �سج�ل مرکز) �ە ثبت کړئ  ې تاسو يي همداراز دا د سودا�رۍ په ډول پورې اړە لري �پ

ې تاسو د ��ک  ې په توګه که چ�ې
ې جوازونو، اجازە نامو او جوازونو ته اړت�ا ولرئ (د ب�ل�ګ ې ممکن تاسو ځیيف ترالسه کړئ �پ

نت له  په غاړە �ې خواړە پلوری �ا تجارت کوی) ا ې تاسو آنالین (دان�ت و �ا همدا راز د ب��ې پوښښ ولرئ. همداراز که چ�ي
الرې) تو�ي پلورئ، د توکو د واردولو �ا صادرولو کارو�ار کوئ، �ا تاسو تو�ي ز�رمه کوئ او �ا شخ�ي معلومات راټولوئ او 

ې با�د تعق�ب کړئ.   ې تاسو يي ، ددغو ټولو لپارە مقررات شتون لري �پ ې  کاروئ يي
 

ې اص�ي �چینه    د 
 – نوي سودا�رۍ پ�ل کولو لپارە �ا د موجودە سودا�رۍ د پراخولو لپارە، ستاسو د مشورې او الرښوويف

�ە   مطابقت  په  مقرراتو  د  او  ندنه،  ش پ�ي مو  ځ�ې ې  ماليي سمو  د  شمول،  په  ې  مرسيت هکله  په  کارکونکو  د  ې   �پ
ې ورته اړت�ا دە تاسو دغه د   ې �ې پ�دا    GOV.UKد سودا�رۍ نظام جوړولو لپارە کوم چ�ک ل�ستونه �پ �

ئ    کوالیو�ب پايف �ش
ې دە:   ې پته يي ې د سودا�رۍ مالتړ په ل��ه کچه یوە تف��ض  . https://www.gov.uk/browse/business�پ ل�ه څنګه �پ

ې په سکاټلینډ او و�لز �ې ادارو ته تف��ض شوې دي او د    GOV.UKوې مسئله دە، د  ش ې ته �پ و�ب پا�ه هم هغه مرسيت
 هغوي لخوا براب��ږي په �ښه کړي دي.  

 
 کل�دي مالحظاتو لنډیز دلته دی: 

 
ي چوکاټ په هکله پ��کړە وکړئ 

 الف. د قانويف
ې تاسو با�د جوړ کړئ او در�ە مرسته  • ې ستاسو د کاري عمل�اتو ډول تعینوي �پ

ستاسو سودا���زې مو�ف
ې  ف کړئ. کوی �پ ي او د مال�ه ورکولو وضع�ت معني

 خپل قانويف
�کانو په توګه جوړ�ږي.  • کتونو �ا د �ش ې سودا�رو، محدودو �ش

 ډیری سودا�رۍ کارو�ارونه د یوا�ئ
 

کت  ف هاوس �ە �ش  ثبت کړئب. د کمپن�ي
ف هاوس �ە د ثبت کولو د   •  لپارە تاسو اړت�ا لرئ:   کمپن�ي

o کت لپارە یو مناسب نوم  د �ش

https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/topic/company-registration-filing/starting-company
https://www.gov.uk/browse/business
https://www.gov.uk/limited-company-formation/register-your-company
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o  کت لپارە یوە پته  د �ش
o  لږترلږە یو رئ�س با�د ولرئ 
o  کت د ونډو په هکله توض�حات  لږترلږە یو ونډە وال ته اړت�ا لرئ تاسو  -د �ش
o  ە �ا ې ستاسو د مع�اري صنعت طبقه بندې شم�ې ک�� څه �ش  SIC’ code‘ دا با�د معلوم کړئ �پ

کت څه کويتر څو دا په ګوت –دی  ې ستاسو �ش  ه کړي �پ
 تاسو به همداراز دې ته هم اړت�ا ولرئ:   •

o  ې "د انجمن تفاهم کت رامینځته کړي او ل�ک�ي قواعد �پ ې دغه �ش ونډە وال �ە موافقه وکړي �پ
ي ولرئ. memorandum and articles of associationنامه او اساسنامه" (  �� ندل ک�ي ش   ) په نوم پ�ي

o ) ول کت باندې د پام وړ کن�ت� ې ستاسو په �ش  ، لرون�ي دي) PSCد هغو کسانو توض�حات �پ
ې له ٪ ې ورکولو حق لري ۲۵د مثال په توګه هر هغه څوک �پ  نه ډېرە ونډە لري او �ا د رايي

ې ۱۲ثبت کول د  • وري ش�ان ولرئ �پ ي که تاسو ټول هغه �ف
� ک�دی �ش  £ پونډو په ل�ښت آنالین �ش�پ

کت د تنظ�م کولو لپارە ورته اړت�ا لرئ. یو مسل�ي مشاور هم ممکن تاسو �ە همکاري وکړي او   دا په  د �ش
 .  غاړە واخ�ي

 
 ج. د سودا�رۍ بان�ي حسابونو جوړول 

که تاسو په ب��تان�ا �ې د سودا���ز کارو�ار ارادە لرئ، نو د ب��تان�ا بان�ي حساب ته به اړت�ا وي. دا نه یوازې په  •
ې او معام�ې ولرئ، دا به  

دويف �� ي تا�ې نورې ډېرې ل�ي
ب��تان�ا �ې ستاسو سودا�رۍ ته اعتبار ورکوي، بل�ه ک�دی �ش

ي بان
، د بهريف ي

ي کچه ارزانه پ��و�ئ ي  تاسو ته په ځايي ې د هغو بانکونو له الرې خورا ق�ميت
دويف �� ې ل�ي کونو په مقا�سه �پ

ې تاسو د ارزښت اضا�ف مال�ه �ا   ە پردې (که چ�ې ثبتولو ته اړت�ا ولرئ)، د ب��تان�ا بان�ي حساب   VATدي. ���ي
 درلودل دغه پروسه ګړندۍ کوي.  

ې  • ې د سودا�رۍ بان�ي حساب جوړوئ تا�ې الندې ش�انو ته اړت�ا لرئ �پ ې ولرئ:   کله �پ  له ځان �ە يي
o  ،ودون�ي غوښتنل�ک فورمه  د سودا�رۍ پ�ي
o  ،�کتونو دندە او وا کتونو قانون الندې د ثبت ش��و �ش  د �ش
o   ،کت د ثبت اسناد  د �ش
o   کت د جوړښت چارټ، د بان�ي حساب راپور او تفت�ش شوي حسابونه ندنه او تای�د اسناد، د �ش ش ې پ�ي  د پيت

ې  • �پ دي  کتونه  ډیری �ش لري،  سکتور  تخن��  ما�ي  تل�ي  پرمخ  ډېر  راز  همدا  ب��تان�ا  بانکونو،  دوديزو  پر  ە   ���ې
ا   � حل ندی، خو �ە له دې ډ�جیټل غوراوي ا��� د ډ�جیټل بانکدارۍ خدمتونه وړاندې کوي. که څه هم دا �ش�پ

ي نوي کارو�ارونو، د ن��والو متشبثینو د سودا�رۍ بانکداري خدمتونو ته ال��ي ګړندی او آسانوي او کوال
ی �ش

ې خپل راتګ د ب��تان�ا مارک�ت ته ���ــــع کړي، او د ب��تان�ا د شا� عوا�دو او   او سودا���و �ە مرسته وکړي �پ
ې کړي. ) HMRCګمرکونو ( ې پورە کړي او وجوهات ورکړي او ترالسه يي  د ادارې تعم��ي اړت�اوي او غوښتيف

 
کت ثبت کړئ) VATه (د. د ارزښت اضا�ف مال�  لپارە �ش

ې په هکله د    HMRCتاسو با�د د   • ې ستاسو   VAT�ە د ماليي  لپارە خپله سودا���ز کارو�ار ثبت کړئ که چ�ې
تر    VATد سودا�رۍ د   ې وړ خرڅالو مو  ي  ۸۵۰۰۰ماليي

£ پونډو څخه ډیر وي. ډیری سودا�رۍ کوالی �ش
. د دغه کار په کولو �ە به تاسو د   ي

ئ او هم به د    VATآنالین ثبت �ش آنالین حساب   VATلپارە هم ثبت �ش
 ته وسپارئ.  HMRCحساب   VATجوړ کړئ. تاسو اړت�ا لرئ ترڅو خپله د 

کت (کار�ور�شن) مال�ه   • م�اشتو په اوږدو �ې د خپل    ۳تاسو با�د د سودا�رۍ د پ�ل کولو وروسته د    -د �ش
کت په اړە   علوماتو نه په استفادې �ە به له تاسو  د دغو م  HMRCته ځانګړي معلومات ورکړئ.    HMRC�ش

ې  کت د ماليي با�د د کار�ور�شن مال�ه تأد�ه کړي. کله تاسو د خپل �ش کت  ې کله ستاسو �ش څخه وغواړي �پ
ە ( ئ  )  UTRځانګړې شم�ې کت ثبت ک�دلو   -ترالسه کړئ، تاسو دا کار آنالین کوالی �ش ە معموال د �ش دا شم�ي

ي.  �� ل ک�ي �� ې درل�ي
 څخه څو ور�ئ

 
ئ ه. د معا  شاتو د ورکړې لپارە ثبت �ش
   PAYEس�ستم الندې عم�ي کړئ.  PAYEد کار ګمارون�ي په توګه تاسو معموال با�د د معاشاتو تأد�ات د  •

ې له دندو څخه د عا�داتو مال�ه او م�ي ب��ې راټولوي.  HMRCد   س�سټم دی �پ
س�ستم لپارە ننوتلو اجازە ترالسه  آنالین PAYEځان ثبت کړئ او د  ار ګمارون�ي په توګه�ە د ک  HMRCد  •

 کړئ. تاسو با�د د لومړي ځل معاش ورکولو څخه وړاندې ځان ثبت کړئ. 

https://www.gov.uk/government/publications/standard-industrial-classification-of-economic-activities-sic
https://www.gov.uk/government/publications/standard-industrial-classification-of-economic-activities-sic
https://www.gov.uk/government/publications/give-notice-of-subscribers-company-with-share-capital
https://www.gov.uk/register-employer
https://www.gov.uk/paye-online
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ې په ب��تان�ا �ې د آنالین استخدام کونکو ادارو له الرې تاسو د کارک • ونکو ګمارلو لپارە ډېر غوراوي لري �پ
ې پرو�ې په هکله تاسو �ە مرسته وکړي. 

ي د ګماريف
 هغوي کوالی �ش

 
 و. د ځای لپارە لټون

ې د "اجارە" په نوم   • ې ا�ا ځاي په کرا�ه ون��ي (�پ کتونو لپارە، ځای نیول کل�دي پ��کړە دە �پ په ب��تان�ا �ې د �ش
ي).  �� ندل ک�ي ش ې د "آزادە بیبادە" په نوم پ�ي ل (�پ ي) �ا د ځای پ�ي �� ندل ک�ې ش  پ�ي

 په هکله معلومات دلته ته وګورئ.  ودا���ز نرخونو سد دغو ځایونو د   •
 

 ز. د سودا�رۍ ب�مه ترالسه کړئ
ې  • . کله �پ ي

، د ب��ې محافظت الز�ي دی تر څو تاسو د ډیری خطرونو په اړە په امان �ې وسايت په ب��تان�ا �ې
کت کارکون�ي استخدام کوي، تاسو با�د ژر تر ژرە ب�مه ترت�ب کړئ. د  ب��تان�ا قانون غوښتنه ستاسو نوی �ش

ې  ې تاسو د کار ګمارون� د مسؤل�ت ب�مه او د در��ې ډ�ې مقابل �ې د م��رو ب�مه ولرئ. نورې ب��ې �پ کوي �پ
�، عا�د، مکلفیتونو، خل�و او نور خطرونو ب��ې دي.  ې ون��ئ هغه د شتميف ئ په پام �ې يي  تاسو کوالی �ش

. په ب��تان�ا �ې ب�مه د یو شم�ي ب�مه چلونکو متصد • ي
 یو څخه چمتو ک�دی �ش

 
 د سودا�رۍ لپارە تم��ل  

او  مشورە  لپارە  ي کارو�ار  د کوچيف ب��تان�ا �ې  په  دا  دی.  بانک  ي  پراخت�ايي دولت  د  ب��تان�ا  د  بانک  سودا���ز  ب��تان�ا   د 
ې په شمول. دغه بانک له ونډە والو �ە په   ندنه �ې د مرسيت ش د مالتړ وړاندې کوي، د مناسب ما�ي تم��لولو غوراوي په پ�ي

ې کوي. په  
کتونو ته وړ�ا الرښوويف ګډە کار کوي او سټارټ ا�س (تازە کارو�ارونو) ته پورونه ورکوي او نوي تاس�س شوي �ش

. د ب��تان�ا د سودا�رۍ بانک آنالین  bank.co.uk-business-www.britishدې اړە نور معلومات دلته ترالسه کړئ:  
 hub-uk/financebank.co.-business-www.britishفینا�س هب (تم��ل مرکز) دلته وګورئ 

ې مقدار   ې د ب��تان�ا د کارو�اري بانک برخه دە، د دولت له خوا تم��ل شوي پورونه برابروي �پ ، �پ ي د سټارټ اپ لونز کمپيف
ې له  ي او د یوە کال څخه تر ۲۵۰۰۰£ پونډو څخه تر ۵۰۰يي �� ا�طو �ە   ۵£ پونډو پورې رس�ي ې د �ش ته تاديي کلونو پورې د ب�ي

ە، د هر پور اخ�ستون�ي �ە تر  ټا�ل شوي ث  ۶په کال �ې ٪ م�اشتو پورې   ۱۲ابت سود �ە چمتو کوي. د ما� تم��ل برس�ې
ي ترڅو دوی �ە د سودا�رۍ د کارو�ار په جوړولو   �� ې خدمتونه هم وړاندې ک�ي

په وړ�ا ډول د سودا�رۍ د یو کار�وە د الرښوويف
ە مرسته وکړي.  ف  �ې هر اړخ�ي

 
ې  ې �پ ې او هغه �چیيف ي تاسو �ە د سودا�رۍ پ�ل کولو �ې مرسته وکړي په الندې ډول دي:  د مشورې نورې �چیيف

  کوالی �ش

ې مشورې چمتو کړي او ستاسو  • ي مناسيښ
 په انګلستان �ې د مح�ي ودې مرکزونه �ا د سودا�رۍ اتاق کوالی �ش

 : ئ د سودا�رۍ تم��ل او ودە کولو �ې مرسته وکړي. ستاسو په س�مه �ې د دغو مرکزونو ل�ست دلته موند� �ش
support-finance-www.gov.uk/business . 

 
. د مثال په  • ې ئ دې پر��ف ټرستد سودا�رۍ پالنونو ل�کلو لپارە آنالین �چیيف  توګه، تاسو کوالی �ش

ې   �
کت) و�ب پايف څخه د سودا�رۍ پالن تمپلیتونه   trust.org.uk-www.princes(د شهزادە ود��ې �ش

د سودا�رۍ پالن ل�کلو څرنګوا�ي   startupdonut.co.ukwww. راښکته کړئ �ا په سټارټ اپ ډونټ �ې 
 مفصل معلومات ترالسه کړئ. 

