
 

  

 

 2022 فبرورۍ – نسخه resetuk.org-training 1 سرچينه

 د پېژندګلوۍ الرښود
 وي شوی هرکلی يې الرې له سپانسرشپ ټولنې د چې لپاره کډوالو هغو د

 

 پېژندنه 
 بېالبېلو هغو د او UK د چې کوم ولولئ، کتابګوټی راغالست ښه ته UK د وکړئ مهرباني دمخه، لوستلو الرښود دې د

 کې، الرښود دې په. ومومئ السرسی وروسته ميشتيدنې بيا له ورته اوس به تاسو چې کوي وړاندې کتنه عمومي يوه خدماتو

 تمرکز ډلو په سپانسرشپ د ټولنې د مونږ يې پرځای. کړو نه تکرار معلومات کې اسنادو دواړو په چې کړې هڅه مونږ
 السرسی ته برخو اصلي مالتړ د ترڅو وکړي کار سره تاسو له ډلې سپانسرشپ ټولنې د ستاسو به څنګه چې دا او کړی

    .ومومي

 
 کلونو حتی يا مياشتو په يې دمخه څخه راتګ له ستاسو چې شوي جوړې څخه رضاکارانو هغو  د ډلې سپانسرشپ د ټولنې د

 کې السرسی په ته خدماتو څنګه به سره وتاس له چې کوي څيړنه وساتي، استوګنځي بيل لپاره تاسو ترڅو وي کړی کار

 د ډلې دا. کوي مرسته کې  رسيدو په ستاسو ته خپلواکۍ سره تاسو له څنګه به دوي چې جوړوي پالن او وکړي مرسته

 مالتړکوونکي اصلي ستاسو ترڅو شوي منظور لخوا حکومت د UK د او شوي تير څخه پروسې  سختې يوې د غوښتنليک

 لپاره کال يو د لږترلږه او راتګ د ستاسو ترڅو کوي کار سره شورا ايزې سيمه د ستاسو او متحکو له UK د دوي. اوسي

   .وو ساتلی ته تاسو  استوګنځی ستاسو لپاره کلونو دوو د لږترلږه دوي. کړي جوړ پالن مالتړ د کورنۍ د ستاسو

 

 دي موافق دوي. کړي چمتو مالتړ ته تاسو ترڅو کوي السليک تړون يو سره حکومت له UK د ډلې سپانسرشپ د ټولنې د

  :به دوي چې

 

 ترالسه امتيازاتو د  ستاسو شي کيدای دا. کړي چمتو بسپنې لومړني 200£ د لپاره کس هر د کې کورنۍ په ستاسو •
  شي درکړل کې قسطونو په ته تاسو پورې کېدو

  کړي چمتو مالتړ ادغام د پورې مياشتو 24 تر •

  وي وړ السرسي د لپاره مياشتو 24 د چې ومومي  ځای ميشت لپاره ستاسو •

 ګاز او بريښنا اوبو، تودوخې، د او سره، GP خپل د لپاره امتيازاتو خپلو د ترڅو وکړي مرسته سره تاسو له •
  کړئ راجستر ځان سره کمپنيو ټولګټو د لپاره کولو ترالسه

  دي راجسترشوي کې ښوونځي په ماشومان چې کړي ترالسه ډاډ •

 ته کړې زده ژبې انګليسي د ساعته 8 کې اونۍ په لپاره مياشتو 12 د چې کړي چمتو فرصت داسې هت لويانو •
  ومومئ السرسی

 درسره مرسته کې لټون په فرصتونو رضاکارۍ يا دندو د او کوي، وړاندې فرصتونه بلدتيا ايزې سيمه د ته تاسو •
  کوي

  کړي چمتو رسیالس ته ژباړونکي يوه کې اونۍ لومړۍ په رارسيدو د ستاسو •

 
 په يې دوي چې دي  څه هغه دا خو وکړي، لپاره مالتړ د ستاسو  يې به ډله سپانسرشپ ټولنې د چې ندي څه هغه يواځې دا

 . دي مکلف کولو ترسره

 

 د( Reset) تنظيم بيا. ده موسسه خيريه يوه( Reset Communities and Refugees) تنظيم بيا کډوالو او ټولنو د

UK سرچينې( څېر په الرښود دې لکه) ترڅو کوي ترالسه بسپنې څخه وزارت، چارو کورنيو د څانګې، حکومتې د 
 مالتړ ښه کورنۍ له ستاسو او تاسو له څنګه چې ورکړي روزنه  هکله دې په ته ډلو سپانسرشپ ټولنې د او کړي رامينځته

