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ګراﻧو واﻟدﯾﻧو  /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن
ﻣوږ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره ﻟﯾﮑل ﮐو او ﺗﺎﺳو ﺗﮫ داﺳﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وړاﻧدې ﮐوو ﭼﯽ ﺗﺎﺳو ﻣﻣﮑن د ښوﻧځﯽ د ﺑﻧدﯾدو ﭘﮫ دوره ﮐﯽ
ګټور وﻣوﻣﺊ .ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ﺷﮏ ،څﺧﮫ دا د ډﯾری واﻟدﯾﻧو او د ھﻐوی ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﭘﺎره ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ او اﻧدﯾښﻣن وﺧت دی ځﮑﮫ
ﭼﯽ دوی د اوﺳﻧﯽ ﺑﮭران ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯽ د ﮐﺎر ﮐوﻟو او ژوﻧد ﮐوﻟو ﻧوی ﻻرو ﺳره ﺗطﺑﯾﻖ ﮐوی .د ښوﻧځﯽ او ښووﻧﮑو ﻟﭘﺎره،
دا ھم د ھڅوﻧﯥ وﺧت دی ځﮑﮫ ﭼﯽ دوی ھڅﮫ ﮐوی د ﺧﭘﻠو زده ﮐوﻧﮑو د ﭘﺎره ﯾو څﮫ ﻋﺎدی و ﺳﺎﺗﯽ ﭘﮫ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ د
دوی زده ﮐړئ ﻣﻼﺗړ ﮐوی ،ﭘﮫ داﺳﯽ ﻻرو ﮐﯽ ﭼﯽ د ﻋﺎدی ټوﻟګﯽ ﺗﺟرﺑﯽ ﺳره ﺧورا ﺗوﭘﯾر ﻟری .د ﻣور او ﭘﻼر ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ،
ښوﻧځﯽ او ښوﻧﮑﯽ د زده ﮐوﻧﮑو ﺳره د ﻧورو ﺳره اړﯾﮑﯽ ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﯽ ،د دوی د ښوﻧځﯽ ﮐﺎر ﮐﯽ د دﻟﭼﺳﭘﯽ ﺳﺎﺗﻠو او زده
ﮐړی ﺗﮫ وده ورﮐوﻟو ﺗﮫ ﮐﻠﯾدی رول ﻟوﺑوی.
دا ﻻرښود ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﻼﺗړ ﻟﭘﺎره دی ،ﮐﻠﮫ ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﮐور ﮐﯽ وی دا ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوی ﭼﯽ څﻧګﮫ ښوﻧځﯽ او
ښوﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﮫ دی وﺧت ﮐﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړی او ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ﯾو څﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺷوره درﮐړی .ﭼﯽ څﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ
ﺷﯽ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د زده ﮐړی ﻣﻼﺗړ وﮐړی او ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺧوﻧدئ وﺳﺎﺗﯽ .دا ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ اړه ھم ﻣﺷوره درﮐوی
ﭼﯽ د ښوﻧځﯽ څﺧﮫ ﺷﺗون ﻟری او دا ﻣﮭﺎل ﺗﺎﺳو ﺗﮫ د ﻣور او ﭘﻼر ﯾﺎ د ﺳرﭘرﺳت ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺷﺗون ﻟری .ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم
ځﺎﻧګړی ښوﻧځﯽ ﺗﮫ ځﯽ ،ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ﭘدی ﻻرښود ﮐﯽ ﻣﺷوري ھم ګټوری وﻣوﻣﺊ.

زه د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻟﮫ ښووﻧځﯽ څﺧﮫ څﮫ ﺗﻣﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷم؟
ﺗر دی دﻣﮫ ،ښوﻧځﯽ ﺑﮫ واﻟدﯾن د ﺧﺑروﻟو او د ﮐوره د زده ﮐوﻧﮑو د زده ﮐړی ﻣﻼﺗړ ﮐوﻟو د ﭘﺎره ددوی ﭼﻠﻧد څﺧﮫ ﭘوه
ﮐړی.ﺗﺎﺳو ﺗﻣﮫ ﮐوﻟﺊ ﺷﯽ ﭼﯽ ښووﻧځﯽ او ښووﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﻻﻧدې ډول وﮐړي.