 
 د سکاټلینډ سودا���ز مالتړ دلته ومو�ئ  

 �ې   /https://findbusinesssupport.gov.scotآنالین په
 ت�ل�فون:  

 ټ�کستفون:    ۰۳۰۰۳۰۳۰۶۶۰
 پورې ۵:۳۰څخه تر د ماښام   ۸:۳۰ دوشنبه تر جمعه، د سهار له  ۰۸۰۰۰۲۳۲۰۷۱

 
 د و�لز سودا�رۍ

 �ې   wales.gov.businesswales://https/آنالین په 

https://www.gov.uk/introduction-to-business-rates
https://www.gov.uk/introduction-to-business-rates
https://www.gov.uk/introduction-to-business-rates
http://www.british-business-bank.co.uk/
http://www.british-business-bank.co.uk/finance-hub
https://www.gov.uk/business-finance-support
https://www.princes-trust.org.uk/
http://www.startupdonut.co.uk/
https://findbusinesssupport.gov.scot/
https://findbusinesssupport.gov.scot/
https://businesswales.gov.wales/
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 ت�ل�فون:  
 پورې ۵:۳۰څخه تر د ماښام  ۸:۳۰دوشنبه تر جمعه، د سهار له  ۰۳۰۰۰۶۰۳۰۰۰

 
ە  ې په ت�څ �ې (یوازې د انګلستان لپارە) په دغه وړ�ا شم�ې او  ۰۸۰۰۹۹۸۱۰۹۸مرسته همدا راز د سودا�رۍ د مالتړ د کر�فښ

 په کچه د ب��تان�ا د سودا�رۍ بانک له الرې شتون لري. -د ب��تان�ا
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ې ځای او خدمتونه ۵  : د هستوګيف
 

ل   خپل کور پ�ي

ي، او د نورو معلوماتو لپارە دولت یو مفصل الرښود دلته خپور پدې   �� لو پروسه په لنډیز ډول ب�ان�ي برخه �ې د خپل کور پ�ي
 buy-to-how/home-a-buy-to-how/publications/government/uk.gov.www://https کړی؛

ې تاسو د مل�یتونو ل�دل پ�ل کړئ تاسو با�د په عمو�ي توګه د مارګیج پ��کړە ترالسه کړئ. دا د پور ورکون�ي   مخ�ې لدې �پ
ستاسو  ته  تاسو  دا   . ئ �ش اخ�ست�  پور  څومرە  تاسو  ې  �پ کوي  اټکل  هغه  ې  �پ دی  ب�ان  شوی  ل�کل  یو   لخوا 

ې یو څه �ښه درکوي او پلورونکو   . د یو پور  د بود��ښ ود په اړە جدي �اسيت ې تاسو د مل��ت پ�ي ته س�ګنالونه ورکوي �پ
په    . واخ�ئ او ګروي  پور  نه  دوی  د  با�د  تاسو  ې  ندي �پ معيف  پدې  ترالسه کول  پ��کړې  د  اصولو �ې  په  ورکون�ي څخه 
ک��ډ�ټ  د  به  ورکون�ي  پور  ډیری  توګه،  په  ې 

بر�ف د  پرو�ې  د  پ��کړې  د  �ې  اصولو  په   هرصورت، 
ې په توګه، ډیری پور ورکون�ي  (ساب

قه ما� حالت) لټون تر�ە کړي. په هرصورت، په اصولو �ې د پ��کړې د پرو�ې د بر�ف
ستاسو  څو  تر  تر�ە کړي  تفت�ش  لومړی  به  ورکون�ي  پور  ې  ځیيف تر�ە کړي.  لټون  حالت)  ما�  (سابقه  د ک��ډ�ټ   به 

ە ونه کړي. نور پور و  ف ې) باندې اغ�ي ې ممکن ستاسو په ک��ډ�ټ  د ک��ډ�ټ سکور (شم�ې رکون�ي به سخته پلټنه وکړي �پ
ې کول شا�د ستاسو په   ې کوي، ځکه ډېرې پلټيف ې پور ورکون�ي کوم ډول پلټيف ە وکړي. تاسو با�د ومو�ئ �پ ف سکور باندې اغ�ي

ە وکړي.   ف ي اغ�ي
 ک��ډ�ټ سکور باندې من�ف

ي تر څو 
ې او اترې و�ش ي خ�ښ

ي تبادله شوي، مګر تاسو با�د   یو شفا�ي وړاندیز باندې هر وخت �ې ک�داي �ش ې تړونونه نه يي �پ
ې بدلون توج�ه  و اتر په ت�څ �ې بدلون راو�ئ کله �پ و اترو دمخه په دقت �ە فکر وکړئ او یوازې هغه وخت خ�ښ د خ�ښ

ې کله  
لو ه�� � و او د وړاندیز څ�ې ؛ د مثال په توګه، که د کور �وی د پام وړ مسئ�ې په ګوته کړي وي. د ب�ا خ�ښ ي

ې  ک�دي �ش �پ
 . ي

ي او �ا هم د پلورلو د ساقط�دو خطر په �ې واقع �ش
ي د ځنډ المل �ش

� وخت نږدې وي ک�دی �ش  د پلورولو د �ش�پ

ې څه    د ې تاسو سم ځای ترالسه کړئ. د دې په اړە پوهاوی �پ ل ممکن پ�چ�ي وي مګر خورا قناعت ورکوون�ي وي کله �پ کور پ�ي
ئ اړ�ن دی.  .   با�د تمه ولرئ او څنګه سمه الرە پرمخ بو�ئ ي

 نور معلومات د الف ضم�مه �ې موندل ک�دی �ش

 ځان ته کور په کرا�ه نیول

ې جواز (  تاسو په ب��تان�ا �ې د کرا�ه کولو  �ک استوګيف ئ د خپل بایوم�ت� وکاروئ ترڅو ب��تان�ا )  BRPحق لرئ. تاسو کوالی �ش
�ې خپل د کډوا�� حق په شمول خپل د کډوا�� وضع�ت هم تصدیق کړئ. د کور مال� �ا لیټینګ اجنټ (را�ه ورکون�ې  

ئ   دغه آنالین خدمت وکاروئ، کوم اجنټ �ا د معامالت رهنما) ته خپل د د�جیټل وضع�ت د ثابتولو لپارە تاسو کوالی �ش
ي:  �� ې دلته موندل ک�ي  tren-to-right-prove/uk.gov.www://https�پ

ې څنګه   ې په قانويف ډول هر ډول مرج�ي چکونه �ا پلټيف ې اجنټان آزاد دي �پ د نوي کرا�ه دار د منلو دمخه د امال�و او کرايي
ې په فردي ډول د   ف کوون�ي اړت�اوي شام�ې وي، �پ ي تر �ە کړي.  پدې �ې ممکن د عا�د اړت�اوې �ا د تضمني ې مناسب ګيف� �پ

ې د   مرجعینو(ر�ف��سنس) چمتو کول ستاسو لپارە ننګون�ي وي، نو م�ږ تاڅو هر مال� پ��کړې پورې اړە لري. که چ�ي
ې  ې وکړئ �پ ې د کرا�ه ورکون� اجنټ �ا د کور مال� �ە د خپل شخ�ي حالت او د نورو مرجعینو په اړە خ�ښ هڅوو �پ

 ممکن د منلو وړ وي.  

ي معامالتو له اجنټانو له ط��قه او د انالین م ې لپارە هستوګن�ئ د ځايي .     موند�  عامالتو او امال�و و�ب سا�ټ �ې  د کرايي ي
�ش

   د شته شخ�ي کرايي کورونو ډولونه په ټول هیواد �ې ت���ي لري. 

 
ې یو څه پ��ې دمخه ورکړئ. ب�ا تاسو د "کرا�ه دارۍ تړون"   ې تاسو کور �ا اپارتمان ومو�ئ نو شا�د تاسو اړت�ا لرئ �پ کله �پ

ې کړئ. دا ستاسو   ې السل�ک يي ي تړون دی. ته اړت�ا لرئ �پ
ستاسو د کرا�ه دارۍ تړون به دا ټا�ي  او د کور مال� تر مینځ قانويف

ې   ې ستاسو مسؤل�ت دی او هغه �پ ې ل�ست کوم �پ ي او کله، د ترم�م او ساتيف
ې څومرە کرا�ه با�د تأد�ه �ش د مال� مسؤل�ت   �پ

  ، د سګرټ څښلو محدودیتونه.  د مثال په توګه دی، او دا�ې نور مقررات �ا بندیزونه 
 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-buy-a-home/how-to-buy
https://www.gov.uk/prove-right-to-rent
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ې لږ   ۱۲�ا    ۶کرا�ه معموال د    ۶لږە د   تر   م�اشتو مودې لپارە ثابته ټا�ل شوې وي. د کور مال� با�د تاسو ته اجازە درکړي �پ
ئ   �ش تاسو کوالی  نو  غواړئ،  مودە  ټا��ې  اوږدە  نه   � لومړي  له  تاسو  . که  ئ �ش ې 

پايت هغه کور �ې  په  لپارە   م�اشتو 
ې د کرا�ه دارۍ د ټو�ې مودې لپارە   ې آ�ا هغه لدې �ە موافقت کوي. تاسو مکلف �است �پ د کور مال� نه پوښتنه وکړئ �پ

 کرا�ه ورکړئ. 
 

ئ د کرا�ه کون�ي په توګه د خپلو مسؤلیتونو او حقونو په اړە معلومات دغه حکوميت "څنګه په کرا ون��ئ تاسو کوال ی �ش
ې دلته دە:  ، کوم �پ to-https://www.gov.uk/government/publications/how-الرښوونه" �ې ومو�ئ

england-in-renting-for-checklist-the-rent-to-rent/how 
 

 د ښاروا�� مال�ه (کو�سل ټکس) 

ې د اپ��ل څخه  تاسو د خپل مل��ت لپارە د ښاروا�� مال�ه ورکولو مسؤل �است.   دا د ما�ي کال لپارە ټا�ل شوې اندازە دە �پ
� تاد�ه کړئ. د ښاروا��    کوالیپورې غځ�د�ې دە، او تاسو   تر مارچ   ئ دا مال�ه م�اشتيف ې ستاسو  �ش مال�ه یوە مال�ه دە �پ

  . ي
و خدماتو، پول�سو او ځايي تاس�ساتو لپارە ور�ئ ف ، ټولن�ي ې

 ځايي وا� ادارې ته د هغوي د خدماتو ل�ه پاملريف

ې او د ښاروا�� هستوګنه ې کورە ک�دو مرسيت  د يښ

ژر   �ا  ئ  �ش ې کورە  يښ ډول  ي 
قانويف په  تاسو  ې  چ�ې وکړي که  مرسته  �ە  تاسو  با�د  ادارە  ي  ځايي ستاسو   ، انګلسنان �ې  په 

ې درته وړاندیز   ې ستاسو ځايي ادارە يي . د مالتړ ب�الب�ل ډولونه شتون لري �پ ئ ې کورە ک�دو خطر �ە مخ يي  کوالیتر ژرە د يښ
. د مثال په توګه، دوی ممکن تاسو ته مشورە ي

ې او   �ش ې موندلو مرسيت درکړي، عاجل هستوګنه، د اوږدې مودې هستوګيف
ي هغه ستاسو  �� ې تاسو ته وړاندیز ک�ي ې کوم ډول �پ . د مرسيت ئ ې �ش

 �ا تاسو �ە مرسته وکړي ترڅو تاسو په خپل کور �ې پايت
ې تاسو  ، او څه المل و �پ ئ ې تاسو د "لوم��توب اړت�ا" �ې را�ئ ې وړت�ا پورې تړاو لري، که چ�ې ې کورە شوئ.  د مرسيت  يښ

  . ف چاروا�ي �ە اړ�که ون��ئ ې کورە ک�دو خطر ولرئ، نو ژر تر ژرە با�د خپل س�مه ی�ي  که تاسو د يښ

  

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-rent/how-to-rent-the-checklist-for-renting-in-england
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-rent/how-to-rent-the-checklist-for-renting-in-england
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 : روغت�ايي پاملرنه ۶
 

 په اضطراري حالت �ې زە کوم خدمتونو ته ال�� لرم؟ 

روغتون  نږدې  خپل  د  با�د  تاسو  نو  ي 
�ش ناروغه  جدي  سمال�ي  �ا  ي  ناڅايپ غړی   � د کوريف ستاسو  �ا  تاسو  ې  چ�ې  که 

ې د هر چا لپارە وړ�ا دی.   ئ �پ ې ته الړ �ش
 د پ�ښو او عاجل څان�ګ

ې حالت ډېر اضطراري وي نو   دولو لپارە د امبوال�س غوښتنه و   ۹۹۹که چ�ې �� ې ته زنګ وو�ئ او روغتون ته د ل�ي کړئ. شم�ې
، نو ممکن په خپله هم   ئ . که تاسو کوالی �ش ي

نیواو  دا خدمت وړ�ا دی او یوازې په اضطراري حالت �ې با�د وکارول �ش � د ب�ې
ې 

 ته الرە جوړە کړئ.   پ�ښو څان�ګ

نیو او پ�ښو څانګه مه کاروئ.  � ي ستونزو لپارە د ب�ې  د کوچنيو طيښ

ې �ې ثابت
نیو او پ�ښو څان�ګ � ې ستاسو طيښ وضع�ت د ب�ې ي تاسو د روغتون په تخص�ي   کله �پ

، ک�دی �ش ي
حالت ته را�ش

  . ئ ته ستانه �ش ئ کور ته ب�ي ئ او وکوالی �ش � ډول روغ �ش ې تاسو په �ش�پ ې ک�دو ته اړت�ا ولرئ تر هغه �پ
 څانګه �ې پايت

ې �ا مشورې ته اړت�ا ولرئ مګر دا د ژوند ګواښون� حالت نه وي، تاسو   ي مرسيت يف توګه طيښ � ته زنګ  NHS ۱۱۱که تاسو په ب�ې
  .  وو�ئ

ې معلومات په انګلستان �ې د روغت�ايي خدماتو په اړە دي   ي وکړئ د و�لز، سکاټلینډ او د شما� ایرلېنډ لپارە    -الندیيف
مه��ايف

ې وګورئ.  �
 جال و�ب پايف

ل پ��کتش�ف �ا  -��ت� د ډا   �ە راجس�ت کول  ) GPیو عمو�ي ډا��ت� (ج�ف

ې ته ال��   GPیو  
ي پاملريف ې غواړئ روغت�ايي ې تاسو به عموما ور�ە ل�دنه کوئ کله �پ په ب��تان�ا �ې لومړيف ډا��ت� دی �پ

  . ي،   GPومو�ئ �� ک�ي روزل  �ې  اړخونو  ټولو  په  ې  درمليف عمو�ي  د  ې  �پ کوم  دي  ان  ډا��ت� ماهر  ډیر   هغه 
) وړ او راجس�ت� شوي    د  ې (پ��کټ�س نر�ف

ې نرسايف ي روغت�ا. وړ باتجريښ
ې په ډول د ماشوم روغت�ا، د ل��انو درملنه او روايف

ب�ل�ګ
ې 

. نور د روغت�ا پاملريف � ې په توګه، د شکر نارو�ف
ا�طو لپارە کلین�کونه چلوي، د ب�ل�ګ ې معموال د اوږدمهاله �ش ې دي �پ

نرسايف
ف هم د  �وتراپ�ست. �ە کار کوي، ل GPمتخصصني ف  �ه فارماس�ستان (درمل�ر) او ف�ې

ي، د راجس�ت� کولو په هکله ژر    GPځاي چاروا�ي به تاسو �ە د   �� ې همداراز پرکټ�س هم ورته و�ل ک�ي �جري (کلین�ک) �پ
 تر ژرە مرسته وکړي، او هغه به ستاسو د اوس�دو ځای ته ډېر نږدې وي، حيت که تاسو اوس ناروغه هم نه �است.  