 ډاډ ترڅو وګوري توګه جال په ځله څو يو وروسته رسيدورا له ستاسو سره ډلې له ستاسو او ستاسو به تنظيم بيا. وکړي
 بيا د څخه کس بل يو له بهر څخه ډلې خپلې د چې درکړي اجازه ته تاسو او ياست شوي ميشت تاسو چې کړي ترالسه

 ترسره الرې له زنګ تليفوني يا انټرنيټ د سره ژباړونکي مسلکي يو د به غونډې دا. وکړي پوښتنې اړه په ميشتيدنې

   .ږيکي
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 په برخې د شمير زياتيدونکي په مخ د خلکو شويو هرکلي د الرې له سپانسرشپ د ټولنې د او راتلو، د ستاسو ته UK مونږ

  .غواړو برياليتوب ډول هر کې ژوند په ستاسو دلته موږ.  کوو هرکلئ ستاسو توګه
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 ژباړونکي 
 د ښايي او ولري، پيسې بسپنې شوې رامنځته د توګه په خېبر  يوې د غوښتنليک خپل د سپانسرشپ د ټولنې د به ډله ستاسو

 يا تليفوني، ژباړونکو، مسلکي حضوري د چې شي کېدای دا. شي وکارول لپاره لګښتونو د ژباړې د برخه يوه پيسو دې

 هغه يواځې امله له بسپنو محدودو د به ډلې او وي، ګران شي کيدای خدمتونه ژباړې د. وي لپاره تاديې د ژباړونکو آنالين

 .  وي اړتيا ورته رښتيا په چې شي وټاکالی ژباړونکی يو ته تاسو وخت

 

 د توګه فعاله په ژباړونکي رضاکار وختونه ځينې. واخلي کار څخه ژباړونکو رضاکارو د شي کوالی همدارنګه ډلې ډيرۍ

 ښايي او کيږي ورکول نه پيسې ته ژباړونکو رضاکارو. کوي خبرې ژبه په ستاسو چې وي غړي  ټولنې ايزې سيمه د يا ډلې

 .  لري ونه مخينه ژباړې مسلکي د

 

 کوالی خانه معاينه GP د توګه، په بيلګې د. وټاکي ژباړونکي لپاره مالقات د ستاسو شي کوالی کونکيچمتو  خدمت ډيرۍ
 تاسو چې وواياست کې وخت په ټاکلو مالقات د ته دوي چې لرئ اړتيا تاسو خو ولري، السرسئ ته ژباړونکو تليفوني شي

 يوه که وواياست ورته مخکې له مخکې بايد تاسو بيا نو لرئ، مالقات يو کې روغتون په تاسو که. لرئ اړتيا ته ژباړونکي

 خو واخلي، برخه کې مالقات په ترڅو وټاکي ژباړونکي حضوري شي کوالی روغتونونه ډيرۍ. لرئ اړتيا ته ژباړونکي

 وا. ورکړئ خبر مخکې له مخکې ته دوي چې لرئ اړتيا بيا تاسو نو لرئ، اړتيا ته ژباړونکي جنس ځانګړي يوه د تاسو که
 لپاره مالقاتونو څو لومړيو د سره تاسو له چې ورکړي پيسې ته ژباړونکي حضوري شي کوالی ډله کې، مرکز په کار د

 کار د. ولري اړتيا ته پېلولو ټاکلو په ژباړونکي د لپاره مالقات د ستاسو مرکز کار د به هغې له وروسته وکړي، ګډون

 .  وکړي کار دا چې وغواړئ څخه دوي له ډله يا تاسو که وټاکي ژباړونکی يو وخت هغه يواځې به مرکز

 
 يوه د ولري سره تاسو له يې به ژباړونکی يو چې اړيکه هغه او کيږي، تاديه يې لګښت چې دئ خدمت يو داسې ژباړه

 وضعيت د. ورکړئ خبر ته ډلې شئ کوالی نو کوئ، نه احساس راحتۍ د سره ژباړونکي د تاسو که. ده اړيکه کس مسلکي

 .  شي کې لټه په السرسي د ستاسو ته ژباړونکي بل يوه چې شي وکوالی بيا  دوي به، سره نيولو کې پام په
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 زده کړه 
 کړه  زده ماشومانو د

 په او شي، الړ ته ښوونځي پورې کلنۍ 16 تر څخه( 4 کې ايرلنډ شمالي په) 5 د چې دي  اړ ماشومان ټول کې UK په