ھڅوﻧﮫ

ﭘﮫ اړﯾﮑﮫ ﮐښﯥ
اوﺳﯾدل

د ﮐﺎر ﺳﭘﺎرل

ﺑﯾرﺗﮫ ﻏﺑرګون

ﻣﺷوره

دﻻﺳرﺳﯽ ﮐﺗﻧﮫ

ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم د ﭘﺎره ﮐﺎر ﮐول ﭼﯽ ھڅوﻧﮑﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﯽ او ﭘﮫ دی
ﻧﻧګوﻧﯽ وﺧت ﮐﯽ زده ﮐړی دوام وﻣوﻣﯽ.
ﺗﺎﺳو ﺗﮫ اﺟﺎزه درﮐوی ﭼﯽ ﭘﮫ دی وﺧت ﮐﯽ دوی څﻧګﮫ ﺳﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو
ﻣﺎﺷوم ﺳره اړﯾﮑﮫ وﺳﺎﺗﯾﺎو داﭼﯽ څﻧګﮫ ﺗﺎﺳﯽ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﻟﮫ ښوﻧځﯽ ﺳره
اوړﯾﮑﮫ وﺳﺎﺗﯽ،ﮐﮫ او ﮐﻠﮫ ﭼﯽ ﺗﺎﺳو اړﺗﯾﺎ ﻟرئ.
ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ د دوی د وړﺗﯾﺎ ،ﭘرﻣﺧﺗګ او ټوﻟګﯽ ﮐﭼﯽ ﺳره ﺳم او
ﮐﺎر او ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺳﭘﺎرل.
د ھﻐﮫ ﮐﺎر ﭘﮫ اړه ګټور او ﭘر وﺧت ﻏﺑرګون ﭼﻣﺗو ﮐړی ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو
ﻣﺎﺷوم ﺑﺷﭘړ ﮐړی او ﺑﯾرﺗﮫ ﺧﭘل ښووﻧﮑﯽ ﺗﮫ راﺳﺗون ﺷﯽ.
ﻟﮫ ﺗﺎﺳو څﺧﮫ د ﻧظر ﻏوښﺗﻧﮫ ﭼﯽ ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯽ دوی دی ورﮐړل
ﺷوی ﮐﺎر ﻣﻘدار ﻣدﯾرﯾت ﮐوی ﻣګر ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم د ﭘﺎره ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻧګوﻧﮫ
ده.
ﺳﺗﺎﺳو ﺳره ﮐﺎر ﮐول ﺗرﺳو د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د زده ﮐړی ﻣﻼﺗړ د ﭘﺎره ﻻر
وﻣوﻣﯽ ﭼﯾری ﭼﯽ د ﻏټو اړﯾﮑو ﭘوښښ ﺿﻌﯾف دی ﯾﺎ ﺗﺎﺳو ډﯾﺟﯾټل وﺳﯾﻠو
ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﺊ ﻧﻠری.
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زه ﺑﺎﯾد څو ځﻠﮫ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم د ښووﻧﮑﯽ /ښوﻧځﯽ څﺧﮫ د آورﯾدو ﺗﻣﮫ وﻟرم؟
د ښووﻧﯽ او روزﻧﯽ رﯾﺎﺳت اﺑﺗداﯾﯽ ښوﻧځﯾو ﺗﮫ ﻻرښوﻧﮫ ﮐړی ﭼﯽ د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯽ ،د ټوﻟګﯽ ښوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد ھره
ورځ ﯾﺎ ﻟږ ﺗر ﻟږه ﭘﮫ اوﻧﯽ ﮐﯽ ﯾو ځل د ﺧﭘﻠو زده ﮐووﻧﮑو ﺳره ﺑوﺧت وی.
ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ځﺎﻧګړی ﺗﻌﻠﯾم ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟری ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﻣﻧظم او ځﯾﻧو ﻣواردو ﮐﯽ ،د ځﺎﻧګړی زده ﮐړی ښوﻧﮑﯽ او
ﯾﺎ ټوﻟګﯽ ښوﻧﮑﯽ ﻟﮫ ﺧوا ھره ورځ اړﯾﮑﮫ وﻟری ﭼﯾری ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم د آورﯾدﻟو ﺳﺧﺗﮫ ﯾﺎ دﻟﯾدو د ﭘﺎره د ﻟﯾدوﻧﮑﯽ ښوﻧﮑﻲ
ﻣﻼﺗړ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوی .ﯾﺎ ړوﻧد /ﻣﻌﻣوﻵ ﺧﺑراب ﻟﭘﺎره ﺗﺎﺳو د دی ښوﻧﮑﯽ ﻟﺧوا د ﻣﻧظﻣﯽ اړﯾﮑﯽ ﺗﻣﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ.
ﭘﮫ ﮐور ﮐﯽ د ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم د زده ﮐړی د ﭘﺎره د ښوﻧځﯽ د ﺧوا ﻣﻼﺗړ ﺑﮫ د ﻋﺎدی ښوﻧځﯽ ﭘﮫ ورځ ﮐﯽ ﭼﻣﺗو ﺷوی ﺳره
ﺗوﭘﯾر وﻟری .ښوﻧځﯽ او ښوﻧﮑﯽ څوﻣره ځﻠﮫ ﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﺳره ﺑوﺧﺗﯾﺎ ﻟری ،او دا څﻧګﮫ ﺗرﺳره ﮐوی ،آﯾﺎ د ﭘﯾﻐﺎم
اﺳﺗوﻟو ،وﯾډﯾو ټﻠﯾﻔوﻧوﻧو ﯾﺎ د ﭘﻠﯾټ ﻓﺎم ﻣﺧﺎﻣﺦ اﺛر ﭘﮫ واﺳطﮫ ﭼﯽ دی دﻧدی ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾم درس ورﮐوﻟو دﻧده ﭘﮑﯽ ﺷﺎﻣل وی .ﭘﮫ
ﯾو ﻟړ ﺷﯾﺎﻧو ﭘوری اړه ﻟری.
ﭘﮫ ځﺎﻧګړی ﺗوګﮫ ،ښﮑﯾﻠﺗﯾﺎ ﺑﮫ د اړﯾﮑو ﭘﮫ ډول ﭘوری اړه وﻟری ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو ،ښوﻧځﯽ او ښوﻧﮑو د ﭘﺎره ﻣﻣﮑﻧﮫ ده او ﭘﮫ ھﻐﮫ
ﭼﻠﻧد ﭘوری اړه وﻟری ،ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﮐور ﮐﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د زه ﮐړی ﻣﻼﺗړ وﮐړی .دا ډول اړﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﮫ ښوﻧځﯽ او ﮐور
ﮐﯽ د ټﮑﻧﺎﻟوژی او ﻏټو اړﯾﮑو ﺳرﭼﯾﻧو ﺳره ﺳﻣون وﻟری او د ﻓرﺻﺗوﻧو ﺳره ﭼﯽ ښوﻧځﯽ ﯾﯽ د ﺳﺧت ﮐﺎﭘﯽ ﮐﯽ زده
ﮐوﻧﮑﯽ ﺗوﮐﯽ د زده ﮐوﻧﮑو ﺳره ﺷرﯾﮏ ﮐړی دا ﺑﮫ دی ﮐﺎر ﺑرﻧﺎﻣﯽ ﺳره ھم ﺗوﭘﯾر وﻟری ﭼﯽ ښوﻧﮑﯽ د دوی ټوﻟګﯽ د ﭘﺎره
د زده ﮐوﻧﮑو زده ﮐړی اړﺗﯾﺎوی ،ﺷﺗﮫ ﺳرﭼﯾﻧو او دﻟری زده ﮐړی ځﺎﻧګړی ﻏوښﺗﻧﯽ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﭘﻼن ﮐړی.

ښوﻧځﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ او ﯾﺎ زﻣﺎ ﻣﺎﺷوم ﺳره څﻧګﮫ اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﯽ؟
ﺗﺎﺳو ﺗﻣﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﭼﯽ د ښوﻧﮑو او ﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم ﺗرﻣﻧځ اړﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻣوﻣﺂ د دوی د زده ﮐړی ﭘﮫ اړه وی او د دی ﻣﻼﺗړ
ﮐوﻟو ﮐﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړی .دا ﻣﻣﮑن د ﮐﺎر ﺗرﻣﻧځ ﺗوﭘﯾر وﻟری ﭼﯽ ښوﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻟﮫ ﻣﺎﺷو څﺧﮫ وﻏواړی ﭼﯽ
د ښوﻧﮑﯽ ﻟﺧوا ﺧﭘﻠواک او ﻣﺳﺗﻘﯾم ښووﻧﮫ وﮐړی .ښوﻧځﯽ ﺑﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻟﮫ ﻣﺎﺷوم ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړی ﭼﯽ اﻧګﯾزی ،ﻓﻌﺎﻟﮫ او ښﮫ
اﺣﺳﺎس وﻟری او دی دوی دی زده ﮐړی ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﮐﯽ ﯾو ﺗوازن ﺷﺎﻣل ﮐﯾدای ﺷﯽ:
•
•

ټﺎﮐل ﺷوی دﻧدی ﻟﮑﮫ ﻟﯾﮑل ﺷوی ،ﻋﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ او دی ﭘروژی ﮐﺎر.
ﭼﯾری ﭼﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﺷﺗون ﻟری آﻧﻼﯾن زده ﮐړی ﻟﮑﮫ د ﻣﺟﺎزی ټوﻟګﯾو درﺳوﻧو وﯾډﯾو ګﺎﻧﯽ،
ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷن ﯾﺎ د آﻧﻼﯾن زده ﮐړی او ﯾﺎ د ﺳرﭼﯾﻧو ﮐﺎرول ﭼﯽ د ښوﻧﮑﯽ ﻟﺧوا وړاﻧدﯾز ﺷوی.

ﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﺑﺎﯾد د ښوﻧځﯽ او ښوﻧﮑو څﺧﮫ ﯾو ﯾﺎ د ډﯾرو وﺳﯾﻠو ﻟﮫ ﻻری د زده ﮐړی ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺗرﻟﺳﮫ ﮐړئ .ﻟﮑﮫ د
ﭘوﺳﺗﯽ ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮑوﻧو ،ﻣواﺻﻼﺗﯽ ﻟﯾﮑوﻧﮫ او ﯾﺎ د ښوﻧځﯽ وﯾب ﭘﺎڼﯽ ﻟﮫ ﻻری .ﭼﯾری ﭼﯽ ټﮑﻧﺎﻟوژی اﺟﺎزه ورﮐوی ،ﺳﺗﺎﺳو
ﻣﺎﺷوم ﻣﻣﮑﻧﮫ ده دوی ښوﻧﮑﯽ /ﺳﻼﮐﺎراﻧو ﭘﮫ ﭘﻠﯾټ ﻓﺎرﻣوﻧو ﮐﯽ ﻣﻧظم ﺗﻣﺎس ﻟری .ﻟﮑﮫ دی ګوګل ﮐﻠس روم .د ﻣﺎﺳﮑروﺳﺎﻓت
دﻓﺗر  ۳۶۵او اﯾډﻣورو ﯾﺎ د وﺳﯾﻠو ﻟﮑﮫ د ګوګل ﻣﯾټ ،ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت ټﯾﻣوﻧو ،وﯾﺑﯾﮑس ﻟﮫ ﻻری ﭘﮫ ژوﻧدی ﻧﺎﺳﺗﯽ ﮐﯽ ﺑرﺧﮫ
واﺧﻠﯽ.
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د ښوﻧځﯽ ﻏوښﺗﻧﮫ ﺷوی ﭼﯽ د زه ﮐوﻧﮑو څﺧﮫ ھوښﯾﺎر اوﺳﯽ .څوک ﭼﯽ آﻧﻼﯾن آﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻧﻠری او د رواﻧو
ﻟﯾدﻧو ﺳره ﺗواﻓﻖ ﻟری ﺗرﺳو دا زده ﮐوﻧﮑﯽ ﻓرﺻت وﻟری ﭼﯽ زده ﮐړی ﮐﯽ ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﯽ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د اﻧټرﻧﯾټ ﻻﺳرﺳﯽ او
ﭘرﯾﻧټروﻧو ﺳره ﺳﺗوﻧزه ﻟرئ ﻧو ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ښوﻧځﯽ ﯾﺎ ټوﻟګﯽ ښوﻧﮑﯽ ﺧﺑر ﮐړئ ﺗر ﺳو دوی وﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره
ﮐوم ﺑدﯾل ﺗﻧظﯾﻣﺎت ځﺎی ﭘر ځﺎی ﮐړی.
ﺗﺎﺳو ﻣﻣﮑن د ښوﻧځﯽ ﯾﺎ ښوﻧﮑﯽ ټﻠﯾﻔوﻧوﻧﮫ ھم ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی ﺗرﺳو ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐړی ،ﺗرﺳو ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم زده ﮐړی
ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړی .او ھری اﻧدﯾښﻧﯽ ﺣل ﮐړی .دا ډول ﻣﻧظﻣﯽ اړﯾﮑﯽ ﭘﮫ ځﺎﻧګړی ډول ګټوری وی .ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم
ځﺎﻧګړی ﺗﻌﻠﯾم ﺗﮫ اړﺗﯾﺎوی وﻟری ﯾﺎ د ګﻣﺎرل ﺷوی دﻧدو ﺳره ﺳﺎﺗل ﻣﺷﮑل ﮐړی .د ښوﻧﮑﯽ ﺳره ﺑﮫ دا ﻣﻧظم ﺗﻣﺎس ھم ګټور
وی .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ھڅوﻧﮫ ﯾﺎ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯽ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم زده ﮐړی ﮐﯽ ﺳﺗوﻧزه وﻣوئ .ﮐﮫ ﭼﯾری ښوﻧځﯽ د ﮐور
ښوﻧځﯽ ټوﻟﻧﻲ اړﮐﯽ ) (HSCLھﻣﻐږی ﮐوﻧﮑﯽ وﻟری او ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ د ھﻐوی د اﻧدﯾښﻧو ﭘﮫ اړه ھم اړﯾﮑﮫ وﻟری ﭼﯽ
ﺗﺎﺳو ﯾﯽ ﺗطﺑﯾﻘوی.
د ډﯾﭘﺎرﺗﻣﻧټ ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯽ د ښوﻧځﯽ او ښوﻧﮑﯽ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ د زده ﮐوﻧﮑﯽ زده ﮐړی ﻣﻼﺗړ وﮐړی او وروﺳﺗﮫ اﺑﺗداﯾﮫ
ښوﻧځﯾو د ﭘﺎره د ښووﻧځﯽ دوام ﭘﮫ ﻻرښود ﮐﯽ ﺷﺗون ﻟری او دا او ﻧور ﻻرښود ﭼﯽ ځﺎﻧګړی زدی ﮐړی اړﺗﯾﺎ وو ﺳره
زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟر ی .او د ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ زﯾﺎﻧوﻧو ﺧطر ﺳره ﻣﺦ دی او د رﯾﺎﺳت ﻣﺦ ﭘﺎڼﯽ  Covid-19ﺻﻔﺣﮫ
ﮐﯽ ﺷﺗون ﻟری.
ﮐﮫ ښوﻧځﯽ او زﻣﺎ ﻣﺎﺷوم ﺗر ﻣﻧځ دی اړﯾﮑﯽ ﮐﭼﯽ ﭘﮫ اړه اﻧدﯾښﻣن ﺷم ﻟﮫ ﭼﺎ ﺳره اړﯾﮑﮫ وﯾﻧﯾﺳم؟