د    کوالی تاسو   �ې  ب��تان�ا  په  ئ  :   GP�ش ومو�ئ دلته  څرنګوا�  کولو  راجس�ت  �ە   جرا�ي 
surgery/-gp-a-with-register-to-services/gps/how-https://www.nhs.uk/nhs  

ې لرئ ورکړئ. د  �ە راجس�ت� کولو لپار   GPد   ە که يي   GPە، تاسو اړت�ا لرئ خپل نوم، د ز�ږون نیټه، پته او د ټ�ل�فون شم�ي
ندل شوی شناخيت  ش ې په توګه ستاسو پاسپورت �ا پ�ي

ې لپارە ثبوت وغواړي (د ب�ل�ګ �جري ممکن ستاسو د نوم او ز�ږون نیيت�
ي کوالی س ، دوی ��ش . په هرصورت �ې ې او�ئ ې �پ ې ثبوت چ�ې تاسو له راجس�ت کولو څخه انکار وکړي که کارت) او د پيت

ې دا ثبوتونه شتون نلري.   چ�ي

ې تاسو خپل نوي   ي معاینه وکړئ. دا    GPوروسته لدې �پ ې یوە روغت�ايي ي �پ
ئ ممکن تاسو نه غوښتنه و�ش �ە راجس�ت� �ش

ئ حيت که  ې ته والړ �ش ې مقررې شوې ناسيت
ې تاسو د�ف ي. دا مهمه دە �پ �� تاسو روغ هم    معموال د یوې نر�ې لخوا تر�ە ک�ي

ې د نوي   ، نو تاسو به اړت�ا ولرئ �پ ئ ې ته الړ �ش
�ە ځان هلته ثبت کړئ.    GP�است. که تاسو د انګلستان یوې ب�ې بر�ف

.  GPتاسو یوازې یو وخت �ې د یوە  ئ  پرکټس �ە ثبت ک�دی �ش

https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/
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ي روغت�ا خدمتونه 
 د روايف

د  ې  يي ټول  م�ږ  ې  �پ نيو�  څخه  اند�ښنو  هغو  د  ستونزې  روغت�ا  ي 
روايف تر   د  تج��ه کوو  برخو �ې  په  ژوند  ي   ورځيف

س د�س آر�ر)    ي (پوست ټرامات�ک س�ت
د اوږدمهاله جدي حالت پورې دي. اضطراب، د صدماتو وروسته د فشار نارو�ف

ې احساس   ې مودې لپارە د اند�ښيف
ې تاسو د څو اونیو څخه ز�ايت فشار اختالل او خپګان خورا عا�ې ستونزې دي. که چ�ې

ي   و لپارە د مالقات وخت �ا ل�دژمنه  کوئ او ستاسو ذهيف منوي، نو خپل ډا��ت� �ە د خ�ښ ف روغت�ا ستاسو ورځيف ژوند اغ�ي
 .  واخ�ئ

ې د ښه احساس   health/-https://www.nhs.uk/mentalپه و�ب پا�ه    NHSمشورە د   �ې هم شتون لري کوم �پ
ستاس الرە �ې  په  د  کولو  مالتړ کوي.  او   NHSو  توض�حات  هکله  په  بنسټونو  مرستندو�و  نورو  د  همداراز  پا�ه   و�ب 

ې تاسو    ئ ور�ە تماس ون��ئ وړاندې کوي.  کوالید دوی د مرستو او مشورې اړ��ې �پ  �ش

 څنګه کوالی شم د درملتون څخه درمل ته ال�� ومومم؟ 

او    GPستاسو   وخورئ  درمل  ې  �پ ي  ووايي ته  تاسو  ي  درمل�ر ښايي �ا  درملتون  �سخه  خپل   . ول��ي درته  به   �سخه 
  .  ته و��ئ

د   لپارە  موندلو  درملتون  ایز  س�مه  خپل  د  ئ  �ش کوالی  وکړئ:    NHSتاسو  ل�دنه  څخه  (غوراوی)  چا��ف 
Pharmacy/LocationSearch/10 Search/-http://www.nhs.uk/Service څخه �جري  يپ  �ښ  خپل  د   �ا 

 د مشورې لپارە غوښتنه وکړئ. 

ې لپارە وړ�ا مشورە ورکړي. تاسو  ي ستونزو، ل�ه زکام او ټو�ف درمليف ي روغت�ايي ي د کوچيف
درمل�ر (فارماس�ست) هم کوالی �ش

د   کوالی ې  ځیيف  �� په  ې  �پ  ، واخ�ئ پرته  ې 
�س�ف د  درمل  ې  ځیيف څخه  درملتون  د  ئ  او   �ش آراموون�ي   درد 

ي  
ي درملونه شامل دي، خو په دغه صورت �ې تاسو با�د د دې درملو د اخستو بدل �ې پ��ې تاد�ه کړئ. ک�دي �ش

د ټو�ف
 . ې د درملو پ��ې واخ�ي

 تاسو څخه د �س�ف

 ) ۱۹-کرونا و�روس (ک��ډ

حکومت ب��تان�ا  د  �ږي.  ت�ې څخه  و�ا  ن��وا�ې  د  و�روس  یوې کرونا  د  مهال  دا  پا�ه   ۱۹-د کوو�ډ  ب��تان�ا  و�ب  مشورې 
https://www.gov.uk/coronavirus   ې معلومات لري د �ښو د راپور ورکولو څرنګوا�ي او د مرستو په هکله که چ�ې

ې تاسو   تاسو ته په ګوته کوي �پ وي کړئ. همدا راز  ف ې کور �ې ځان م�ف د کوروناوایرس د ن��وا�ې  تاسو اړ شوي �است �پ
، د مثال په توګه تاسو څومرە خل�و   ئ � پرمهال له کومو اصولو کار واخ�ئ او د کرونا د و�ا په حالت �ې څه کوالی �ش نارو�ف
ئ د م�ي  ، د یوې خوندي فاص�ې ساتل، او په ټول عامه ځایونو �ې د مخ ماسک اغوستل. تاسو کوالی �ش ئ �ە راټول�د� �ش

ې څنګه په راتلونکو محدودیتونو څخه د   ې روښانه کوي �پ بهر راوتلو ‘کاري پالن‘ په اړە هم معلومات دلته ومو�ئ کوم �پ
 . ي

 م�اشتو �ې د کرونا و�روس مقررات بدل�د� �ش

، نو تاسو با�د د حکومت برقرارو   ’Red List‘ که تاسو ب��تان�ا ته د ‘ر�ډ لست‘ (سور لست) ئ هیواد څخه رارس�د� �اسيت
 . ي

ف �ش  مقرراتو مطابق په هغه وخت �ې قرنطني

ف کولو لپارە وخت  نیول  د کرونا و�روس وا�سني

ې تاسو د    COVID-19له الرې د    NHSتاسو د   ف کولو لپارە وړ �است. که چ�ې ،    GPوړ�ا وا�سني ئ �ە راجس�ت شوي �اسيت
 : ون��ئ وخت  لپارە  ف  وا�سني و�روس  کرونا  د  ئ  �ش کوالی  څنګه  تاسو  ې  �پ دي  دلته  توض�حات  نور 

-vaccination/book-19/coronavirus-covid-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus
vaccination/-coronavirus 

  . ي
ې دلته ژوند کوي وړ�ا و ړاندیز او چمتو �ش ف به په ب��تان�ا �ې هر وګړي ته �پ �جري �ې نوم   GPپه  تاسو اړت�ا نلرئ  وا�سني

ف ترالسه کولو لپارە د   ە ولرئ.   NHSل�کنه وکړئ �ا د وا�سني ې شب�ې (  شم�ي
� پاملريف ې درملتونونه، د لومړيف  )، PCNد ټوليف

ي د هغو خل�و �ە مرسته 
ف رسولو س�ار م��لونه به وکوالی �ش ي سایټونه او د وا�سني د وا�سیناسیون مرکزونه، نور ځايي

ې تر اوسه د   ە راجس�ت ندي. �  GPوکړي �پ

https://www.nhs.uk/mental-health/
http://www.nhs.uk/Service-Search/Pharmacy/LocationSearch/10
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
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 ز�ږون �ا م��نه ثبت کړئ

ې د ثبت لپارە د ګامونو اخستلو په اړە مشورە ورکوي.  ې په کورنیو �ې د ز�ږون �ا م��يف �
ي و�ب پايف  دا دوليت

birth-https://www.gov.uk/register 

dies-someone-https://www.gov.uk/when 

 د ز�ږنتون پاملرنه او خدمتونه 

د ز�ږنتون خدمات د امیندوارۍ له پ�ل څخه د قاب�ې لخوا تر آخرې مودې د السل�ک وروسته پاملرنه تر پوښښ الندې  
: دا معموال د ز�ږون وروسته ش ي له ز�ږون وروسته تر    ۱۰اوخوا  ن��ي

ې وي مګر ک�داي �ش
ي.قاب�ې   ۶ور�ئ �� اونیو پورې وغځ�ي

ې ډیری  
ې د امیندوارۍ، ماشوم ز�ږون او د ز�ږون نه وروسته دورە �ې چمتو کړي. د دې پاملريف

ې شخ�ي پاملريف ډاډمنوي �پ
ې الزمه وي د اړت�ا   ې چمتو کوي، هغوي همداراز که چ�ي

ي او والدي �ا نورو برخه به مستق�ما قابله ګايف په وخت �ې د �سايي
ي ښک�لت�ا همغږي هم کوي.   طيښ

ې په ب��تان�ا �ې م�شته وي با�د یو ې   GP هر څوک �پ ئ �پ ې تاسو پوهه �ش �ا قاب�ې �ە ژرترژرە اړ�که ون��ي کله �پ
ئ   .امیندوارە يي

ې تاسو یوە قابله �ا   ې په هکله وګورئ او هغه مالومات  ژرترژرە د امیندوارۍ (ماشوم دمخه) پاملر   GPدا ډېرە اړ�نه دە �پ
يف

لرئ اړت�ا  ورته  لپارە  امیندوارۍ  ې  تندرسيت یوې  د  تاسو  ې  �پ راوړئ  ته  الس  او  .  ترې  ز�ږون  امیندوارۍ،   د 
:   NHSد   ئ ې موند� �ش ې تاسو اړت�ا لرئ دلته يي   NHS -Pregnancyد ز�ږنتون خدمتونو په اړە ټول هغه معلوماتو ته �پ
)www.nhs.uk( 

وګورئ   لینک  دا  لپارە  معلوماتو  نورو  د  چا  -ه�له کوو  د  زائ��نو  بهريف  الرښود د  اړە  په  پ�ي کولو  د  مقرراتو  رج کولو 
)publishing.service.gov.uk(  

 د غاښونو درملنه/ د غاښونو پاملرنه او خدمتونه

ئ نو تاسو د   �� ې یو ن��وال خدمت دی او    NHSکه تاسو په ب��تان�ا �ې اوس�ي ې مستحق �است، کوم �پ د غاښونو د درمليف
ي ته اړت�ا نلري. د  

ې په مستثيف کټګورۍ دي، نو   وړ�ا ندەدرملنه  د غاښونو    NHSاستوګن�ئ پرته له هغو ناروغانو لپارە �پ
ې کوي.  ې یو ب��تان�ايي اوس�دون� يي ې په ب��تان�ا �ې م�شت وي با�د پ��ې تاد�ه کړي ل�ه څنګه �پ  په دغه ډول هر څوک �پ

ي  ��  وړ�ا معاف�ت په الندې قضیو �ې پ�ي ک�ي

ې په توګه د ټکون •
ې بندول، د مصنو�ي غاښونو درملنه وړ�ا دە (د ب�ل�ګ

و لرې کول، په خوله �ې د و�نو به�ديف
 ترم�مول)

� وخت په تعل�م �ې وي  ۱۹او �ا له  ۱۸که د شخص عمر له  •  کلونو څخه کم وي خو �ش�پ
و  • ې ز�ږ�د� وي په ت�ې تصدیق �ا د ز�ږون معاف�ت  MAT B1م�اشتو �ې د  ۱۲امیندوارە ښځه وي، او �ا ماشوم يي

.  با�د )  MatExسند ( ي
 د غاښونو کلین�ک ته وښودل �ش

  

https://www.gov.uk/register-birth
https://www.gov.uk/when-someone-dies
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977345/Main_Guidance_post_February_2021_v3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977345/Main_Guidance_post_February_2021_v3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977345/Main_Guidance_post_February_2021_v3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977345/Main_Guidance_post_February_2021_v3.pdf


27 
 

 : تعل�م ته ال�� ۷
 

ې مسئ�ې د ب��تان�ا د هر یو ملت 
ې پاملريف ف ي مسئله دە؛ د تعل�م او ماشومانو پورې تړ�ې ټولن�ي

ښوونه او روزنه یوە تف���ف
 ته تف��ض کړل شوی مسؤل�ت دی.  

 د ماشومانو پاملرنه

ې ستاسو د ماشوم عمر د  ئ کله �پ � پورې    ۴څخه تر  ۲تاسو وړ�ا ساعتونو لپارە د ماشومانو پاملرنه ترالسه کوالی �ش کليف
ي د دغو لپارە غوښتنه وکړئ: 

 وي. تاسو ک�دی �ش

ې په انګلستان �ې ژوند کوي شتون لري، پرته لدې   ۴او  ۳دا د ساعته امت�از:  ۱۵عمو�ي  • کلنو ماشومانو لپارە �پ
 . ي

ې په پام �ې ونیول �ش ې د کډوا�� وضع�ت يي  �پ
ې بیوزله ګ�ل  کلنو   ۲د هغو ساعتوامت�از:  ۱۵کلنو بېوزلو ماشومانو لپارە د   ۲د  • ماشومانو لپارە شته دی �پ

ې د دولت څخه مالتړ ترالسه کوي  � او والدین دي �پ ا�طو �ە برابرې کوريف شوي وي. د دغه امت�از وړ هغه �ش
ف حد څخه لږ  ې ک��ډ�ټ) او د عا�د تر معني ل�ه یونیورسل ک��ډ�ټ (عمو� ک��ډ�ټ) �ا ټکس ک��ډ�ټ (د ماليي

ە پردې،  ې پالن (عا�د ترالسه کوي. ���ي
ې او روغت�ا د پاملريف ې د پوهيف )  EHCPهغه ماشومان مستحق دي �پ

ې الندې دي. 
 لري او �ا هم تر پاملريف

 : ئ ي وکړئ دلته الړ �ش
   childcare-https://www.gov.uk/getد نورو معلوماتو لپارە ، مه��ايف

 ښوون�ئ 

ئ او  �� ې دوی   ۱۶کلن تر   ۵که تاسو په انګلستان �ې اوس�ي ې باوري کړئ �پ  کالو ښکته ماشوم لرئ تاسو اړ �است �پ
� څخه مالتړ کوي به پدې �ې ستاسو �ە   ې تاسو او ستاسو کوريف � وخت تعل�م ترالسه کوي. د ځايي چاروا� �پ د �ش�پ

 مرسته وکړي. 

ي یو د دغو نه وی: 
 دا ک�دی �ش

ي تم��ل ش • ؛ په دوليت ي کوالی ستا�ې څخه ستا�ې د ماشوم د تعل�م لپارە پ��ې واخ�ي ې ��ش ، �پ ي �ې
 وي ښوون�ئ

ې عموما به ستاسو   • ي)، �پ �� ي په نوم هم بلل ک�ي
ې د ځانګړي �ا شخ�ي ښوون�ئ ي �ې (�پ

په يوە خپلوا�ه ښوون�ئ
؛ �ا  څخه ستا�ې د ماشوم د تعل�م لپارە پ��ې واخ�ي

ئ خپل ماشوم لپارە په کور �ې تاسو کوال •  ښوونه او روزنه غورە کړئ.   ی �ش

ې    ۴ � وخت تعل�م ترالسه کړي، مګر تاسو اخت�ار لرئ �پ ي �ې هم د �ش�پ
 کلن ماشوم به په نورمال ډول په ابتدايي ښوون�ئ

ې   ې وخت لپارە ماشوم ته داخله وکړئ تر څو �پ
ي او د هغه نه وروسته به سمدسيت د پورە مودي    ۵د ن��ې ور�ئ �� کلن ک�ي

 لپارە پ�ل کړي.  