 ډيرۍ. وکړي کار سره څانګې کړې زده د يا شي الړ ته ښوونځي بايد يا دي کلن 18-16 چې کسان هغه ټول کې، انګلېنډ

 پورې کلنۍ 18 تر ښوونځي. وي ناست څنګ په څنګ کې ټولګيو په انجونې او هلکان چې چيرې دي مختلط ښوونځي

 دلته خو دي،( secular)سيکولر ښوونځي ډيرۍ. اخلي فيس کړې زده د ښوونځي خصوصي ځينې هم، بيا خو دي، وړيا

 .  شي کوالی ګډون پکې ماشومان چې شته هم ښوونځي تړلي پورې مذهب او وړيا

 
 به لپاره ماشومانو د ستاسو چې وي موندلی ښوونځی يو لږترلږه کې سيمه په ستاسو ډلې ستاسو به، دمخه رارسيدو د ستاسو

 لپاره ګروپ کالي هر د کې ښوونځيو په چې ځکه وي، نه  ښوونځی نېږدې ترټولو ته کور ستاسو ښايي دا. ولري ځايګئ

 چې شي وکوالی دوي ترڅو ورکړي خبر ته ښوونځي دمخه رارسيدو له ستاسو به غړي ډلې د. لري شتون ځايګي محدود
 ورته اړتيا لپاره کېدو جوګه د سره ټولګيوالو خپلو د دوي چې کړي پالن ورکړه مرستو اضافي هغو د ته ماشومانو ستاسو

 .  لري

 

 هم ته ماشومانو کوچنيو حتی او وي ښکېل کې کړه زده په ماشوم د دوي د چې کيږي تمه څخه پالر او مور د کې، UK په

 سره تاسو له کې نيولو اړيکه په سره ښوونځي د کې پيل په به څوک يو کې ډله په سوستا. شي ورکړل دندې کورنۍ ښايي

 .  کيږي تمه څه څخه تاسو له توګه په پالر او مور د چې پوهيږئ و ترڅو وکړي، مرسته

 
 کړه  زده لویانو د

 چې وي اړ به لري، السرسی ته امتيازاتو هوسائنې د چې توګه په تن لوي يوه داسې  د لويان، نور کورنۍ د ستاسو او تاسو

 کار د تاسو چې هغې تر ياديږي، هم نوم په ESOL د چې وکړئ، ګډون کې ټولګيو ساعته اته په ژبې انګليسي د اونۍ هره

 سرچينو تدريسي مختلفو د ښايي هغوي او کړي، ترتيب ټولګي نوموړي لپاره ستاسو به ډله ستاسو. شئ چمتو لپاره موندلو

 کور په ښايي ورځ بله او وکړئ ګډون کې ټولګيو په کالج ايز سيمه يوه د ښايي تاسو ورځ يوه توګه، په بيلګې د. راشي څخه

 مهارتونو په کړې زده سواد د تاسو که. وارزوي مهارتونه ژبې د ستاسو به ښوونکي ستاسو. ولرئ درسونه شخصي کې
 ورته تاسو چې وکړي مرسته کې نيولو اړيکې په سره سرچينو هغو د درسره به ډله ستاسو نو لرئ، اړتيا ته مرستې کې

 .  لرئ اړتيا

 

 که شئ مه هيلې نا او ولګوئ وخت خپل. وي ستونزمن خورا شي کيدای توګه، په بالغ د توګه ځانګړې په کول، زده ژبو د

 ! کړئ ونه پرمختګ غواړئ تاسو چې ژر څومره تاسو هم څه

 
 کړئ معلومه ترڅو وکړئ کار سره ډلې خپلې د نو ولرئ، سندونه وړتيا يمسلک  يا اکاډميکې د څخه هيواد خپل د تاسو که

 منل سندونه شوي ترالسه کې  UK په يواځې لپاره مسلکونو ځينو د مرغه، بده له. دي وړ ليږد د ته UK سندونه دا ايا چې

 دا که کوي، پېدا توان وړکېدو بيا د کې مسلکونو خپلو په وروسته تېرولو مودې څه يو د کې UK په کډوال ډيرۍ. کيږي

  .وکړئ غوښتنه مرستې د څخه  ډلې خپلې له  نو غواړئ، تعقيبول يې تاسو چې وي څه هغه

https://training-resetuk.org/
https://training-resetuk.org/
https://training-resetuk.org/


 

  

 