ﺗر دی دﻣﮫ ،ښوﻧځﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺷوره ورﮐړی وی ځﻧګﮫ اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﯽ او د ﭼﺎﺳره وﻧﯾﺳﯽ ،آﯾﺎ ﺗﺎﺳو او ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم
ﻣﺷوری ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻣﺷوری ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟری ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم زده ﮐړی ﭘﮫ اړه ﮐوﻣﮫ ﭘوښﺗﻧﮫ او ﯾﺎ اﻧدﯾښﻧﮫ ﻟری
ﻧو ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د دی ﭘﮫ اړه ډاډه ﻧﯾﺎﺳت ﭼﯽ ﻟﮫ ﭼﺎ ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﯽ ،ﻧو د ښوﻧځﯽ وﯾب ﭘﺎڼﯽ ﻣﻣﮑن ھﻐﮫ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭼﯽ ﺗﺎﺳو
ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟری ﻣﻣﮑن ﭘﯾدا ﻧﮑړی.
د ټوﻟګﯽ ښوﻧﮑﯽ او ﯾﺎ ځﺎﻧګړی زده ﮐړی او ﺳﺗﺎﺳو د ﭘﺎره اړﯾﮑﯽ او ﯾﺎ ﻣﻼﺗړ ﯾو ﻣﮭم ټﮑﯽ وی .د ښوﻧځﯽ ﻣدﯾر او ﯾﺎ
ﻣﻌﺎون ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ھر ﭘوښﺗﻧﯽ ﺳره د ﻣرﺳﺗﯽ اړ وی.
ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ  DEISښوﻧځﯽ ﮐﯽ زده ﮐړی ﮐوی ﻧو ښووﻧځﯽ ﺑﮫ د ﮐور ښوﻧځﯽ ټوﻟﻧﯽ اړﯾﮑﯽ او ھﻣﻐږی ﮐوﻧﮑﯽ
 HSCLاو ﯾﺎ د ښوﻧځﯽ ﺑﺷﭘړﺗﯾﺎ ﭘروګرام  HCPھﻣﻐږی ھم وﻟری ،د ﮐور ښوﻧځﯽ ټوﻟﻧﯽ اړﯾﮑﮫ  HSCLھﻣﻐږی
ﮐوﻧﮑﯽ ھﻠﺗﮫ د ﻣﺷوری وړاﻧدﯾز ﮐوی .ﻣﺎﻟوﻣﺎت او دی ﮐور او دی ښوﻧځﯽ ﺗر ﻣﻧځ اړﯾﮑﮫ  HSCLﻣور او ﭘﻼر ﺳره د
ﻧورو ﺧدﻣﺎﺗو ﻟﮑﮫ  COMﺳره ﻟﯾﻧﮏ ﮐوﻟو ﻣﻼﺗړ ھم ﮐوی HSCL .ﺧدﻣﺎﺗو ﻣور او ﭘﻼر ﺳره د ﻧورو ﺧدﻣﺎﺗو ﻟﮑﮫ د
ټوﻟﻧﯽ ﺧدﻣﺎت او ھﻣﮑﺎری ﮐوی .د ښوﻧځﯽ ﺗﮑﯾل ﮐوﻟو ﭘروګرام  HCPد ھﻐﮫ ښوﻧځﯽ څﺧﮫ د وﺗﻠو ﺧطر ﻟری ﯾﺎ زده
ﮐوﻧﮑﯽ ﭼﯽ ﻣﻣﮑن د ﻣﺧﺗﻠﻔو دﻻﯾﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭼﯽ ښوﻧځﯽ ﺗﮫ ﺗﻠﻠﯽ وی .ﺗﺎﺳو ﺑﮫ دﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ټوﻟګﯽ ښوﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻣدﯾر ﺳره
وګوری .او دوی ﺑﮫ وﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ وواﯾﯽ ﭼﯽ آﯾﺎ ښوﻧځﯽ ﮐوم او ﺗﺎﺳو ﺳره د دوی ﺳره د اړﯾﮑﯽ ﮐﯾدو ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ
ﮐوی.
ﮐﮫ ﭼﯾری ښوﻧځﯽ د ﻣﻠﯽ زه ﮐړی رواﻧﯽ ﺧدﻣﺎﺗو ﻣﻼﺗړ ﯾﺎ د ﻧورو ﻣﻼﺗړوﻧو ﻟﮑﮫ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم د ﭘﺎره د وﯾﻠو او ﯾﺎ ځﺎی
ﭘر ځﺎی ﮐړی .ﭼﯽ ﭘدی وﺧت ﮐﯽ د ﻣرﺳﺗﯽ ﺗﺣوﯾل د ﭘﺎره ﮐوم ﺗرﺗﯾب ﭼﻣﺗو ﮐﯾدای ﺷﯽ.
ﮐﮫ ﭼﯾرې زه ښووﻧځﻲ او زﻣﺎ ﺗرﻣﻧځ او/ﯾﺎ زﻣﺎ د ﻣﺎﺷوم ﺗرﻣﻧځ ﭘﮫ اړﯾﮑﮫ اﻧدﯾښﻣن ﯾم ﻧو څﮫ؟
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو اﺣﺳﺎس ﮐوی ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو د ښوﻧځﯽ ﻣﺎﺷوم او ﯾﺎ ښوﻧځﯽ ﺳره اړﯾﮑﮫ ﻧﻠری ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻟوﻣړی ځل ﺗﻠﯾﻔون ،ﻣﺗن او
ﺷﺧص ﺗﮫ اړﯾﮑﮫ واﺳﺗوی .د اړﯾﮑﯽ ﻣﻣﮑن د ټوﻟګﯽ ښوﻧﮑﯽ او ده ځﺎﻧګړی زده ﮐړی ښوﻧﮑﯽ ھﻣﻐږی ﮐوﻧﮑﯽ HSCL
ﻣدﯾر وی .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو اﻧدﯾښﻧﮫ ﻟری ﭼﯽ ﺗﺎﺳو ﻟﮫ ښوﻧځﯽ څﺧﮫ ځواب ﻧدی ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی .ﻧو د ﻣدﯾرﯾت ﺑورډ ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐول ﮐﻠﮫ
ﭼﯽ اړﯾن وی .د ﺷﮑﺎﯾت ﮐوﻟو د څرﻧګواﻟﯽ ﭘﮫ اړه ښﮫ دی.
——
410