ې د ښون�ئ د مودې په پ�ل �ە د  �ل په توګه، تاسو کوالد بد ئ د خپل ماشوم لپارە غوښتنه ورکړئ �پ ې   �ې ۵ی �ش ف کل�ي
ي به د  

ې ښوون�ئ  کوالی کالو ځوانانو لپارە تعل�م چمتو کړي. دا ځوانان    ۱۸-۱۶وروسته به ښون�ئ پ�ل کوي. همدا راز ځیيف
م فارم کالجونو ته هم د داخ�ې غوښتنل�ک ورکړ  �� ي د ش�پ

ې په عموم ډول د    -ي  �ش کلونو ځوانانو لپارە تعل�م    ۱۹-۱۶کوم �پ
ې   -وړاندې کوي  ي د  کوالی�ا د نورو زدە کړو کالجونو ته �پ

 څخه پورته عمر لرونکو کسانو لپارە تعل�م چمتو کړي.   ۱۶�ش

ي �ې ځای ترالسه کول   
 د خپل ماشوم لپارە په ښوون�ئ

ي معلوماتو د موندلو لپارە خپل   ئ نو د الندیيف �� ې تاسو په انګلستان �ې اوس�ي (ځايي شورا) �ە اړ�که   کو�سل  لوکلکه چ�ي
 :  ون��ئ

ي تم��ل  • ي ستاسو په س�مه �ې دوليت
 شوي ښوون�ئ

ې تاسو پ�ې عالقه لرئ  مع�ارونه داخ�ې  �ا  شمول�ت د  •  د هغو ښوونځیو لپارە �پ
 

https://www.gov.uk/get-childcare
https://www.gov.uk/find-your-local-council
https://www.gov.uk/schools-admissions/admissions-criteria
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ي د داخلو د س�سټم او د تنظ�مولو په هکله  د والدینو لپارە معلومات د انګل��ي    دلتهم�ږ  
او د دې کڅوړې په الف ښوون�ئ

 چمتو کوو.  ضم�مه �ې 

د انګلستان ښوونځيو ته د ال��ي لپارە ب��تان�ا ته د داخل�دو په هکله د بهرنيو مليتونو ماشومانو د حقونو په   دلتهم�ږ 
 اړە معلومات چمتو کړي.  

که تاسو په سکاټلینډ �ا و�لز �ې م�شت �اسيت دا پورته دوە لینکونه د دغو هیوادونو د و�بپاڼو په هکله لینکونه هم چمتو  
 کوي.  

ي  
ې تاسو په ښوون�ئ ې الندې ټا�ل شوې دي. د دې احتمال شته، کله �پ

�ې د ځای ترالسه کولو په اړە نور تفص��ي الرښوويف
ې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ.  

� پرو�ې الندې وي، نو د الرښود بر�ف ، ستاسو غوښتنل�ک به د کليف ئ  لومړی انګلستان ته را�ش

 نورې زدە کړې 

ې د ثانوي زدە کړو  )  FEنورې زدە کړې ( ې د لوړو زدە کړو یوە برخه نوي (�عيف ، هغه �پ وروسته ټو�ې زدە کړې په بر �ې ن��ي
ي).  �� ې د ل�سا�س فارغ التحص��ي �ا ما فوق ل�سا�س په توګه نه اخ�ستل ک�ي  کو�ې �پ

ټا�ل شوي   ۱۹  –  ۱۶د   د  د کورنیو چارو وزارت لخوا  ې  اړت�ا لري �پ ته  لپارە هر شخص دې  تم��ل وړت�ا   کلنو کسانو د 
ډوا�� مقرراتو �ە سم په انګلستان �ې د اوس�دو حق ولري. ستاسو ښوون�ئ �ا د نورو زدە کړو تعل��ي ادارە به تاسو د ک

، مرسته وکړي.   ئ ا�ط پورە کوالی �ش ې �ش ې د استوګيف  �ە د دې وړت�ا �پ

 ترالسه کړئ. دلته د ال ز�اتو نورو زدە کړو کورسونو او تم��ل په اړە معلومات 

.  دلتهکلونو لپارە د ال ز�اتو زدە کړو کورسونو او وړت�او په اړە معلومات   ۱۹ - ۱۴د   ومو�ئ

 عم�ي زدە کړې (اپ��نیتسش�پ) 

. تاسو  ې تاسو زدە کړە کوئ، تج��ه ترالسه کوئ او معاش اخ�ئ ې �پ ې دندە دە چ�ي
 عم�ي زدە کړە په اصل �ې یوە ر�ښتويف

� لرئ.   ، تاسو به د خپل غورە مسل� د کارکون�ي په ح�ث کاري قرارداد او د تعط�التو رخصيت د عم�ي زدە کړې په پای �ې
ې س�ې وړت�اوې او پوهاوی ولرئ.   لپارە اړ�يف

ې تاسو کوم یو    دا د  ە کړئ دا په دې پورې اړە لري �پ � و کلونو پورې وخت ن��ي ترڅو د کار زدە کړە �ش�پ �� یو کال څخه تر ش�پ
ې دە. دا د حکومت او ستاسو د کار ګمارون�ي  � تج��ه تر کومه ک�پ ې دە او ستاسو پخوايف مسل� غورە کوئ، کومه اندازە يي

ي.  ��  لخوا ورکړل ش��و �سپنو څخه تم��ل ک�ي

ې تاسو په انګلستان �ې د ژوند او کار کولو اجازە ولرئ  تاسو ب  ه په انګلستان �ې د کار د زدە کړې تم��ل لپارە وړ �است که چ�ې
ې د   ا�ط او مع�ارونه مو پورە کړي وي، ل�ه څنګه �پ  �ې ټا�ل شوې دي.   مقرراتو تم��ل په  او د اوس�دو �ش

 د عم�ي زدە کړې لپارە، تاسو با�د: 

 کلن �ا ز�ات عمر او�ئ   ۱۶ •
� وخت تعل�م �ې نه �است  •  دمخه په �ش�پ
 په انګلستان �ې ژوند کوئ  •

، �ا تاسو خپله   ې تاسو خپل مسل� پ�ل کوئ، غواړئ بدلون په �ې راو�ئ ئ عم�ي زدە کړې پ�ل کړئ که چ�ي تاسو کوالی �ش
� دندە �ې  � وړت�ا ل�ه تحص��ي درجه ولرئ او ب�ا هم د کار عم�ي زدە    لوړت�ا غوښتل غواړئ.   اوسيف ئ پخوايف تاسو کوالی �ش

 کړې پ�ل کول غواړئ. 

ي وکړئ په 
 �ې د عم�ي زدە کړو اخت�ارونه وګورئ،   و�لز  �ا  سکاټلینډ که تاسو په انګلستان �ې ژوند نه کوئ، مه��ايف

  v.ukhttps://www.apprenticeships.goد عم�ي زدە کړې په اړە د نورو معلوماتو لپارە دا و�ب پا�ه وګورئ: 

https://www.gov.uk/schools-admissions
https://www.gov.uk/guidance/schools-admissions-applications-from-overseas-children
https://www.gov.uk/further-education-courses
https://www.gov.uk/courses-qualifications
https://www.gov.uk/guidance/apprenticeship-funding-rules
https://www.gov.uk/guidance/apprenticeship-funding-rules
https://www.gov.uk/guidance/apprenticeship-funding-rules
https://www.apprenticeships.scot/
https://gov.wales/apprenticeships-genius-decision
https://www.apprenticeships.gov.uk/
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ي ترا�سپورت  
 د ښوون�ئ

ې څومرە د �ښو مزل  ي ته وړ�ا ترا�سپورت ترالسه کړي هغه پر دې پورې اړە لرې �پ
ي ښوون�ئ

ستاسو ماشومان ک�دی �ش
 دی، کو�ې ځانګړې اړت�اوې لري او آ�ا دغه د �ښو مزل کول خوندي دی. 

ې له   ې عمرونه يي ې دوی خپل تر ټولو  کلونو تر مینځ دي د وړ�ا    ۱۶تر    ۵ټول ماشومان �پ ي ترا�سپورت وړ دي که چ�ي
ښوون�ئ

ي او لږترلږە ژوند کوي: 
ي ته �ئ

 نږدې مناسب ښوون�ئ

ي څخه په  •
ې دوی تر  ۲د ښوون�ئ  کلو څخه ښکته وي   ۸م�لونو �ې که چ�ې

ي څخه په  •
ې دوی  ۳د ښوون�ئ  کلن �ا لوړ وي  ۸م�لونو �ې که چ�ي

ې مفت له   ە اضا�ف امت�ازات شتون لري �پ ې پورې ترا�سپورت ته�ه دە د هغو ماشومانو  د دې برس�ې
کور نه تر ښوون�ئ

ې د ټ�ټ عا�د لرونکو کورنیو څخه دي.   لپارە �پ

ې شورا څخه واخ�ئ  ترا�سپورت مفت ښون�ئ د  ف  په هکله جزئ�ات له خپ�ې س�مه ی�ي

ې ځا  ې اړت�اوې او معلول�ت لريهغه ماشومان او ځوانان �پ  )SEND( نګړي د روزنيې

ې د   ي �پ �� ې ځانګړي د   SENDپه انګلستان �ې د ټولو عامه ښوونځیو او کالجونه دا تمه ک�ي �ا هغه ماشومان او ځوانان �پ
د   ښوون�ئ  هر  کړي.  ې  يي پورە  او  ي 

يف ش و��ي اړت�اوې  دوي  د  لري  معلول�ت  او  اړت�اوې  ې    SENCoروزنيې
ې د  او�و همغږی کون�د (ځانګړي تعل��ي اړت� ماشومانو او د دوی کورنیو �ە په مالتړ �ې کل�دي رول    SEND) لري، کوم �پ

ە پردې، هر ښوون�ئ د   ي په خپل و�ب سا�ټ �ې ترڅو احتما�ي    SENل��وي. ���ي
وي د ښوون�ئ په هکله معلوماتو راپور خ�پ

ې �ې د ځانګړي تعل��ي اړت�او 
ې په هر انفرادي ښوون�ئ ي �پ

� پوە �ش ي   کوالیپه هکله څه ډول مالتړ ترالسه    کوريف
. ښوون�ئ ي

�ش
ې هغه ځانګړې تعل��ي اړت�اوې لري.  ي کوالی په دې دل�ل د ماشوم د شامل�دو مخه ون��ي ځګه �پ

 نه �ش

ې ممکن له عادي اړت�او�و په عمو�ي ډول ښوونځیو �ې  ې یو ماشوم ډیر پ�چ�ي ځانګړي زدە کړو ته اړت�اوې لري �پ که چ�ې
ي برس�ي  �� ې دغه مناسب تدارکات چمتو  ورکول ک�ې ي شتون لري �پ

ە وي، نو په هرې س�مه ایزې سا�ې �ې ځانګړي ښوون�ئ
ې    کوالی ي څوک �پ

يف ش ې په خپله س�مه �ې ماشومان او ځوانان و��ي ي چاروا�ي دندە لري �پ . ځايي ي
لري �ا معلول�ت   SEN�ش

�ې  برخه  دغه  به  م�ږ  توګه،  په  ې 
بر�ف یوې  د  دندې  دې  د  لري.  وې  ي 

�ش ک�دی  �ا    لري 
ي  

ې ک�دي �ش ې ورته مناسب ځواب ووايي کوم �پ
ې د دوې ساحو ته را�ئ ې هغه کسان �پ ي چاروا�و څخه تمه لرو �پ د ځايي

ې دغو کورنیو ته د دوي د اړت�او�و په هکله مناسب معلومات او مشورې ورکړل  مالتړ ته اړت�ا ولري، او ډاډ ترالسه کړي �پ
ف وړاندیز   شوي دي تر څو د دوي اړت�اوي په ډېر مناسب او ښه ي چاروا� خپل س�مه ی�ي ډول پورە شوي دي. هر ځايي

ي س�مه �ې د ب�الب�لو خاصو تدارکاتو په اړە تفص��ي معلومات چمتو کوي.  ې په خپله ځايي ې په هغه �ې کورنیو ته يي وي �پ  خ�پ

 د ل��انو لپارە ښوونه او روزنه

ې   �پ �است  وړ  لپارە  ې 
روزيف او  ې 

ښوويف ي 
اضا�ف ډول  وړ�ا  په  به  اوتاسو  دي  هم  ې کورسونه  ژيښ انګل��ي  د  هغه �ې   په 

ې (    ې هغه  )  AEBد ل��انو د تعل�م د بود��ښ ا�طو �ە �پ ې �ش ې تاسو د ��ش ش��و استوګيف ي البته که چ�ي �� کاله    ۳له الرې تم��ل�ي
د   وکړي.  مطابقت  ن��ي  بر �ې  په  استوګنه  :    AEBعادي  ټا�ي مع�ارونه  عمو�ي  ې  استوګيف او  وړت�ا  د  اصول  تم��ل  د 

2021-to-2020-rules-funding-aeb-budget-education-https://www.gov.uk/guidance/adult   

ي (نږدې  
ی او �ا هم په ګډە تم��ل �ش �� � ډول تم��ل�ي د حکومت ونډە) ستاسو عمر، مخکیيف ٪۵۰ښوونه او روزنه به �ا په �ش�پ

ا�طو پورې اړە لري.  ، او �ش ې
 السته راوړيف

ې شورا (  ښ ي وکړئ خپ�ې س�مه ی�ی
) �ە اړ�که ون��ئ �ا دا و�ب پا�ه وګورئ:  لوکل کو�سلد نورو معلوماتو لپارە مه��ايښ

ي ټ�کنالوژۍ مهارتونه ښه کړئ
ي او د معلومايت

، ر�ا�ښ   خپله انګل��ي

https://www.gov.uk/help-home-school-transport
https://www.gov.uk/guidance/adult-education-budget-aeb-funding-rules-2020-to-2021
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Ffind-local-council&data=04%7C01%7CFreddy.Crawford%40communities.gov.uk%7C3262c7b710b04da2232e08d91b8da97b%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637571117507981441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MgI%2BMb8E0gKdLUufpFxtkJFCi%2FZ23%2FFRjLyxOVbYZk8%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fimprove-english-maths-it-skills&data=04%7C01%7CFreddy.Crawford%40communities.gov.uk%7C3262c7b710b04da2232e08d91b8da97b%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637571117507991400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ow1Ne%2B%2B8MMG2T36mlXuXX4dgIieYfLHDREAiSWdaVK8%3D&reserved=0
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ې کور  ئ که تاسو غواړئ ف�س ورکړئ نو د ب��ت�ش کو�سل له الرې په انفرادي ډول د انګل��ي ژيښ سونه پرمخ وړ� �ش
ي 

  کو�سل  انګل��ي زدە کړئ | ب��ت�ش -ال�� ورته موندی �ش

ې له  ې وړت�او�و د ثبوت ورکولو په اړە معلومات په دې و�ب پا�ه �ې موند� د یوې خوندي ازم��يف الرې خپ�ې انګل��ي ژيښ
 : ئ  secure-a-with-abilities-language-english-your-https://www.gov.uk/guidance/prove-�ش
selt-test-language-english  

 لوړې زدە کړې  

ئ آنالین د ډیری لوړو زدە کړو    کورسونو لپارە پلټنه او درخواست وکړئ. تاسو کوالی �ش

ي:  ۱۸د لوړې زدە کړې کورس اخ�ستلو لپارە تاسو با�د عموما  ��  �ا ډیر عمر ولرئ. دا معموال دلته تدر�س�ي
 پوهنتونونو •
 کالجونو •
ي کالجونه • ي �ا زراعيت

 تخص�ي بنسټونو ل�ه د ه�ف ښوون�ئ

 د لوړو زدە کړو وړت�اوې عبارت دي له: 
 ډیپلومونه  •
ې د  •  ل�سا�س در�ښ
ې (فاونډ�شن ډ�ګري) •  د بنسټ در�ښ
 د مافوق ل�سا�س فراغت سندونه  •

ولوي نو تاسو با�د د لوړو زدە کړو اړوندە چمتو کون�ي �ە مستق�ما اړ�که  پوهنتونونه خپل د داخ�ې پال��� او اړت�اوې کن�ت�
ی تاسو کومه پوښتنه لرئ.  ې تاسو پ�ې عالقه لرئ که چ�ې  ون��ئ کوم �پ

� پال� ې تاسو د اوس�دو لپارە خپله  د وسيف ئ تر هغه �پ ې �ش
، تاسو به د ف�س لپارە د ن��وال زدە کون�ي په توګه پايت ې

�� له م�ف
ې ک�دو لپارە المحدودە اجازە (انډ�فین�ټ ل�ف) مو ترالسه کړئ. 