 2022 فبرورۍ – نسخه resetuk.org-training 1 سرچينه

 روغتیایی پاملرنه  
 شمالي په يا( NHS) خدمت روغتيا ملي د کې سکاټلينډ او ويلز انګلېنډ، د تاسو به کې کتابګوټی راغالست ښه ته UK په

 معلومات شي، کوالی ترالسه وړيا يې تاسو چې اړه په خدمتونو هغو د او( HSC) پاملرنې ټولنيزې او روغتيا د کې آيرلينډ

 د څنګه او چيرته غړي کورنۍ د ستاسو او تاسو چې وي پوه دې په دمخه وار به ډله سپانسرشپ ټولنې د ستاسو. ومومئ

 دوه يا يوه ډلې د. کړي اسانه پروسه دا به لپاره ستاسو او ياديږي، نامه په GP د چې کړي راجستر سره ډاکټر ايز سيمه
 ېارزون روغتيايې مهاجرت د ستاسو چې دي کړي ترالسه هم معلومات اړه په حاالتو طبي د غړو د کورنۍ د ستاسو غړو

 چې پرته ډاکټر هغه د معلومات نوموړي به دوي. دي شوي ترسره دمخه راتلو له ته UK لخوا IOM د چې کوم شته کې

 شوي درکړل دمخه پرواز د ستاسو معلومات دا به ته تاسو. کړي نه شريک سره چا بل له ياست شوي راجستر ورسره تاسو

 . ئووين ورسره تاسو چې کله وسپارئ يې ته GP چې ترڅو وي

 

 کې ټاکلو په مالقات د سره GP خپل د چې وغواړئ څخه ډلې خپلې د شئ کوالی نو لرئ، ستونزه طبي نابيړنۍ تاسو که

 هغه له. کوي راجع ته خدماتو تخصصي کې صورت په اړتيا د مو يا کوي توصيه درمل چې کوم وکړي، مرسته درسره

 يا آنالين په پرځای لېدنو حضوري د مشاوره لومړنۍ خپله انناروغ چې ګڼي غوره ګان GP ځينې شوې، پيل وبا چې وخته

 څومره کول ترالسه مرستې طبي د لپاره حالت نابيړني د چې  دي حيران خلک راغلي نوي ډيرۍ. کړي ترسره بڼه تليفوني

 ونووخت ورته د هم لري السرسی ته پاملرنې روغتيايی کې UK په چې برتانويان ټول چې اوسئ ډاډه. نيسي وخت ډېر

 .  دي مخ سره انتظار

 

 ترالسه بلنې به لپاره معايناتو معمولو د چې ومومئ ښايي نو راځي، ته UK چې ياست ناروغ نوی يو به تاسو چې څنګه لکه

 د تاسو که.  کيږي بلل لپاره معاينې د رحم د کې کلونو دريو هرو په ميرمنې ترمنځ کلونو 49-25 د توګه، په بيلګې د. کوئ

 . وکړئ خبرې سره GP يا ډلې خپلې له نو لرئ، پوښتنه کومه اړه په مالقاتونو نوموړو

 

 ته مالقات GP د کوالی نشي چې لپاره ستونزو طبي هغو د او ووهئ زنګ ته 999 بايد تاسو  لپاره مرستې طبي بيړني د

 چې وکړي مرسته هغه سره تاسو له به دوي او ووهئ زنګ ته 111 شئ کوالی نو وي، نه حالت بيړني خو وباسي انتظار

 وغواړئ، مرسته څخه درملتون ايز سيمه خپل د شئ کوالی تاسو رهلپا ستونزو کوچنيو د څېر په زکام د. لرئ ورته اړتيا

 .  درکړي بيوټيک انټي لپاره زکام عادي يوه د ته تاسو چې ښايي نه خو

 

 ډاکټرانو، غاښونو او درملتونونو له پرته کې UK په شوې، يادونه کې برخه په ژباړونکو د الرښود دې د چې څنګه لکه

 ښايي دوي. وي  الرې له تليفون د دا چې شي کېدای هم، بيا خو. کړي چمتو ژباړونکی يو ته تاسو چې دي اړ خدمتونه طبي
 کار دا سره راحتۍ په تاسو چې هغو تر نو کړي، چمتو ژباړونکی يو مهال پر ټاکلو مالقاتونو د چې ونلري وړتيا دې د

 . شي وکړای مرسته درسره غړي ډلې د ستاسو به هغې تر کوئ، ترسره

 