د ښووﻧځﯾو دوام د اﺑﺗداﯾﮫ ښووﻧځﯽ زده ﮐوﻧﮑو واﻟدﯾﻧو /ﺳرﭘرﺳﺗﺗﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻻرښود

ﮐﮫ ﺗﺎﺳو اﻧدﯾښﻧﮫ ﻟرئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﻟﮫ ﻣﮑﺗب څﺧﮫ ځواب ﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ ،ﭘﮫ څو ورځو ﮐښﯥ ،ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ښووﻧځﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗو
ﭘروﺳﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړئ .دا ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ښﺎﯾﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﻟوﻣړې د ﻣدﯾره ﺳره او ﺑﯾﺎ ﻟﮫ رﺋﯾس ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اړﯾﻧﮫ وي.
ﺷﮑﺎﯾت ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﯾﺎﺳت وﯾپ ﭘﺎﻧﮫ ﮐښﯥ د واﻟدﯾﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐښﯥ ﺷﺗون ﻟري .د ښوﻧﯽ او روزﻧﯽ ﺑورډ ETB
ښوﻧځﯾو ﭘﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯽ ،ﺗﺎﺳو ﻣﻣﮑن د ځﺎئ ښوﻧﯽ ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ .ﭼﯥ دا ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ  ETBIښووﻧﮑﯥ ﮐښﯥ ﺷﺗون ﻟري.