ە کړي وي او د پايت �  الرە �ش�پ

، یو کس با�د په ي ف�س لپارە وړ او�ئ
ې په ب��تان�ا �ې د کوريف ندل   د دې لپارە �پ ش ب��تان�ا �ې د اوس�دلو مستقر وضع�ت �ا پ�ي

ا�طو او وړ  ې لپارە هم اړوند اړت�اوې شتون لري. د نورمال �ش شوې اړ�که ب��تان�ا �ە ولري. په ب��تان�ا �ې د عادي استوګيف
ې پ ي ف�س د ورکړې حالت الس ته راوړئ که چ�ې

ې دکوريف ، تاسو به وړت�ا ولرئ �پ ه ب��تان�ا  ت�او�و پورە کولو په صورت �ې
ي.  ��  �ې مو د م�شت �ا مستقر وضع�ت ترالسه کړئ. دا په تاسو تړاو لرونکو هر يو باندې هم پ�ي ک�ي

د   معلومات  اړە  په  پرو�ې  غوښتنل�ک  او  غوراوي  تحص�ل  د  ب��تان�ا �ې  ب��ت�ش کپه   | تحص�ل  ب��تان�ا �ې     و�سلپه 
 له الرې د ال��ي وړ دي. 

 وړت�اوې 

) مرکز  معلوماتو  شب�ې  ي  ارو�ايي د  ب��تان�ا  �  ،  UK ENICد  پخوايف استاز�توب  )  UK NARICاو  په  حکومت  د  ب��تان�ا   د 
هغو �ې   په  ې  �پ هکله  په  وړت�او�و  المل�ي  ف  بني د  وړاندې کوي،  مشورە  تخص�ي  اړە  په  پرتله کولو  قابلیتونو  ن��وال   د 

 د افغا�ستان څخه د ب��تان�ا وړت�او�و پورې شامل دي. 

ب��تان�ا   ا  UK ENICد  وړت�او�و  ې 
بهريف د  �ە  افرادو  همدارنګه  او  کالجونو  پوهنتونونو،  ب��تان�ا  د   و مرسته کوي 

لخوا خپارە شوي د پرتله کولو ب�انات تفص�� مقا�سوي    ENIC UKد زدە کړو تج��و د پوهاوی او منلو په هکله. د ب��تان�ا  
لخوا وړاندیز شوې مشورې مشتمل دي په جزوي او/�ا ن�مګړې وړت�اوې تر    UK ENICمعلومات چمتو کوي. د ب��تان�ا  

�ې   الرښوونو  په  �ە  کالجونو  او  ښوونځیو  د  څو  وکړي  ،  (  A Levelمرسته  �ې داخ�ې  په  لیول)   ای 
 پورې د تم��ل معافیتونو او لوړو زدە کړو په شمول.  ۱۹-۱۶د 

ئ  ي وکړئ دلته الړ �ش
  info@enic.org.uk�ا ا�م�ل وکړئ  www.enic.org.ukد نورو معلوماتو لپارە، مه��ايف

https://www.britishcouncil.org/english
https://www.britishcouncil.org/english
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fguidance%2Fprove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt&data=04%7C01%7CCharlotte.Henniker-Gotley%40homeoffice.gov.uk%7C87097b0f096b4054d85308d8fb5b2ffd%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637535716346148607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gOZuYZyDiIZcysh0iotMk13UMT9JV7tSw8MEpkZCtLk%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fguidance%2Fprove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt&data=04%7C01%7CCharlotte.Henniker-Gotley%40homeoffice.gov.uk%7C87097b0f096b4054d85308d8fb5b2ffd%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637535716346148607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gOZuYZyDiIZcysh0iotMk13UMT9JV7tSw8MEpkZCtLk%3D&reserved=0
https://www.britishcouncil.hk/en/study-uk
https://www.britishcouncil.hk/en/study-uk
https://www.britishcouncil.hk/en/study-uk
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.enic.org.uk%2F&data=04%7C01%7CChris.Turner%40communities.gov.uk%7C197d6f520b0d4c81508208d8ea264647%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637516798003777453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=96pUch11pz%2BrcPVfEmGHdN%2F10uo7NR8qzAoCMbDBJfA%3D&reserved=0
mailto:info@enic.org.uk
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 له افغا�ستان څخه ښوون�ي  

ولو �ە په انګلستان �ې د ښوون�ي   � ې اعتبارل�ک کورس �ش�پ
ي په انګلستان �ې د ښوونکو د روزيف

د افغا�ستان ښوون�ي کوالی �ش
ې لسا�س لري  )  QTSوړ ک�ف�ت مقام (  ي یوازې   کوالیترالسه کړي. د بد�ل په توګه، د افغا�ستان تج��ه لرون�ي ښوون�ي �پ

�ش
ە کړي. پدې اړە نور  � ې الرە �ش�پ

معلومات دلته شتون لري:  د ارزويف
https://getintoteaching.education.gov.uk/ 

ي په ا�اډمیو او وړ�ا ښوونځیو �ې د  
ې   QTSښوون�ي هم کوالی �ش ، په شمول د هغه کسانو �پ ي ښوون�ي

پرته کار وکړي. بهريف
ې وړت� ي تر څلور کلونو پورې د  په افغا�ستان �ې يي

پرته په ساتل ش��و ښوونځیو (مینټینډ    QTSا تر السه کړې وي، کوالی �ش
 سکول) �ې هم کار وکړي. 

ې ر�است لخوا د دندو د لست جوړولو رس�ي خدمت دی او د  
ې او روزيف

  ۱۷۰۰۰د ښوونو خا� دندو پوستونه د ښوويف
ي او دوي د خپل تدر� �� ي �ې ښوونځیو لخوا ګټه ترې اخستل ک�ې

ئ په یو ښوون�ئ  �ي رولونو لپارە کاروي. تاسو کوالی �ش
ئ   ت�اوي ترت�ب کړئ. تاسو کوالی �ش ، دندې خوندي کړئ او د دندو خ�ښ د یوې دندې لټون وکړئ �ا په ټرست انګلیند �ې

.  ce.gov.uk/vacancies.servi-https://teachingدلته   د تدر�س خا� ځایونو ته ال�� ومو�ئ

 

  

https://getintoteaching.education.gov.uk/
https://teaching-vacancies.service.gov.uk/
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ي حقونه او مسؤلیتونه  ۹
 : قانويف

 

 حقونه او آزادي 

ې محافظت کوي. دا په ب��تان�ا �ې د  ې قانون يي ي حقونه او آزادي لري، �پ ي ��ش
په ب��تان�ا �ې هر فرد ورته لومړيف

 خل�و د ژوند څرنګوا�ي په ګوته کوي. د مثال په توګه: 

ی د آزادۍ حق لري.  •  هر ��
ی د فکر آزادي او د خپل مذهب د عم�ي کولو حق لري.  •  هر ��

ي 
ې د ب��تان�ا قانون ماتوي. دا د قانون په هر صورت، دا غ�ي قانويف ې تاسو په هغه فعالیتونو �ې برخه واخ�ئ �پ دە �پ

ې تعذ�ب کړئ.   ې د یو چا �ە د دوی د عقا�دو له امله تبع�ض وکړئ �ا يي  خالف دي �پ

 په ب��تان�ا �ې ارزښتونه او مسؤلیتونه 

ې  په ب��تان�ا �ې ژوند کوي �ا ترې ل�دنه کوي په قانون �ې د خوندي شوي حقونو او آزادي پراساس، له هر چا څخه �پ
دي:  �� ي ته غاړە ک�ي

ې د ګډو ارزښتونو او مسؤلیتونو یوې ټول�ګ ي �پ ��  تمه ک�ي

 قانون ته درناوی او اطاعت وکړئ  •
 د نورو حقونو ته، د هغوی د خپلو نظ��اتو د حق په شمول، درناوی وکړئ  •
 د نورو �ە د انصاف چلند وکړئ  •

 وادە

ې د دولت لخوا راجس�ت� شوي نه وي په رسم�ت   ي ودونه تر هغه �پ ي ودونو تر منځ ت���ي شتون لري. مذهيښ ي او مذهيښ
د مديف

ي ودونه په ب��تان�ا �ې نه ې مذهيښ ي. ځیيف �� ندل ک�ي ش ي    نه پ�ي
ې دغ�ې ودونه کوي با�د مديف ندل شوي او هغه جوړې �پ ش دي پ�ي

وګورئ:  لپارە  معلوماتو  نورو  د  اړە  په  اړت�او�و  ي 
قانويف د  لپارە  وادە  ي 

قانويف د  و�لز �ې  او  انګلستان  په  ولري.  هم  وادە 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/347609/357c_V3.pdf 

ي عمر لږترلږە  
ە کولو لپارە د مور  کلونو تر مینځ واد  ۱۸او    ۱۶کاله دی. په انګلستان �ې تاسو د    ۱۶په ب��تان�ا�ې د وادە قانويف

 او پالر رضا�ت ته اړت�ا لرئ.  

ې ښځینه او نار�نه �ە وادە وکړي، ښځينه او ښځينه �ە وادە وکړي او نار�نه  ي او منل شوي دي �پ
په انګلستان �ې قانويف

ي.  ��  او نار�نه �ە وادە وکړي. دا ټول ودونه د قانون لخوا خوندي او منل ک�ي

. وادە با�د د ښک�لو دواړو   ي
� او آزادانه رضا�ت �ە تر�ە �ش  کسانو له �ش�پ

 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/347609/357c_V3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/347609/357c_V3.pdf
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 : په تبع�ض عمل کول: ۱۰
 

ې د یو چا �ە د جنس�ت (جنډر)، نژاد، مذهب، عمر، معلول�ت �ا جن�ي تما�ل له امله   ي دي �پ
قانويف په ب��تان�ا �ې دا غ�ي

 . ي
 په ت���ي چلند و�ش

ې د دوی مل��ت نژاد پالنه په ب��تان�ا �ې د منلو وړ ندە. دا یو جدي جرم  ې یو څوک د نژاد له المله او په دې دل�ل �پ دی �پ
ف  ې توکم�ي . دا هم د قانون خالف دی �پ ي

ې سبب �ش ې اخ�ستيف ي ناوړە ګيت�
ې �ا لف�ف

ي ک�دو، ځورويف ته ز�ان ورسوي د هغه د ټيپ
وړ ندي. د نفرت راپاروي. د بل کس په وړاندې د هغه د توکم، قوم�ت او �ا د ز�ږون د ځای پر بنسټ تبع�ض د منلو  

، د اوس�دو د ځاي د لټون، د م�ي روغت�ا د خدمت ( ې ف  ) NHSدندې د غوښتيف ي �ې د یو څ�ي
، او �ا یوازې په پلورن�ئ ې

د کارويف
 . ي

ي له تاسو �ە بل ډول په ت���ي چلند و�ش لو پرمهال نه ښايي  د پ�ي

ي �ې �ا په عامه ځای او څرګندە توګه �س�ي او ت
، ښوون�ئ ې تاسو با�د د کار په ځای �ې ته �پ ئ (چ�ي ې �ە مخ ��ش

ە ځورويف ف وکم�ي
ستاسو   ې  �پ کوي  ې 

څرګندويف �است  راغ�ي  تاسو  ې  �پ ځا�ه  کومه  له  �ا  اړە  په  توکم  د  ستاسو  خل�   نور 
ي).  ��  د سپکاوي او ناآرا�� المل ک�ي

ې  ې په اړە ووا�است. هڅه مه کوئ �پ ي وي پول�س ته يي
ې ق��ايف ئ د توکم پاليف يف ش ې پ�ې ې تاسو يي پخپله    که تاسو �ا کوم بل څوک �پ

� �ا د توکم پالونکو له ب��د �ە معامله وکړئ.   د توکم پاليف

ي ک�دل 
 د جرم ق��ايف

ې   �  م�ږ ډاډە یو �پ ې غورە کړې ب��تان�ا خپل کور جوړ کړي، او د خپلو کورنیو �ە دلته    LESد افغا�ستان پخوايف هغوی �پ
ي اود مد غم ک�دو وړ به وي. 

 ګډە وکړي، ښه راغالست به ورته وو�ل �ش
 

ي او م�ږ هر  
� ډول د منلو وړ نه دي او با�د ونه زغمل �ش د توکم �ا کو�ې ب�ې ځانګړت�ا له امله د یو چا په �ښه کول په �ش�پ

ي حالت �ې 
يف � ې پول�سو ته، �ا په ب�ي ي، �ا جدي ګواښ ترالسه کوي، هڅوو �پ �� ې د کر�ې د جرم �ە مخ ک�ي  هغه څوک �پ

و ته د ت�ل�فون کولو له الرې  ۹۹۹،  ۱۰۱د    راپور ورکړي. خل� با�د    it.org.uk -www.report�ا په آنالین توګه    شم�ې
ې په خپل ژوندون   ې او ډار څخه آزاد ژوند وکړي. د دې توان ولري �پ

 �ې له ځورويف
 

ئ   ي لینک �ې موند� �ش  د نفرت د جرم ق��ان�انو لپارە نور ډاډ دلته په الندیيف
it.org.uk/covid_19_and_racis_hate_crime-https://www.report   

 
ي �است: تاسو  

ئ د مالتړ په اړە نور معلومات دلته ومو�ئ که تاسو د جرم ق��ايف  کوالی �ش
crime -of-victim-a-as-support-https://www.gov.uk/get  

 

  

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.report-it.org.uk%2F&data=04%7C01%7CAsma.Mouden%40communities.gov.uk%7C0a8aff21fbdc4451f2c408d8e4a11916%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637510727840051788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5fCf2n3yTb9hFysaKOmTr0c%2FZj2BddCVVZ7jvM2KxNA%3D&reserved=0
https://www.report-it.org.uk/covid_19_and_racis_hate_crime
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fget-support-as-a-victim-of-crime&data=04%7C01%7CAsma.Mouden%40communities.gov.uk%7C0a8aff21fbdc4451f2c408d8e4a11916%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637510727840041832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0nIatmFK81EN%2B04y3LeBQcJARcyeEluK7B%2B0KsY%2FzMo%3D&reserved=0
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ودل   ضم�مه الف: د خپل کور پ�ي
 

ئ د خپل کور د اخ�ستلو لپارە اقدام وکړئ ډېرە   ئ او څنګه کوالی �ش ې څه تمه کوالی �ش ودلو په اړە دا �پ د خپل کور پ�ي
ې د نوي کور په لټولو پ�ل وکړئ تا�ې �ە ې څومرە پانګه د یو مل��ت   مهمه دە. مخ�ې له دې �پ با�د یوە مفکورە وي �پ

ودلو لپارە مارګیج �ا ګڼ�ه ته اړت�ا لري، او تاسو با�د په مناسبه مارګیج تول�داتو   �دون�ي د کور د پ�ي . ډیری پ�ي ئ لپارە برابرو� �ش
 . ئ  ��ې وګر�ئ

ي 
ې کوالی �ش �

ي. د ن�خ د پرتله کولو و�ب پايف �� ې پوە  د مارګیج مختلف ډولونه شتون وړاندې ک�ي  له تاسو �ە مرسته وکړي �پ
ي د مارګیج یو مشاور ون��ئ ترڅو د مارګیج په اړە شخ�ي مشورە  