 سره کورنۍ ستاسو او تاسو به ډله ستاسو. دي نه وړيا خو کېږي، ورکول بسپنې ته مرکزونو پاملرنې غاښونو د کې UK په

.  شي تاديه څنګه به دا چې وکړي خبرې به سره تاسو له او وکړي مرسته کې کولو راجستر په سره ډاکټر د غاښونو د

 . دي شته ليستونه ږدهاو انتظار د لپاره ډاکټرانو د غاښونو د کې UK په اوسمهال
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 استوګنځي 
 کور يو لپاره کورنۍ د ستاسو لپاره مياشتو 24 راتلونکو د ډلې ستاسو توګه، په برخې يوې د پروګرام سپانسرشپ د ټولنې د

 .  وکوچېږئ وغواړئ، تاسو چې لدې پرته چې نلرئ اړتيا کاله دوه لږترلږه تاسو چې ده معنی پدې دا. دی ساتلی اپارتمان يا

 

 ملکيتونو ارزانه د کوي مالتړ يې دوي چې لپاره کورنيو هغو د ډلې ډيرۍ نو شي، کيدای ګرانه خورا استوګنه کې UK په

 نو ياست، نه راضي څخه ملکيت  د تاسو که. اوسي و مخ سره قضيې ورته د هم ډله ستاسو ښايي – کوي هڅه لپاره موندلو
 رامنځته بدلونونو د کې ترڅ په داليلو د به دوي او کړئ راپورته انديښنې خپلې مو سره څښتن له کور د يا ډلې د شئ کوالی

 منظور ځکه ملکيت ستاسو شورا ايزې سيمه چې وي ګټور شي کيدای نيول کې پام په دا. وکړي هڅه ټوله خپله لپاره کولو

 وکوچېږئ، پلو بل واړئغ تاسو که. دی مناسب لپاره کورنۍ د ستاسو او دی کې حالت ښه په هغه چې دي ډاډمن چې کړی

 .  وکړي درسره مرسته کې موندلو په ځای ميشت بل د چې ده نه مکلفه ډله دا نو

 
 او دی کور کورنۍ د ستاسو اوسيږئ پکې تاسو چې ملکيت هغه خو واست، نه ښکېل کې موندلو په هغې د تاسو هم څه که
 د کرايې د شمول په کولو تاديه کرايې د او مراعاتولو مقرراتو د مالک کور د څېر په څکولو نه د سګرټو د کې ملکيت په

 به کورنۍ ستاسو او تاسو. شئ ګڼالی کور په لکه ځان خپل تاسو چې ده هم معنی پدې دا. لرئ مسوليت پابندۍ د شرايطو

 پخپله تاسو چې هغو تر(. ويستل بوټانو د توګه، په بيلګې د) کړئ جوړ به مقررات خپل او کړئ وراضافه ځانګړنې شخصي
 د سره مالک د کور د تاسو چې وکړي مرسته درسره به ډله نوموړې به هغې تر نو کوئ، ترسره سره راحتۍ په کار دا

 . وکړي خبرې اړه په پوښتنو يا ترميم د الرې له ژباړونکي

 

 د څخه حکومت له UK د يې تاسو چې کړئ لنډه کرايه څخه پيسو هغو د به تاسو کوئ، ترالسه دنده يوه تاسو چې هغې تر

 هغه. دي شوي ټاکل لپاره تادياتو د استوګنځي د ډول ځانګړي په چې کومې کوئ ترالسه ترڅنګ تادياتو د امتيازاتو خپلو
 حالت دې په نکړي، پوره لګښت  کرايې د ډول بشپړ په ښايي کوئ ترالسه لپاره کرايې د څخه حکومت د يې تاسو چې مبلغ

 مونږ چې کوم کړي، لنډ توپير  نوموړی باندې پيسو بسپنو شويو رامنځته د لپاره شتوميا 24 د شي کوالی ډله نوموړې کې

 .  بولو اپ ټاپ استوګنځي د يې

 

 : ډله  دا به توګه په برخې يوې د مالتړ د دوي د

  کړئ چمتو آالت  سامان لومړني لپاره کور د •
   کړئ تشريح ژبه مورنۍ خپله په ستاسو تړون کرايې د ستاسو •

  کيږي درزده څرنګوالی لټولو د استوګنځي د وروسته مياشتو 24 د ته تاسو •

  کړئ شرېکې ستونزې سره مالک له کور د چې وکړي مرسته سره تاسو •

 پلټنه ځای ميشت د وروسته مياشتې 24 چې وکړئ  مرسته کې کولو رامينځته په مهارتونو هغو د سره تاسو له •
  وکړئ

