
 

  

 

 2021اګست  – 1نسخه  resetuk.org-training سرچينه

 استوګنځی بدلول  

( يې وکاروي څوک چې د يوې  Community Sponsorship Groupsدا الرښود طرح شوی ترڅو د ټولنې د مالتړ ډلې )

دا د هغه مواردو عمده مطالب وړاندې کوي کوم چې بايد فکر کې ونيول  کورنۍ چې غواړي له يوې منطقې څخه ووځي مالتړ کوي.  

شي چې د بريالي انتقالېدو لپاره څه کول اړين دي.  موږ دا په پښتو ژبه کې وړاندې کړ ترڅو دا هغه کورنۍ ته په مستقيم ډول  

 ورسول شي چې تاسو يې مالتړ کوئ چې د هغوي په پلټنو کې مرسته وکړي.  

 ملکيت 

 څنګه ځای يو لپاره اوسېدو د به تاسې
 کورنۍ د ستاسې دا  کړئ ډاډه  چې لټوئ،

 مناسب او بيعه ارزان لپاره اوسېدو د

 .دی

 

 کرايه  د کې ملکيت دغه په به تاسې
 لرئ؟  خونديتوب څه دارۍ

دلته د کرايه دارۍ د هغه قرارداد په اړه فکر وکړئ چې تاسې به يې السليک کوئ  
   لپاره دی؟ تاسې د کومو شرايطو سره توافق کوئ؟ـ دا د څومره مودې 

 

 

 

ايا ستاسو څخه د پېسو ورکولو غوښتنه کېږي؟ دا به څنګه ايښودل کېږي؟ دا به   ورکول  پېسې
   څومره وي؟ آيا تاسو د دې لپاره پوديجه لرئ؟ 

 

 

 

 وسنی ملکيت 

ايا تاسو د وسني ملکيت لپاره د خبرتيا موده لرئ چې تاسو يې بايد د ملکيت څښتن   د خبرتيا موده/د کرايه دارۍ ختمول 

ته ورکړئ؟ تاسو کله کولی شئ خپله کرايه داري ختمه کړئ؟ آيا دا له وخت څخه  
   مخکې ختمول کوم اغېز يا جريمه لري؟ 

 

 

 

ی شئ او کوم  ايا تاسو ته روښانه ده چې په وسني ملکيت کې کوم شيان تاسو وړل د سامان لست 
   شيان بايد پرېږدئ؟

 

 

اياپه خپله ذمه کومه پاتې کرايه لرئ؟ که لرئ يې، څنګه او کله بايد دغه بېرته   د کرايه بقاياجات 
   تاديه شي؟ 
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آيا په دغه اړه خبرتيا ورکولو ته اړتيا تاسو د کومو کوني بلونومسؤليت لرئ؟  له ادا کولو څخه پاتې بلونه 

لرئ؟ آيا د ادا کولو لپاره به پېسې وي؟ ايا تاسو به اړتيا لرئ چې د شورا د ماليې  
 لپاره نورو چمتو کوونکواو ځايي چارواکو ته خبر ورکړئ. 

 

 

 انتقالېدل 

ايا تاسو به د توکو انتقالولو وين يا ګاړي ته اړتيا لرئ؟ د دې لګښتونه څومره دي؟   تاسو به نوي ملکيت ته څنګه انتقالېږئ؟  
   تاسو به دغه څنګه تاديه کوئ؟ 

 

 

 

 په خپله نوې منطقه کې پيل کول  

دا لست اوږود نه دی او ځينې شيان پکې په لنډو کې بيان شوي چې په اړه يې فکر وکړئ کله چې يوې نوې منطقې ته انتقالېږئ.   

 ا معلومول مهم دي چې ايا تاسو کولی شئ دمخې نوم ليکنه وکړئ يا د انتقالېدو څخه وروستو.   د

 ګټې  

  خپل نوي ملکيت ته څېرمه د دندې مرکز ولټوئ 

  خپل وسني د ګټو دفتر ته د خپل انتقالېدو په اړه خبر ورکړئ  

ډاډ ترالسه کړئ چې هر ډول اضافي ګټې چې تاسو يې ترالسه کوئ )د بېلګې په توګه د ماشومانو ګټې( ستاسو نوي  

 آدرس ته انتقال شي. 
 

 روغتيا ساتنه 

  ( ولټوئ  GPخپل نوي ملکيت ته څېرمه عمومي معالج )

  د خپل نوي عمومي معالج سره د نوم ليکنې په پروسه ځان پوه کړئ 

  په خپله نوې منطقه کې د غاښونو ډاکټر ولټوئ 

  که چېرې اړتيا وي نو خپل چټونه او نسخې يو نوي د سترګو ډاکټر ته انتقال کړئ 

 زده کړې/روزنه 

  په خپله نوې منطقه کې په ښوونځي کې د داخلېدو تګالر معلومه کړئ

که چېرې ستاسو ماشومان اوسمهال د ښوونځي د وړيا خواړو، ټرانسپورټ يا يونيفورم لپاره وړ وي، معلومه کړئ  

 چې دغه څنګه خپل نوي ښوونځي ته انتقال کړئ که چېرې شتون لري
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  يا روزنې ټولګي ومومئ  ESOLکه اړتيا وي څېرمه د 

 کور او آدرس 

  په خپله نوې منطقه کې د کورني خدمتونو چمتو کوونکي معلوم کړئ 

  د شورا د ماليې لپاره نوم ليکنه وکړئ 

  د بانکونو، خدمتونو چمتو کوونکو لپاره د آدرس جزئيات بدل کړئ 

  ته ورکړئ Home Officeپه وضعيت کې د بدلون راپور  BRPsد 

 نور 
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