ي کوم ډول محصول شتون لري، �ا تاسو ک�دی �ش
�ش

ا�ط لرئ، د انفرادي  ې تاسو غ�ي معمو�ي �ش ترالسه کړئ (که څه هم تاسو با�د د دې خدمت لپارە ف�س ورکړئ). که چ�ي
ې په توګه که تاسو چا �ە کار نه کوئ او پخپله  شخ�ي   مشورې ترالسه کول ک�دی

ي په ځانګړي ډول ګټور وي (د ب�ل�ګ
�ش

ې تاسو لپارە د ال��ي وړ دي محدود  ي د مارګیج ډولونه �پ
ې دا کوالی �ش کار کوئ �ا د ک��ډ�ټ ټ�ټ سکور لرئ)، ځکه �پ

ې  ي د خپ والیکړي. همدا رنګه، ډیری پور ورکون�ي د ګروي مشاور�ن لري �پ
 لو محصوالتو په اړە مشورې درکړي. �ش

ې تاسو د مل�یتونو ل�دل پ�ل کړئ تاسو با�د په عمو�ي توګه د مارګیج پ��کړە ترالسه کړئ. دا د پور ورکون�ي   مخ�ې لدې �پ
ې یو څه �ښه   . دا تاسو ته ستاسو د بود��ښ ئ ې تاسو څومرە پور اخ�ست� �ش ې هغه اټکل کوي �پ لخوا یو ل�کل شوی ب�ان دی �پ

ې  . د یو پور ورکون�ي څخه په اصولو �ې    درکوي او پلورونکو ته س�ګنالونه ورکوي �پ ود په اړە جدي �اسيت تاسو د مل��ت پ�ي
. په هرصورت، په اصولو �ې د پ��کړې   ې تاسو با�د د دوی نه پور او ګروي واخ�ئ  د پ��کړې ترالسه کول پدې معيف ندي �پ

ې په توګه، ډیری پور ورکون�ي به د ک��ډ�ټ (سابقه ما� حالت) لټون تر 
�ە کړي. په هرصورت، په اصولو �ې  د پرو�ې د بر�ف

ې   ې پور ورکون�ي به نرمه پلټنه وکړي �پ ې په توګه، ډیری پور ورکون�ي به د ک��ډ�ټ لټون تر�ە کړي. ځیيف
د پ��کړې د بر�ف

ې ممکن ستاسو په ک��ډ�ټ سکور باندې   ە ونلري. نور پور ورکون�ي به سخته پلټنه وکړي �پ ف ستاسو د ک��ډ�ټ په سکور به اغ�ي
ە   ف ې کول شا�د ستاسو په ک��ډ�ټ سکور  اغ�ي ې کوي، ځکه ډېرې پلټيف ې پور ورکون�ي کوم ډول پلټيف وکړي. تاسو با�د ومو�ئ �پ

ە وکړي.   ف ي اغ�ي
 باندې من�ف

د قانون �ە سم د امال�و اجنټان، وک�الن او د مارګیج ورکون�ي د پ�سو مینځلو او درغلیو د مخنېوي لپارە اړ دي ستاسو  
 �� ې  شناخت برر�ي کړي. د ل�ي  د پرمهال په ډیری پړاوونو �ې تاسو با�د د خپلو پ�سو د �چینو په اړە او د خپل ه��ت �ا پيت

  � اث پ��ې او د کوريف ي د بل د پلور څخه حاصل شوی رس�د، سپما، د م�ي
د ثابتولو لپارە اسناد ته�ه کړئ. پدې �ې ک�دی �ش

ي اړت�ا دە تر څو ستاسو د را�ړې ورکړې په خوندي   او مل�رو لخوا ما�ي ډا�� شام�ې وي. د دې معلوماتو چ�ک کول یوە 
قانويف

ې راتلل به پروسه سوکه کړي. 
ې د اسنادو چمتو کولو �ې پايت

نديف ش  ساتلو �ې مرسته وکړي او د پ�ې

 د مناسب چمتووا�ي د باوري کولو لپارە، د اړت�ا وړ اسنادو او مدارکو مخ�ې له مخ�ې چمتو کول به ګټور وي: 

 پاسپورټ، د م��ر چلولو جواز.  -د ه��ت ثبوت   •
ې د  -د آدرس ثبوت    • م�اشتو   ۳د م��ر چلولو جواز، د بانک �ا ک��ډ�ټ کارت حساب، د ب��ښنا �ا او�و بل (�پ

 ). د ګرځندە تل�فون بلونه د آدرس د ثبوت لپارە اعتبار نلري. څخه ډیر زوړ نه وي
ې ثبوت  • و  - د پ�سو د �چیيف   P60م�اشتو تأد�اتو د ب�ل په شمول؛ ستاسو د کارګمارون�ي څخه  ۳ستاسو د ت�ي

ې تاسو ورته اړت�ا لرئ  ې (ټ�کس) اسناد او نور اسناد که تاسو شخ�ي کار کوئ. هغو اسنادو ته �پ فورمه؛ د ماليي
ې خدماتو و�ب پا ڼو �ې شتون لري. ډی

 ر معلومات د پ�سو د مشوريت

ډیری خل� د مل��ت لټون د مل��ت د آنالین سایټونو �ا د مل��ت د ځايي ا�جینټانو له الرې پ�ل کوي. ډیری مل�یتونه 
ې آ�ا   ي د مل��ت په اړە مناسب نظر ترالسه کړئ �پ

ې تاسو �ە مرسته کوالی �ش مل��ت مجازی سفرونه وړاندې کوي �پ
ې    له هغه څخه ل�دنه وکړئ. کله �پ

�
ئ د هغه د دقیق او له نږدې ل�دلو لپارە شخصا ستاسو لپارە سم دی، او تاسو کوالی �ش

: پدې �ې د خوب د خونو   ې کور ستاسو اړت�اوې پورە کوي تاسو با�د مختلف مع�ارونه په پام �ې ون��ئ پ��کړە کوئ �پ
ي ښ ، محليي ، موقع�ت، د ترا�سپورت شب�ې ې آ�ا مل��ت نوی جوړ دی �ا زوړ دی. نوي جوړ شوي شم�ي ، او دا �پ ي

وون�ئ
ې دا به پا� او کم م�ف وي، خو دا به د ورته اندازې دوهم الس �ا زوړ کور څخه  ې وي ځکه �پ ي جذايښ

مل�یتونوو ک�دی �ش
 خورا ارزښتنا� وي. 
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ې آ� ئ �پ ې تاسو پوە �ش ، دا واقعا مهم دی �پ ودل په پام �ې ن��ئ ې مل��ت پ�ي ا مل��ت آزاد (فري هولډ) مل��ت دی کله �پ
ي   � مال��ت په معنا دی. یو اجارە يي � د �ش�پ ي (ل�س هولډ) مل��ت دی. د آزاد مل��ت مال��ت د ځم�ې او ودايف �ا اجارە يي
ې مال��ت لرئ. تاسو حق لرئ په هغه مل��ت 

ې د ټا��ي مودې او کلونو لپارە د ه�ف
ې تاسو یوا�ئ مل��ت په دې معنا دی �پ

ې ډیری وختونه  �ې ژوند وکړ  ا�طو �ې وضع شوي مقررات تعق�ب کړئ؛ کوم �پ ې د اجارې په �ش ئ، مګر تاسو به اړت�ا ولرئ �پ
ته   تاسو په هر ډول بدلونونو �ې محدود �است. تاسو ممکن د اجارې په ج��ان �ې د اجارې مال�  ې   پدې معنا دي �پ

ا  ي وي.    د ځم�ې کرا�ه او د خدماتو ل�ښتونه هم تاد�ه کړئ. فلیټونه ا��� ي اجارە يي
ي دي، مګر کورونه هم ک�دی �ش  اجارە يي

ې څومرە مودە په اجارە   ئ �پ ، مګر تاسو با�د د امال�و له اجنټ څخه و�وښيت ي
د اجارې اوږدوا� به په تړون �ې مشخص �ش

ې د اجارې اوږدوا� لږ وي، ې دە او د وړاندیز کولو دمخه تاسو با�د دا معلومات ترالسه کړئ. هرڅومرە �پ
د مل��ت   �ې پايت

، په ځانګړي توګه که د   ي
من �ش ف کلونو څخه کم وي؛ ډیری پور ورکون�ي د مل�یتونو پور ورکولو �ې زړە نا    ۸۰ارزښت به اغ�ي

ې د اجارې وخت له   ي مل��ت کورونو په اړە ډیر معلومات   ۸۰زړە وي �پ ې وي. الندیيف الرښود د اجارە يي
کلونو څخه لږ پايت

 : لري
lease-to-https://www.gov.uk/government/publications/how : 

ودلو وړاندیز  ودون�ي ته د مل��ت پ�ي ې ستاسو لپارە مناسب وي، نو تاسو به اړت�ا ولرئ پ�ي ې تاسو یو کور ومو�ئ �پ کله �پ
ا ګټور  وکړئ. دا یو لوی ګام دی، او تاسو با�د د چمت و ک�دو د مخه د وړاندیز کولو لپارە فشار احساس نکړئ. دوهم ل�د ا���

ې آ�ا دا ستاسو لپارە سم کور دی.   ې پ��کړە کوئ �پ  وي کله �پ

ې ب�عه وړاندې کړئ   و اترو پروسه دە او تاسو    -تاسو اړت�ا نلرئ د مل��ت لپارە د پلورون�ي د غوښتيف  کوالی دا ب�عه د خ�ښ
ئ ټ�ټ �ا لوړ وړاند ې پلورون�ي ته ټول وړاندیزونه ورسوي او پلورون� مکلف  �ش یز وکړئ. د امال�و اجنټ قانونآ مکلف دی �پ

 . ي ې پرته کوم وړاندیز وميف
ې مقدار ته له پاملريف  نه دی �پ

ې  �پ څوک  ون��ئ  استازی  ي 
قانويف یو  ولرئ  اړت�ا  به  تاسو  شو،  ومنل  لخوا  پلورون�ي  د  ې  �پ وروسته  وړاندیز کولو   د 

ولو �ې کل�دي رول ل��وي. تاسو با�د  � ي کار په �ش�پ
ي چ�کونو په تر�ە کولو او ستاسو د نوي مل��ت د انتقال د قانويف

د قانويف
ي استازي په اړە خپل د مل��ت اجنټ ته احوال ورکړئ، او تاسو با�د د امال�و اجنټ څخه د پلور �ادداشت  

د دې قانويف
آفر   �ا  وړاندیز  د  ستاسو  ې  �پ کړئ  ولرئ  ترالسه  اړت�ا  به  تاسو  کوي.  وړاندې  �ې  ب�ه  ل�ک�ي  په  مطالب   عمدە 

تاسو  �ا که  پ��کړە کوئ؛  د کارولو  ې  يي تاسو  ې  �پ � کړئ  �ش�پ غوښتنل�ک  پورە  یو  لپارە  مارګیج  د  �ە  ورکون�ي  پور   د 
ي دا ستاسو په استاز�توب تر�ە کړي. تاسو با�د د احتما�ي ن 

وي مل��ت د مارګیج دالل ښک�ل کړئ دوی به وکوالی �ش
ې په مل��ت اړ�ن   . دا به تاسو ته مشورە درکړي �پ ي

ې قراردادونه تبادله �ش �وی په کل�ه په پام �ې ون��ئ مخ�ې لدې �پ
ي د ترم�م کارونه کوم دي.    سمدالسه او په راتلون�ي �ې لوی او کوچيف

ي استازي څخه په دې 
ې وروسته، له خپل قانويف

ې پلورون�    ستاسو د وړاندیز له منل ک�دو څخه څو ور�ئ ئ �پ اړە و�وښيت
ودل یوە اوږدە پروسه وي؛   ي د کور پ�ي

ودلو کار مخ� روان دی. ک�دی �ش ي استازي ته الرښوونه کړې او د پ�ي
خپل قانويف

. د مل��ت پلور ډیری وختونه په م��وط مل�یيت   � وخت به ون��ي که څه هم وختونه ت���ي لري، خو شاوخوا دولس اويف
ې ي چ�ي �� ي.   سلسلو �ې تر�ە ک�ي �� ې ډیری معام�ې په یوە وخت �ې تر�ە ک�ي  �پ

ي تبادله شوي، مګر تاسو با�د  ې تړونونه نه يي ي تر څو �پ
ې او اترې و�ش ي خ�ښ

یو شفا�ي وړاندیز باندې هر وخت �ې ک�داي �ش
ې بدلون توج�ه  و اتر په ت�څ �ې بدلون راو�ئ کله �پ و اترو دمخه په دقت �ە فکر وکړئ او یوازې هغه وخت خ�ښ د خ�ښ

ې  ک ې کله �پ
لو ه�� � و او د وړاندیز څ�ې ؛ د مثال په توګه، که د کور �وی د پام وړ مسئ�ې په ګوته کړي وي. د ب�ا خ�ښ ي

�دي �ش
 . ي

ي او �ا هم د پلورلو د ساقط�دو خطر په �ې واقع �ش
ي د ځنډ المل �ش

� وخت نږدې وي ک�دی �ش  د پلورولو د �ش�پ

ې تاسو د پلورون�ي �ە تړونونه تبادله کړل او  ي اړوندە    کله �پ
ودلو لپارە قانويف پ�ش�ي (ډیپاز�ټ) مو ورکړل، نو تاسو د مل��ت د پ�ي

، نو تاسو ممکن خپله پ�ش�ي له السه ورکړئ او ممکن   ې څخه الس واخ�ئ ې ته داخل شوئ. که تاسو تر تباد�ې وروسته له ژميف ژميف
، تاسو به د پ  ي ورکړئ. په تبادله �ې

لورون�ي �ە د تکم�ل نیټه هم تای�د کړئ، ډیری وختونه  د نورو ز�انونو لپارە پلورون�ي ته تال�ف
).    ۴- ۲شاوخوا   ي

ف وخت �ې پ�ښ �ش ي په عني
� وروسته (که څه هم دوی ک�دی �ش  اويف

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-lease
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کت په   د �ش �� دوئ. که تاسو غواړئ د مسل�ي ل�ې �� ې څنګه به خپل ش�ان خپل نوي کور ته ل�ې تاسو با�د په پام �ې ون��ئ �پ
دوئ، نو د امکان تر ب �� ې ول�ې ې په اړە هغوي خ�ښ کړئ. توسه يي د د نیيت� ��  ��دە د خپل ل�ې

دوي او تاسو د مل��ت   �� ې پ��ې د پلورون�ي استازي ته ول�ي
ي استازي پايت

ې ستاسو قانويف ي کله �پ �� تکم�ل هغه وخت پ�ښ�ي
ي؛ پدې وخت �ې تاسو کوالی  �� ې په ورځ سپارل ک�ي �دو د نیيت� � ې معموال د غر�ې په شاوخوا �ې د �ش�پ

. ک�ل�ايف مال��ت واخ�ئ
ئ  ې �ې کار پ�ل کړئ.  �ش

ئ �ا په ه�ف  خپل نوي مل��ت ته الړ �ش
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ي د ځای ترالسه کولو لپارە معلومات 
 ضم�مه ب: په ب��تان�ا �ې د ماشومانو لپارە د ښوون�ئ

 
 مقدمه

ئ او  �� ې دوی   ۱۶کلن تر   ۵که تاسو په انګلستان �ې اوس�ي ې باوري کړئ �پ  کالو ښکته ماشوم لرئ تاسو اړ �است �پ
ي یو د دغو نه وی: 

� وخت تعل�م ترالسه کوي. دا ک�دی �ش  د �ش�پ

؛  • ي کوالی ستا�ې څخه ستا�ې د ماشوم د تعل�م لپارە پ��ې واخ�ي ې ��ش ، �پ ي �ې
ي تم��ل شوي ښوون�ئ  په دوليت

ې عموما به ستاسو   • ي)، �پ �� ي په نوم هم بلل ک�ي
ې د ځانګړي �ا شخ�ي ښوون�ئ ي �ې (�پ

په يوە خپلوا�ه ښوون�ئ
؛ �ا  څخه ستا�ې د ماشوم د تعل�م لپارە پ��ې واخ�ي

ئ خپل ماشوم کوالیتاسو   •  لپارە په کور �ې ښوونه او روزنه غورە کړئ.   �ش

ي مګر تاسو  
ي ته �ئ

ې وروسته د پورە وخت ښوون�ئ ف ماشومان به د معمول �ە سم د سپټم�ښ په م�اشت �ې د دوی څلور�ې کل�ي
ې سمدالسه ستاسو د ماشوم تر   � وروسته د ټرم   ۵اخت�ار لرئ �پ په    (مودې) تر پ�له پورې لنډمهال ځای ورته غورە کړئ.   2کليف

ې ستاسو ماشوم به د   ئ �پ .    �ې ۵متبادله توګه، تاسو غوښتنه کوالی �ش ي
ي ته �ئ

ې وروسته د ټرم له پ�ل څخه ښوون�ئ ف  کل�ي

ي به د  
ې ښوون�ئ م فارم کالجونو    ۱۸-۱۶همدا راز ځیيف �� ي د ش�پ

کالو ځوانانو لپارە تعل�م چمتو کړي. دا ځوانان هم کوالی �ش
ې په معمول ډول د    -ته غوښتنل�ک ورکړي   �ا د تکم��ي زدە کړو کالجونو   -کلونو ځوانانو لپارە تعل�م وړاندې کوي    ۱۹-۱۶�پ

ي د  
ې کوالی �ش ي توګه د دې عمر الندې ځېنو   ۱۶ته �پ کالو څخه پورته عمر لرونکو ته زدە کړې چمتو کړي (او په استثنايي

 ماشومانو لپارە).  