 

 : چې ده نه/ وي نه مکلفه به ډله نوموړې

  کړئ تاديه بيلونه ګټو عامه د ستاسو ګډون په انټرنېټ د •
  وروکوچېږئ چې يوکړ مرسته درسره کې موندلو په ملکيت بل د نو ياست نه راضي تاسو که •

 کار دا چې وواياست ورته چې لرئ حق تاسو نو وکړي، داسې دوي که – درشي خبرولو مخکې بې ته کور ستاسو •

 .کوئ مه
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 قانوني حیثیت 
 پاتې محدوده نا د ته غړي هر کورنۍ د ستاسو او تاسو نو راشئ، توګه په کډوال شوي ميشت بيا د ته UK تاسو چې کله

 کار شئ، پاتې کې UK په چې لرئ اجازه توګه قانوني په تاسو چې ده معنی پدې  دا(. ILtR) کيږي رکولد اجازه لپاره کيدو

 يې کورنۍ ستاسو او تاسو چې  شئ پاتې پورې وخته هغه تر کې UK په شئ کوالی تاسو. وکړئ ادعا امتيازاتو د او وکړئ

. ورکړئ السه له حق کيدو پاتې د کې UK په ښايي ون پريږدئ، UK لپاره مودې اوږدې د تاسو  که هم بيا خو – کوئ غوره

UK د شئ کوالی کورنۍ ستاسو او تاسو وروسته کاله پنځه څخه رسيدو له ستاسو ته UK د او کيدو اتباع UK پاسپورت د 

 .  وکړئ غوښتنه لپاره کولو ترالسه د

 

( BRP) جواز بايومتريک استوګنې د ته غړي هر کورنۍ د ستاسو او تاسو به، توګه په ثبوت د حيثيت قانوني د ستاسو

 يا خدماتو عامه او حق د کړې زده د ستاسو کې UK په او توګه په ثبوت د هويت د چې دی کارت يو دا. شي توزيع

 لپاره سفر د ته بهر دا هم، بيا خو. شي کيدای کارول لپاره تاييدولو حق د السرسي د ياست، مستحق يې تاسو چې ته امتيازاتو

 او کړي ترالسه کارتونه دا جوخت سره رارسيدو له ستاسو څوک يو به کې ډله سپانسرشپ ټولنې د ستاسو. ندي اداسن کافي

 توپير ځانګړتياوې ستاسو يا کړئ، ورک کارت BRP خپل تاسو که. ورکړي ته غړو کورنۍ د ستاسو يې به سمدالسه

 . ورکړئ خبر ته وزارت چارو کورنيو د بايد نو ومومي،

 

 حيثيت قانوني څير په ستاسو مټ کټ به دوي نو ولرئ، ماشومان  زيږيدلي کې UK په ملګری ژوند د ستاسو او تاسو که

 چارو کورنيو د بيا او کړئ ثبت سره شورا ايزې سيمه خپلې د زيږون دوي د بايد تاسو نو وزيږيږي، دوي چې کله. ولري

 .   وکړي مرسته درسره کې روسهپ پدې به ډله سپانسرشپ ټولنې د ستاسو. ورکړئ خبر ته وزارت

 

 د دغړي کورنۍ د څخه بهر له موخه په کولو ژوند د  سره تاسو له کې UK په يا کيدو يوځای بيا د کورنۍ د تاسو که
 ستونزمن خورا مخې له اصولو اوسنيو د مهاجرت د دا چې ولرئ ياد په مخې له مهربانۍ د نو  لرئ، پوښتنې اړه په راوستلو

 د يواځې پريکړه نوموړې – شي بياميشت کې UK څوک چې وکړي اغيز يا وکړي پريکړه کوالی نشي ډله دا. دی کار

UK چې شي کوالی دوي خو نلري، هم توان درکولو مشورې قانوني يا کډوالۍ د ته تاسو ډله دا. کيږي لخوا حکومت د 

 .ندي مکلف ورکولو پيسو په لپاره خدماتو نوموړو د دوي هم، بيا خو کړي، کې اړيکه په سره مشاورينو مسلکي د تاسو
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 ت امتیازا
 کولو ترالسه امتيازاتو د هوسائنې د څخه حکومت د UK د به تاسو نو ورسيږئ ته UK لپاره ځل لومړي د تاسو چې کله