انګ په  ئ  �ش څنګه کوالی  ې  �پ توص�ه کوي  ته  تاسو  ز�اترە  �ادداشت  لپارە  دا  ي 
ښوون�ئ شوي  تم��ل  ي  دوليت د   لستان �ې 

 د درخواست اقدام وکړئ. 

 الرښوونه 

ي د داخ�ې د پرو�ې په اړە والدینو ته معلومات چمتو کوو  دلتهم�ږ 
 . د انګل��ي ښوون�ئ

مليتونو ماشومانو د حقونو په   د انګلستان ښوونځيو ته د ال��ي لپارە ب��تان�ا ته د داخل�دو په هکله د بهرنيو   دلتهم�ږ  
 اړە معلومات چمتو کړي.  

 که تاسو په سکاټلینډ �ا و�لز �ې م�شت �است، دا الرښودونه د دوی و�ب پا ڼو ته لینکونه چمتو کوي.  

ئ   ې څخه مخ�ې غوښتنه وکړئ  کوالیتاسو ��ش ي �ې دځایونو لپارە د پام وړ نیيت�
ي تم��ل شوي ښوون�ئ په عادي ډول د دوليت

ې ځای  ي اړوند کال پورې د "اړوند عمر ګروپ" �ې د �پ
ې د ښوون�ئ . استثناوې د "همغږي شوي" داخلو لپارە دي �پ ون��ئ

 وګورئ).  دلته کلن ته (الندې او الرښود   ۷معموال په هرک�ي کال (ر�سسپشن) او  -داخ�ې لپارە شامل دي 

ي ته د ال��ي حق لرئ. تاسو با�د 
ي تم��ل شوي ښوون�ئ ئ تاسو د خپلو ماشومانو لپارە دوليت �� که تاسو په ب��تان�ا �ې اوس�ي

ئ د   ي ځای لپارە غوښتنه وکړئ. تاسو کوالی �ش
ې تاسو د ښوون�ئ په عادي توګه، د ب��تان�ا اوس�دون�ي او�ئ مخ�ې لدې �پ

ي ځای لپارە غوښتنه وکړئ،
د دمخه د ښوون�ئ �� مګر دا ځای به په نورمال ډول تاسو ته په هیواد �ې د اوس�دلو څخه   ل�ي

ي.  ��  مخ�ې نه اختصاص�ي

 د داخ�ې همغږی شوی پروسه.  

ف چاروا�ي (‘ ئ ’)  LAد س�مه ی�ي ئ د "داخ�ې همغږۍ" په نوم پروسه شتون لري. تاسو کوالی �ش �� ې تاسو اوس�ي ته �پ لخوا چ�ي
ي  .  دلته LAخپل ځايي  ومو�ئ

 
کھ څھ ھم نیټې ممکن لھ یوې سیمې څخھ بلې سیمې تھ توپیر ولري، د مني موده بھ د  .  ویشل شوی  ۳د ښوونځي کال پھ نورمال ډول پھ  ):  مودې (ټرمونھ    2

پھ ھره موده کې پھ نورمالھ ټوګھ یوه  .  مارچ څخھ وروستھ پیلیږي  ۳۱د  )  د دوبي موده(وروستھ او سمر ټرم    ۳۱وروستھ، د پسرلي موده د دسمبر    ۳۱اګست لھ  
تر ټولو اوږدې وقفې د دوبي پھ پای کې د دوبي د پای او د ښوونځي د راتلونکي تعلیمي کال د پیل  .   دې وقفې وينیمھ لنډمھالھ وقفھ وي او د مودو ترمنیځ اوږ

 . اونۍ وي  ۶پھ مینځ کې شاوخوا  

https://www.gov.uk/schools-admissions
https://www.gov.uk/guidance/schools-admissions-applications-from-overseas-children
https://www.gov.uk/schools-admissions
https://www.gov.uk/find-local-council
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ې تاسو د راتلون�ي سپتم�ښ لپارە د خپل ماشوم لپارە د "داخ�ې  ي کله �پ
لپارە د    3همغږي شوې پروسه به هغه وخت پ�ي �ش

 اړوند عمر ګروپ" �ې د ځای په لټه �ې �است. 

ې د راتلون�ي سپتم�ښ په م�اشت �ې به  د عمر اړوند ګرو�ونه په نورمال ډول هرک� (رسپشن) (د هغه ماشومانو لپا   ۴رە �پ
ې د راتلون�ي سپتم�ښ په م�اشت �ې به  ) �ا اوم کال (د هغوماشومانو لپارە �پ ي

) دي.    ۱۱کلن �ش ي
 کلن �ش

ي 
ې په "ښوون�ئ �

ې دا به د دې و�ب پا يف ي چاروا�و ته د عامه غوښتنل�ک فارم �ې ځایونو لپارە غوښتنه کوئ �پ تاسو د کور ځايي
" ‘’school admissions�ې داخله" ‘ ي

ي �ې لږترلږە  ’schools�ا "ښوون�ئ
ئ په ښوون�ئ برخو �ې خپارە کړي.  تاسو کوالی �ش

ي چاروا�و ته د ښوونځیو لپارە غوښتنه وکړئ.   ۳ ي چاروا�و او نورو ځايي انتخابونه په فورمه �ې تنظ�م کړئ او خپلو ځايي
ي لپارە لوم��توب څرګند کړئ مګر 

ئ د کوم ښوون�ئ ، ستاسو کور ته نږدې ښوون�ئ وي، دا ښه  تاسو کوالی �ش په عموم �ې
ې دا به د داخ�ې   ي �ە مسله ندە ځکه �پ

. په هرصورت، دا د هر ښوون�ئ ي
ې تاسو ته هلته د ځای وړاندیز و�ش چا�س دی �پ

ي لټول او د دې خپارە شوي داخ�ي تنظ�م ته کتن 
ن�ټ �ې د ښوون�ئ ه  د چاروا�و د داخ�ې په تنظ�م پورې اړە ولري. په ان�ت�

 . ي
ې ا�ا ستاسو ماشوم ته به د ځای وړاندیز و�ش  با�د تاسو ته یوە �ښه �ا اشارە درکړي �پ

ستاسو   ته  تاسو  ي. که  �� وړاندیز ک�ي ترجیح  لوړ  د  ټولو  تر  د  ستاسو  لخوا  چاروا�و  ایز  س�مه  د کور  ستاسو  به  ته   تاسو 
ي وړاند

، تاسو ته به د يو بد�ل ښوون�ئ ي
ې خا�ي ځایونه لري.  د هیڅ ډول غورە توب وړاندیز ونه �ش ي �پ

 یز و�ش

ې دي:   په راتلون�ې سپتم�ښ �ې د داخ�ې لپارە د غوښتنل�کونو سپارلو د پای نیيت�

 ا�ت��ر؛ ۳۱ -ثانوي  •
 . ۱۵د جنوري  -ابتدايئ  •

ې په الندې ډول دي:   د م�ي وړاندیز نیيت�

 مارچ؛  ۱ -ثانوي  •
 . ۱۶د اپ��ل  -ابتدايئ  •

ي کال ګرو�ونو �ې ځایونه وړاندیز کوي، د ا�ست تر   پورې د    ۳۱همغږي شوې پروسه، د ځايي چاروا�و په ملت�ا د پورتيف
ي ک�د�.   ې �ې د هغه د غورە ښوون�ئ وړاندیز ورته ��ش � نیيت� ې پورتيف  ناوخته غوښتونکو او هغو کسانو لپارە دوام لري �پ

ي مهال��ش د چوکاټ څخه بهر غوښتنل�کونه  
.   -د پورتيښ  ‘په کال �ې دننه’ داخ�ې

، احتمال لري هغه وي  د افغا�ستان د کورنیو څخه ډیری غوښتنل�کونه، لږترلږە په انګلستان �ې د هغوی په لومړي کال �ې
ي.  �� ې ورته ‘په کال �ې دننه’ داخ�ې و�ل ک�ي  �پ

 په کال �ې د ننه داخله عبارت دە له: 

ي کال له پ�ل وروسته د اړوندە عمر ګروپ لپارە غوښتنل�ک (په نورمال ډول هرک� (رسپشن)   •
 د ښوون�ئ

 صنف)؛ �ا  ۷او 
 د بل هر کال ګروپ لپارە غوښتنل�ک په هر وخت.   •

ې  
ي انتخاب شا�د د دې حق�قت له م�ف

ي به د کال په اوږدو �ې ځایونه ولري، ستاسو د ښوون�ئ
ې ښوون�ئ که څه هم ځیيف

ې کله تاسو د کال دننه ځای لپارە غوښتنه کوئ. محدود و  ي به ډک وي �پ
ې خورا مشهور ښوون�ئ ې ځیيف  ي �پ

ې ښوون�ئ واقع  ئ په ښوونځیو �ې د ځای د شتون په اړە معلومات له مح�ي چاروا�و څخه کوم ځای �ې �پ تاسو کوالی �ش
 دی الس ته راوړئ.  

ي د داخ�ې ادارې ته د یو کال ځای
لپارە نېغ په ن�غه ع��ضه �ا درخواست وکړئ. په دې اړە   تاسو به معموال د ښوون�ئ

ي �ې د داخ�ې لپارە به وا�من څوک وي د دې ضم��ې په پای �ې راوړل شوی. د داخ�ې ادارە به �ا  
ې په یوە ښوون�ئ مشورە �پ

 
 .   کلن دي  ۷و ا) رسپشن(د عمر تر ټولو عام تړاو ذیربطې ډلې ھرکلی . د ښوونځي لپاره د داخلي عادي کال ګروپ، معموال د دې تر ټولو ټیټ کال ډلھ ده 3
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ې لخوا �ا په داو  ې د ټوليف ې له الرې د اړ��ې وړ وي �ا د هغو ښوونځيو په صورت �ې �پ �
ي د و�ب پا يف

طلبانه ډول د ښوون�ئ
  . ئ له ځايي چاروا�و �ە اړ�که ون��ئ ي، تاسو کوالی �ش �� ول�ې  کن�ت�

ې ته 
ي چاروا� به د ځایونو لپارە په کال �ې دننه د ټولو غوښتنل�کونو چارې به م�ف ، ځايي ي چاروا�و په ساحو �ې ې ځايي د ځیيف

ي چاروا�ي  ي د خپلو ځايي �� ې ستاسو په س�مه �ې کوم س�سټم پ�ي ک�ي . په دې اړە �پ  �ە وغږ�ږئ.   یو�ي

ي چاروا�ي د ښوونځیو لپارە په کال �ې دننه غوښتنل�کونه   ې ځايي ې �پ ئ هغه دا دی، حيت چ�ي ې وو�يف ې تاسو به يي یو ت���ي �پ
ي لپارە غوښتنه وکړئ، نو تاسو با�د 

ي چاروا�ي له سا�ې څخه بهر د ښوون�ئ همغږي کوي، که تاسو غواړئ د خپل ځايي
ي چاروا�و ته،   ې کوم س�سټم په دې ساحه مستق�ما ګاونډیو ځايي �ا ښوون�ئ ته غوښتنل�ک ورکړئ، دا پدې پورې اړە لري �پ

ي.   ��  �ې په کال �ې دننه ځایونو د تخص�ص لپارە عم�ي ک�ي

ي؟ ��  ځایونه څنګه تخص�ص ک�ې

ي. که   �� ي د داخ�ې د ادارې لخوا د داخ�ې په پال��� �ې ک�ې
ف د ښوون�ئ هر ښوون�ئ �ې محدود ځایونه شتون لري. د دې تعني

ې د موجودە ځایونو څخه ډیر غوښتون�ي شتون ولري، ښوون�ئ با�د خپارە شوي داخ�ي انتظامات پ�ي کړي ترڅو دا  چ�ي 
ې څوک داخل شوي.   د داخ�ې د پال��ي یو څو مثالونه شته دی.  دلتهاو دلته  مالومه کړي �پ

  . ي
 د داخ�ې چاروا�ي د ځای وړاندیز کولو دمخه څه غوښتنه کوالی �ش

ي د داخ�ې چاروا�ي م
مکن ستاسو غوښتنل�ک �ە ستاسو د آدرس د شواهدو غوښتنه وکړي. دا مهم دی ځکه  د ښوون�ئ

مه سا�ې س�ستم عم�ي کوي (هغو ماشومانو ته د داخ�ې لپارە لوم��توب ورکوې   ې او څ�ې ي د ور�ە �ښيت
ې ښوون�ئ ې ځیيف �پ

ا�ط ولر  ې دوە ماشومان د داخ�ې لپارە مساوي �ش مه ژوند کوي) او که چ�ي ي ته څ�ې
ې ښوون�ئ ې �پ

ي او د داخ�ې ځای یو پايت
ې   ي تر څو دا مالومه کړي �پ �� ي غوراوي په توګه کارول ک�ي

ە د لومړيف ي پورې فاصله هم ا���
وي، ب�ا له کور څخه تر ښوون�ئ

  . ي
 کوم یو ته د داخ�ې وړاندیز و�ش

ي لقب لري ممکن ماشومانو ته د هغوی مذهب څخه د داخ�ې لپارە لوم��توب ورکړي. د  ې مذهيښ ي �پ
دې   هغه ښوون�ئ

ي غوښتنل�ک فورمه ډکه کړئ تر څو دا 
ې د اضا�ف لپارە د داخ�ې چاروا�ي ممکن تاسو څخه غوښتنه وکړي �پ ښوونځیو 

ي ډ�ې �ا د اړوند ګروپ غړي �است. د باور 
ې آ�ا تاسو د دوی د باور د مع�ارونو پ�ي کولو لپارە د عق�ديت مالومه کړي �پ

م ف ي) �ا په   غ��توب او عمل عمو�ي تداب�ي په عق�دە �ې بپت�ي �� ې په عام ډول د رومن کاتول�ک مکتبونو �ې کارول ک�ي دي (�پ
�دل  ي س�ستم پورې اړە لري.  -کل�سا، معبد، جومات �ا عبادت ځای �ې حا�ف

ي په عق�ديت
 د ښوون�ئ

ماشوم   د  معلومات،  شخ�ي  اړە  په   � �ا کوريف ماشوم  د  ج��ان �ې  په  پرو�ې  د  داخ�ې  د  ي کوالی 
�ش نه  ادارە  داخ�ې   د 

ي 
ي چاروا�ود ښوون�ئ ې ماشوم د محليي � استثنا هغه موارد دي �پ لخوا تر    4 اسناد، له تاسو وغواړي.  د دې قواعدو یواز�يف

ي �ې د داخ�ې لپارە له لوړ    - مراقبت الندې نېول وي، �ا مخ�ې تر مراقبت الندې نېول شوی وي  
دا ماشومان په ښوون�ئ

ي   �� ي    -لوم��توب څخه برخمن ک�ي ي ګروپ غ��توب وي �ا نه، د مذهيښ ې اړوند دین تعقیبوي �ا د اړوند مذهيښ � يي که کوريف
ي ته د داخ�ې لپارە �ا که ماش

ې س�ستم ښوون�ئ لپارە وړ وي �ا نه، که ښوون�ئ ورته ماشومانو   5وم د زدە کوون�ي ما�ي مرسيت
 ته د داخ�ې لپارە لوم��توب ورکړي.  