 مرکز د کار د ستاسو او وکړي  مرسته کې کار دې په سره در به ډله سپانسرشپ ټولنې د ولرئ؛ اړتيا ته غوښتنليک لپاره

 د څخه کولو ترسره دغوښتنليک معموال تاديه لومړۍ امتيازاتو د. وټاکي وخت يو مالقات د لپاره کورنۍ د ستاسو به سره

 .  نيسي وخت ډير څخه دې د دا وختونه ځينې خو راځي، کې ترڅ په اونيو شپږو

 

 ماشومانو د چې ده تاديه مياشتنۍ يوه دا – کوي ترالسه څخه کريډيټ يونيورسل د امتيازات ډير خپل خلک ډيرۍ کې UK په

 وړ لپاره امتيازاتو نورو د تاسو ښايي خو پوښي، لګښت شوی تخصيص او کولو ژوند کرايې، د لپاره( لرئ يې تاسو که)

 .  وکړئ پوښتنه کې مرکز په کار د اړه دې په شئ کوالی – لري اړه پورې شرايطو د چې اوسئ

 
 ورکولو دوام د ته کولو ترالسه توامتيازا د چې وغواړي څخه تاسو له به مرکز کار د نو اوسئ منګ په کولو کار د تاسو که

 کول زده انګليسي د ښايي دا کې پيل په. کېږي بلل ژمنتوب کوونکي مطالبه د ستاسو دا. کړئ پوره معيارونه ځينې لپاره

 شرايط دا تاسو که. ولټوئ کار  کېدونکی تاديه او رضاکارانه چې شي وغوښتل درڅخه به سره تيريدو په وخت د خو وي،

 .  شي بند ښايي امتيازات ستاسو  نو پرېږدئ، مالقاتونه سره مرکز له کار د  څخه دليل معقول کوم له پرته يا کړئ نه پوره

 
 کورنۍ يوې له مبلغ دا نو لري، اړه پورې شرايطو شخصي په ستاسو کوئ ترالسه څخه امتيازاتو د يې تاسو چې مبلغ هغه

 ستاسو کورنۍ برتانوۍ – کيږي نه چلند ډول بل سره تاسو امله دې له نو ياست کډوال تاسو چې  دا. مومي توپير ته بلې څخه

 څومره تاسو چې وکړي اغيزه پدې کوالی نشي ډله ستاسو. لري السرسی ته امتيازاتو ورته مټ کټ څير په کورنۍ د

 او شي، کيدای ستونزمن جوړول بوديجه څخه امتيازاتو د. کيږي ټاکل لخوا حکومت د دا چې ځکه کوئ ترالسه امتيازات

. دي حيرانې کوي، ترالسه يې دوي چې امله له مبلغونو محدودو ډيرو پېسو د څخه کريډيټ يونيورسل د کورنۍ ډيرۍ
 معقول څنګه چې درکړي مشوره ته تاسو او وکړي مرسته کې جوړولو په بوديجې د سره تاسو له شي کوالی ډله ستاسو

 .  کړئ ترسره غوراوي مالي

 
 پونډ اضافي هر د ورو ورو به امتيازات ستاسو او وواياست ته مرکز کار د بايد سمدستي نو کړئ پيل کار تاسو چې کله

 مبلغ مشخص يو الرې له کار کېدونکي تاديه د شئ کوالی تاسو هم، بيا خو. شي راکم کوئ، ترالسه يې تاسو چې لپاره

 د يا ډلې د شئ کوالی تاسو لپاره  معلوماتو د هاړ دې په. کړي اغيزمن امتيازات ستاسو دا چې لدې پرته کړئ ترالسه پيسې

 .وکړئ خبرې سره مرکز د کار
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 کار 
 به ته تاسو هم، بيا خو ولرئ، BRP خپل او وکړئ کار څخه ورځې لومړۍ له رسېدو ور د کې UK په چې لرئ حق تاسو

 نو وکړئ، خبرې انګليسي په چې وغواړي تاسو له دندې ټولې نېږدې به کې UK په. شي نکړل در کار ډول اتوماتيک په
 معاش د او ورکړي وده ته مهارتونو ژبو د خپلو الرې له ټولګيو  د ژبې انګليسي د چې ګڼي غوره کسان راغلي نوي ډيرۍ

 . ومومي دندې لرونکي معاش لوړ د شي وکوالی دوي ترڅو وکړي کار رضاکارانه دمخه موندلو کار لرونکي

 

 په کې UK په مو بايد چې ولرئ پاڼه تصديق يا سند وړتيا د يو داسې بايد تاسو چې وغواړي درڅخه به دندې ځانګړې

 ځانګړی يو تاسو که. ندي وړ ليږد د ته هيواد بل څخه هيواد يوه د سندونه ډيرۍ وړتياوو د. وي کړې ترالسه توګه بريالۍ
 وغواړئ څخه ډلې خپلې د تاسو چې کړئ ترالسه ډاډ نو ورکړئ، دوام يې ته تعقيبولو غواړئ تاسو چې کوم ولرئ مسلک

 .  لرئ اړتيا ورته به تاسو چې کړي معلوم څه هغه چې

 

 يو د دا. واست عادت ورسره تاسو چې ولري توپير سره څه هغه د ښايي پروسه کولو  ترالسه دندې د کې UK په

 يا( cover letter) ليک پوښوونکي د وختونه ځينې او وکړي غوښتنه CV د چې ده معياري لپاره کارګمارونکي

 څخه دوي له چې چيرې کيږي رابلل لپاره مرکې د کار د بيا نوماندان مناسب ټولو تر. وغواړي هم فورمه غوښتنليک

 ډله ستاسو. دي مناسب لپاره رول ځانګړي دې د دوي ولې  چې دا او وکړي خبرې اړه په  ځان خپل د چې کيږي غوښتل
 ايزو سيمه هغو تاسو يا وکړي مرسته کې کولو ترالسه په معلوماتو نورو د اړه په پروسې د سره تاسو له شي کوالی

 .  شي کوالی کار دا چې کړي ګوته ورپه ته سازمانونو

 

 تکيې د باندې کريډيټ يونيورسل د به تاسو. ورکړئ خبر ته مرکز کار د بايد نو کړئ پيل کار تاسو کله چې ولرئ ياد په
 زده په انګليسي د کې سر لومړي په چې کيږي هڅول تاسو  خو وګټئ، پيسې ډيرې کې کار  وخت بشپړ په پرتله په وکول

 .  ولرئ امکانات غوره کارموندنې د کې راتلونکي په ترڅو وکړئ تمرکز کړې
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 خوندي پاتې کېدل 
 تاسو چې څوک يو يا تاسو که – وي غمه بې څخه اخيستنې ګټې ناوړه د او وي خوندي چې لري حق هرڅوک کې UK په

 د ستاسو. وکړئ خبرې پرې سره ډلې خپلې له شئ کوالی نو وي، مخ سره اخيستنې ګټې ناوړه د يا وي نه خوندي پيژنئ يې
 ترالسه مرستې هغه تاسو ترڅو وکړي خبرې اړه په ورکولو راپور مسئلې د او کولو اقدام د سره تاسو له به رضاکاران ډلې

 وساتي، سره ځان خپل له دا کوالی نشي دوي نو ورکړئ، راپور اخيستنې ګټې ناوړه د تاسو که. لرئ ورته اړتيا چې کړئ

 .  کوئ احساس راحتۍ د پکې تاسو چې کړئ کابو جال هغومره ستونزه ترڅو وکړي مرسته درسره شي کوالی دوي خو

 
 امله همدې له او دي رضاکار الندې چتر تر موسسې خېريه يوې د کوي درسره مرسته چې غړي ډلې سپانسرشپ د ټولنې د

 . ورکړي راپور ته ادارې خيريه نو دی کې خطر په څوک کوم چې وکړي فکر دوي چيرې که چې دي اړ دوي

 

 خبرې ژبه کومه په تاسو چې وواياست ته چلونکي ليکې د – ووهئ زنګ ته 999نو ياست، کې خطر سمدستي په تاسو که

 . کړي ليکه په ژباړونکی يو شي وکوالی به دوي او کوئ،

 

 نژاد د تاسو که هم، بيا خو وکړي، هرکلئ ستاسو سره وقار او درناوي په خلک ټول به کې UK په چې لرو هيله موږ

 .   وغواړئ مرسته څخه ډلې خپلې له يا ورکړئ راپور ته پوليسو شئ کوالی نو کوئ، تجربه تبعيض يا پرستۍ

 
 ډول هر د ترڅو لري پاليسي شکايتونو د ډله دا نو وکړئ، شکايت مشروع اړه په غړي يو د ډلې خپلې د غواړئ تاسو که

 ژبه خپله په ستاسو پاليسي دا ته تاسو به ډله نوموړې. ورسوي ته مقام لوړ يې يا وکړي چلند ډول منظم په سره شکايتونو

 .  درکړي کې
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