ې د شواهدو غوښتنه وکړي.  ي ستاسو د ماشوم د ز�ږون د نیيت�
ي ک�دی �ش

، ښوون�ئ ي
ې د ځای وړاندیز و�ش  کله �پ

ې غواړئ  ې تاسو يي  ترالسه نه کړئڅه با�د وکړئ که تاسو هغه ښوون�ئ ��

  . ي
ي �ې د ځای وړاندیز ونه �ش

ي تاسو ته ستاسو په غورە شوي ښوون�ئ
 ک�دی �ش

 
یو ماشوم د ځایي چارواکي پھ مراقبت کې وي کھ چیرې . قانون الندې تعریف شوې ۱۹۸۹اصطالح د ماشومانو  " ماشومانو تھ پاملرنھ"پھ انګلستان کې د  4

د پاملرنې الندې  ‘ د ماشومانو کور’د مثال پھ توګھ (ساعتونو څخھ د زیات وخت لپاره ورتھ ځای  ۲۴ھغھ د دوی پھ پاملرنھ کې وي یا د چارواکو لخوا لھ 
 . برابر شوی وي) ماشومانو لپاره

کوونکو لپآره مالي مرستې راجلبوي او ځینې ښوونځي غوره ګڼي چې دوی تھ د داخلې لپاره لوړ لومړیتوب   د زده) ښوونځیو تھ(ځینې بٻوزلھ ماشومان  5
:  تاسو پدې پاڼھ کې د سکرول کولو پھ واسطھ کوالی شئ وګورئ چې کوم ماشومان وړ دي. ورکړي

premium-premium/pupil-https://www.gov.uk/government/publications/pupil   

https://www.westbucklandprimary.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/WB-admission-arrangements-for-2021-22.pdf
https://www.westbucklandprimary.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/WB-admission-arrangements-for-2021-22.pdf
https://www.westbucklandprimary.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/WB-admission-arrangements-for-2021-22.pdf
https://www.theharefieldacademy.org/_site/data/files/gaynor/95CC68ECD3E3B7EA1593DDDC4DDDE0E5.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/pupil-premium/pupil-premium
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ماشوم   ستاسو  ې  �پ وغواړئ  څخه  ادارې  داخ�ې  د  �شو،  و  وړاندیز  ځای  د  لپارە  داخ�ې  د  ي �ې 
ښوون�ئ په  ته  تاسو   که 

ې پدې وخت �ې د انتظار ل�ست   ي په انتظار ل�ست �ې ځای په ځای کړي که چ�ي
شتون ولري. د انتظار ل�ستونه د ښوون�ئ

ې ستاسو  ي. دا پدې معنا دە �پ �� و شوو داخ�ي ترتیباتو �ە سم تنظ�م�ي ي لخوا د چاپ خ�پ
ې د ترت�ب پرځای د ښوون�ئ د نیيت�

  . ي
ي د وخت په اوږدو �ې د انتظار په ل�ست �ې پورته �ا ښکته الړ �ش

 ماشوم کوالی �ش

ئ د خپل ماشوم لپارە د ځای د وړاندی ې  تاسو کوالی �ش اض (اپ�ل) هم وکړئ. هر کله �پ ز د هر ډول انکار په وړاندې اع�ت
اض داور�دو  ي لپارە د داخ�ې ادارە با�د د اپ�ل وړاندیز وکړي. د اع�ت

تاسو ته له کوم ځای څخه انکار شوی وي، د ښوون�ئ
ې پرو�ې په اړە د والدینو لپارە ال ي څخه جال �ا خپلوا� دی. د غوښتيف

واضح شوی.   دلتهرښود  ډله (اپ�ل پینل) له ښوون�ئ
ې په استیناف �ې ستاسو استاز�توب وکړي  ئ له یو چا څخه غوښتنه وکړئ �پ �ا تاسو پخپله قض�ه وړاندې    تاسو کوالی �ش

ې آ�ا د داخ�ې ادارە ستاسو د ماشوم د ځای ردولو په اړە سمه وە او آ�ا ستاسو دال�ل  .  اپ�ل به په دې غور وکړي �پ یو�ئ
 د هغه ځای د اړت�ا لپارە د داخ�ې د چاروا�و لخوا د ردولو له دال�لو ډیر دي.  

و�ا په ت�څ �ې شتون لري. په عمو�ي توګه استینافونه به حضوري نه بل�ه   ن��وا�ې   ۱۹-ک��دد اپ�ل لپارە ب�الب��ې پرو�ې د  
ي په مجازي ډول وي. په دې اړە مشورې 

 ورکړل شوې دي.  دلتهک�دی �ش

ي غورە کول 
 د ښوون�ئ

ي په غورە کولو ور�ە مرسته وکړي.  
ې د ښوون�ئ ي هغوی وکاروي �پ

ې والدین کوالی �ش ې شتون لري �پ  ډیری �چیيف

ئ د . تاسو ’ښوونځیو په اړە معلومات ترالسه کړئ‘تاسو کوالی �ش ي ومو�ئ
په کل�ک کولو �ە خپل کور ته نږدې ښوون�ئ

ي د ډول له نظرە چڼ �ا فل�ت� کړئ.  
ئ خپله پلټنه د خپل آدرس څخه د فاص�ې او د ښوون�ئ  کوالی �ش

ي چاروا وي.  د هرې س��ې ځايي �ي په خپل و�ب پا�ه �ې د س��ې د ټولو ښوونځیو په ل�ست کولو د داخ�ې الرښود هم خ�پ
 الونه شتون لري. یو څو مث دلتهاو  دلته

سایټد   و�ب  پرتله کولو  د  د کړنو  د کړنو ښوونځیو  ښوونځیو  شوو�و  غورە  د  ستاسو  ي 
�ش مراجعه کولو، ک�دی  په   ته 

ان    ف ي ته د    ۸مختګ په  نمرې، د ماشومانو پر   ۸د پرتله کولو لپارە ګټور وي. د پرمختګ د م�ي
، ثانوي ښون�ئ مضمونونو �ې

ي ښوونځیو لپارە 
ي �ې د پرمختګ نمرە د لومړيف

ي کوي. په لوستلو، ل�کلو او ر�ا�ف داخل�دو او فارغ�دو په اوږدو �ې اندازە ګ�ي
 ورته اندازە او مع�ار دە.  

ي به نور د آفسټ�ډ ت
، او  که تاسو غواړئ پدې اړە نور جزئ�ات وګورئ، نو خورا نوي ښوون�ئ ي

فت�ش په راپور �ې وړاندې �ش
ې په  .  دې و�ب پاڼهتاسو يي ئ  �ې لټو� �ش

م فارم (س�کست فارم) �ې د ځای لپارە غوښتنه کول  ��  ش��

م فارم زدە کړە په عمو� ډول د  �� � عمر او له دې څخه پورته عمر لرونکو ځوانانو/پ�غل  ۱۶د ش�پ ي. کليف ��  و لخوا تر�ە ک�ي

� څخه وروسته زدە کړې به دغه وړاندې کوي:   ۱۶  کليف

•  ، ي
ي ښوون�ئ  ځیيف

م فارم کالجونه؛ �ا • ��  ش�پ
 د نورو زدە کړو کالجونه.  •

�ر �وس) یوە  ې د ستاس و�ب پا�هد م�ي شغ�ي خدمت (�شنل ک�ي � وروسته کوم    ۱۶و خدمت ته وړاندې کوي �پ کليف
ي.  ��  کورسونه د ب�ال ب�لو ښوونځیو او کالجونو لخوا وړاندی ک�ي

م فارم ځایونو (ل�ه د   �� ي چاروا�ي په ندرت �ە د ښوونځیو لپارە د ش�پ کلونو څخه کم    ۱۹کلونو عمر لرونکو خو د    ۱۶ځايي
ي چاروا�ي به والدینو ته د دوی  عمر ځوانانو لپارە ځایونو) په تخص�ص �ې مستق�م   ې ځايي رول ل��وي.  په هر صورت، ځیيف

ي چاروا�ي �ە اړ�که ون��ئ ترڅو   ئ د خپل ځايي م فارمونو �ې د خا�ي ځایونو په اړە مشورە ورکړي. نو تاسو کوالی �ش �� په ش�پ
ې خا�ي ځایونه شتون لري.   ې چ�ي  هغوی �ە په دې اړە وغږ�ږئ �پ

https://www.gov.uk/government/publications/admission-appeals-for-school-places/advice-for-parents-and-guardians-on-school-admission-appeals
https://www.gov.uk/government/publications/admission-appeals-for-school-places/coronavirus-covid-19-school-admission-appeals
https://get-information-schools.service.gov.uk/
https://www.somerset.gov.uk/education-and-families/
https://www.richmond.gov.uk/media/3066/secondary_admission.pdf
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
https://reports.ofsted.gov.uk/
https://nationalcareers.service.gov.uk/find-a-course/search
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ي د    'ښوونځیو په اړە معلومات ترالسه کړئ'د  
ي ښوون�ئ ې کوم ځايي ې �پ کلونو عمر لرونکو   ۱۸-۱۶و�ب پا�ه به تاسو ته وښيي

غوښتنل�کونو لپارە ټا��ې    ځوانانو لپارە کورسونه چمتو کوي. تاسو با�د ب�ا د دوی و�ب پاڼو �ې د غوښتنل�ک څرنګوا�ي او 
  . ئ ې و�ليت�  نیيت�

هم   په کالجونو  فارم  م  �� د ش�پ ډول  نورمال  په  دا  او   . ي
دمخه تخص�ص �ش پ�ل ک�دو  د  ي کال 

د ښوون�ئ به  ډیری ځایونه 
ي کالجونه امکان لري د کال په اوږدو �ې ځای وړاندې کړي، او دا د کورس موجود�ت   ي مګر د نورې زدە کړې ځايي �� تطب�ق�ي

 لري. پورې هم اړە 

 د دولت لخوا د تم��ل شوو ښوونځيو ډولونه 

ې   ک دي دا دي �پ ې په دې ټولو �ې مش�ت ي تم��ل شوو ښوونځيو پراخه لړۍ شتون لري. هغه څه �پ په انګلستان �ې د دوليت
ې زدە کړې وړاندې کړي، که څه هم د پوهنتون تخن��ي کالجونه (

)  UTCsدوی به ستاسو ماشومانو لپارە پراخه او متوازيف
)، په ځانګړي توګه د    او  ي

ي (دعم�ي زدە کړې ښوون�ئ
کلن او پورته کلونو ماشومانو لپارە، به ډیرې حرفوي   ۱۴سټ��یو ښوون�ئ

 زدە کړې وړاندې کړي.  

ي به د تر ټولو عل�ي پلوە وړ ماشومانو ته هدفمندې زدە کړې وړاندې کړي. ستاسو ماشومان به   ۱۶۳د ګرامر  
 ښوون�ئ

ي لپارە د هماغه د داخ�ې د مسئولینو، �ا  د داخ�ې ته پام �ې نیولو  
ې ته اړت�ا ولري. دا د هر ښوون�ئ لپارە د انتخاب ازم��يف

ي. هرە س�مه ګرامر ښوون�ئ نه لري.   �� ي چاروا�و لخوا ادارە ک�ي  ځايي

ي خورا عام ډول (کابو  
�ــهینسیو (جامع او پراخه) دي. دوی د ټولو وړت�او ماشومانو ته روز ۳۲۰۰د ثانوي ښوون�ئ نه ) کم�پ

ي د ټولو وړت�او ماشومانو ته روزنه ورکوي.   ۱۷۰۰۰ورکوي. هر یو (د 
ي ښوون�ئ

 څخه لږ کم) لومړيف

ي لقب ولري او ممکن دوی د عق�دې پر بنا ماشومانو ته به د نورو ماشومانو په پرتله   ي مذهيښ
ي ک�دی �ش

ې ښوون�ئ  ځیيف
ې وګورئ.   �

 د داخ�ې لپارە لوم��توب ورکړي. تاسو به اړت�ا ولرئ د دوی و�ب پايف

 . ي د داخ�ې چاروا�ي
 د ښوون�ئ

ې د هرک� (رسیپشن) او   ې په وخت داخل    م کال (صنف) لپارە۷پدا�ې حال �ې �پ د داخ�ې غوښتنل�کونه د بند�دو د نييت�
ي، په کال �ې دننه غوښتنل�کونه با�د په ډیری برخو �ې مستق�ما د داخ�ې چاروا�و   �� ي چاروا�و ته ورکول ک�ي وي شوي ځايي

. دا الندې دي:  ي
 ته ورکړل �ش

ي ډول
 د داخ�ې چاروا�ي   د ښوون�ئ

ف ښوون�ئ (له ، د اړ��ې تفص�الت د دوی په ځا  ښوونځیو څخه ډیر)  ۶۰۰۰ټولن�ې ي چاروا�ي يي
 .  و�ب پا�ه �ې

) ۷۰۰فاؤنډ�شن ښوون�ئ (له  ي
ي په و�ب پا �ه �ې د   څخه ډیر ښوون�ئ

وا�من هیئت، د ښوون�ئ
 اړ�کو تفص�الت 

ول شوی ښوون�ئ   په رضا�ارە توګه کن�ت�
)  ۱۷۰۰(له   ي

 څخه ډیر ښوون�ئ
، د اړ��ې تفص�الت د دوی په   ي چاروا�ي ځايي

 .  و�ب پا�ه �ې
 په رضا�ارە توګه مرسته شوی ښوون�ئ 

)   ۳۰۰۰(کابو  ي
 ښوون�ئ

ي په و�ب پا �ه �ې د  
وا�من هیئت، د ښوون�ئ

 اړ�کو تفص�الت 
ي و�ب پا�ه �ې د   ښوونځیو څخه ډیر)   ۸۰۰۰د ا�اډ�� ښوون�ئ (له 

ا�اډ�ي ټرسټ، د ښوون�ئ
 اړ�کو تفص�الت 

ي (له 
)  ۴۰۰وړ�ا ښوون�ئ ي

ي و�ب پا�ه �ې د   ډیر ښوون�ئ
ا�اډ�ي ټرسټ، د ښوون�ئ

 اړ�کو تفص�الت 
)  ۲۰سټ��یو ښوون�ئ (له  ي

ي و�ب پا�ه �ې د   څخه ډیر ښوون�ئ
ا�اډ�ي ټرسټ، د ښوون�ئ

 اړ�کو تفص�الت 
UTC )  ۵۰شاوخوا  ( ي

ي و�ب پا�ه �ې د   ښوون�ئ
ا�اډ�ي ټرسټ، د ښوون�ئ

 اړ�کو تفص�الت 
 

https://get-information-schools.service.gov.uk/
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