——
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ﭘﮫ ھر ﺻورت ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د دی ﺑﯾړﻧﯽ ښوﻧځﯽ ﺑﻧدﯾدو ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯽ د ښوﻧځﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗو د طرزاﻟﻌﻣﻠو د ﻻﺳرﺳﯽ ﺳره د
ښوﻧځﯽ ﺳره اړﯾﮑﮫ ﻟری .ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ د ښوﻧځﯽ ﻟﮫ ﻻری د زده ﮐړی اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﯽ
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زه څﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷم د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻣﻼﺗړ وﮐړم؟
ﺗﺎﺳو ﻧﮫ ﺗﻣﮫ ﮐﯾږئ ﭘدې وﺧت ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم ښووﻧﮑﯽ وي .ښووﻧﮑﻲ ﺑﮫ د دوی ټوﻟو زده ﮐوﻧﮑو ﺳره ﮐﺎر ﺗﮫ دوام
ورﮐړي ﻣګر ﻋﻣﻠﻲ ﺷﯾﺎن ﺷﺗون ﻟري ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﻣور او ﭘﻼر ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻣﻼﺗړ وﮐړئ ځﮑﮫ ﭼﯥ دوی
ﻟﮫ ﮐوره زده ﮐړه ﮐوي.
ﭘدې ﮐﯥ دا ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ وګورئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم راﭘورﺗﮫ ﮐﯾږي او ﭘﮫ ﻣﻌﻣول وﺧت ﮐﯥ ﺑﺳﺗر ﺗﮫ ځﻲ  ،د ﺧواړو وﺧﺗوﻧﮫ ،
د ﻟوﺑو او ﺗﻔرﯾﺢ وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ ﺟوړه ول  ،د ﮐورﻧۍ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ  ،د ﮐور ﮐﺎروﻧﮫ  ،ﺗﻣرﯾن او د ښووﻧځﻲ ﮐﺎر.
ﭘدی ﮐﯽ دا ﺷﺎﻣل دی ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم راﭘورﺗﮫ ﮐﯾږی او ﭘﮫ ﻣﻌﻣول وﺧت ﮐﯽ ﺑﺳﺗر ﺗﮫ
ځﯽ او د ﻟوﺑو وﺧﺗوﻧو ﮐﯽ ﺟوړول د ﮐورﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﯽ د ﮐور ﮐﺎروﻧﮫ ،ﺗﻣرﯾن ،او د
ښوﻧځﯽ ﮐﺎر.
دا ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم ﺳره روټﯾن ﺳم ول او رﺳﻣول ګټور دی ﺗرﺳو دوی اﺣﺳﺎس وﮐړی ﭼﯽ
دوی ورځ څﻧګﮫ ﺗﯾروی ﭘﮫ اړه دوی ﯾو څﮫ اﻧﺗﺧﺎب درﻟود .دوی ډﯾر اﺣﺗﻣﺎل ﻟری ﭼﯽ ﯾوی
ورځﯽ ﺳره ﮐﺎر وﮐړی .ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﮐور ﮐﯽ د ﻧورو ﻟﮫ ﺧوا ﮐﺎروﻟو ﺗﮫ ﭘﺎم وﮐړی او رواﻧﯽ
ﺧدﻣت  NEPSوﯾب ﭘﺎڼﯽ ﻣﺷوره وﻣوﻣﯽ.
ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم د ﭘﺎر ه ﻧوی روټﯾﻧز راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐول ګټور وی د ټﻠوﯾزﯾون ﺑرﻧﺎﻣﯽ ﭘﮫ
ځﺎﻧګړی ﺗوګﮫ ﭘﮫ اﯾرﻟﻧډ ﮐﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﭘﺎره را ﻣﻧځ ﺗﮫ ﺷوی ﭘﮫ دی وﺧت ﮐﯽ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ
ﮐﻣﮏ وﮐړی.

ورځﻧﯽ ﻣﻌﻣول
راﻣﻧځﺗﮫ ﮐول

——
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Cúla 4 ar scoil
TG4: 10:00am-10:30am
دوﺷﻧﺑﯥ څﺧﮫ ﺗر ﺟﻣﻌﻲ
ﭘﮫ ﻻﻧدې ﻟﯾﻧﮏ ﮐﻠﯾﮏ وﮐړئ:

ﮐورﻧﯽ ﻣﮑﺗب ﺑرﺧﮫ
RTÉ2: 11.00am-12.00pm
دوﺷﻧﺑﯥ څﺧﮫ ﺗر ﺟﻣﻌﯽ
ﻻﻧدې ﻟﯾﻧﮏ ﮐﻠﯾﮏ وﮐړئ:

روزﻧﯥ ﻣﻌﻣول ﻟﭘﺎره ګټور ﺛﺎﺑت ﮐﯾدی ﺷﻲ ﮐﮫ ﺗﺎﺳو دوی ﺳره د داﺳﯥ ځﺎی ﭘﮫ ﻣوﻧدﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ
ﭼﯾرې ﭼﯥ دوی ﻣﻣﮑن د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده ﻟرې ﮐوﻟو څﺧﮫ ﻟرې ﮐﺎر وﮐړي .ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﺑﺎﯾد د ﻟرې ﭘرﺗو
درﺳوﻧو ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو وي ﭼﯥ د دوی ښووﻧﮑو ﺳره ﺗﻧظﯾم ﺷوي وي ﮐﮫ ﭼﯾرې ښووﻧځﯽ د
زده ﮐړی ﺗﮫ ﭼﻣﺗو
ﺧﺑرو اﺗرو دﻏﮫ ﻗﺳم ﮐﺎروي او ﺗﺎﺳو  /ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﻣﻧﺎﺳب وﺳﺎﯾل او ټﯾﮑﻧﺎﻟوژي ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ﭼﻣﺗو ﮐړئ.
اوﺳﯽ

ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم ﺳره د ھﻐﮫ ﮐﺎر ﭘﮫ اړه ﺧﺑری ﮐول ﭼﯽ دوی ﺑﺎﯾد وﮐړی او د دوی
ښوﻧﮑﯽ ﺗﮫ د ﺑﺷﭘړ ﺷوی ﮐﺎر او د ﻣﮭﺎل وﯾش د ﺗﻣرﮐز او ﺗﻌﻘﯾب ﭘﺎﺗﯽ ﮐﯾدو ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ
وﮐړی او دا ﺑﮫ دوی ﺗﮫ ھم اﺟﺎزه ورﮐړی ﭼﯽ ﺗﺎﺳو دی ﮐﺎرﺗﮫ ارزښت ورﮐړی ﭼﯽ دوی
ﯾﯽ ﮐوی او د دوی د ھﺳو د ﭘﺎره ﺳﺗﺎﯾﻧﮫ ھم ﻣﮭﻣﮫ ده او د دوی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﯽ ﻟﮫ ﺑﺷﭘړﯾدو
ﺳره د ھﺳوﻧﯽ او اﺣﺳﺎس ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړی .
ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧظم ډول د اړﯾﮑو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﭼﮏ ﮐړی ﭼﯽ ښوﻧځﯽ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ وﯾﻠﯽ دی،
دوی ﺑﮫ ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم د زده ﮐړی ﭘﮫ اړه اړﯾﮑﮫ ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﯽ .ﻣﺧﺎﺑراﺗو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﺳره
ﺳﺗوﻧزه ﻟری او  ،ﻧو ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ژرﺗرژره ښوﻧځﯽ ﺗﮫ ﺧﺑر وﮐړی ﻧو ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ د
اړﯾﮑﯽ ﺳﺎﺗﻠو د ﭘﺎره ﻟﮫ ﯾوی ﻻری ﻣواﻓﻘﮫ وﮐړی ﭼﯽ د ټوﻟو ﻟﭘﺎره ښﮫ دی.

دا ﺧورا ﻣﮭم دی ﭼﯽ ﭘﮫ دی وﺧت ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﯽ او د ﺧﺑروﻧو اﻧدازی ﺗﮫ ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم
د ﭘﺎره ښﮑﺎری ﮐﯾږی ﻣﺗوازن ﭼﻠﻧد وﺳﺎﺗﺊ ﺗﺎﺳﯽ ﻣﻣﮑن ﻻﻧدی ﻟﯾﻧﮏ ګټوروﻣوﻣﯽ ﮐﻠﮫ ﭼﯽ
ﮐوﯾد ﻧﺎﯾﻧټﯾن ﻟﭘﺎره د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺳره ﺧﺑری ﮐوی :ﮐوﯾد ﻧﺎﯾﻧټﯾن ﭘﮫ اړه ﺧﺑری ﮐول.

ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺳره
وﻏږﯾږی او د دوی د
ھﺳو ﺳﺗﺎﯾﻧﮫ وﮐړی

د اړﯾﮑو د ﭘﺎره ﭼﮏ
ﮐړی

ﻣﺛﺑت اوﺳﯽ

——
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زه څﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷم د ھﻐﮫ ﻣﺎﺷوم ﻣﻼﺗړ وﮐړم ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د ښووﻧځﻲ ﮐﺎر ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺳﺗوﻧزه ﭘﯾدا ﮐړئ؟

ﻟوﻣړی  ،ﺳﺗﺎﺳو ﻟﭘﺎره دا ﻣﮭم دي ﭼﯥ ﭘوه ﺷﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﯾوازې ﻧﮫ دی .ډﯾری ﮐوﭼﻧﯾﺎن او واﻟدﯾن د ﮐور څﺧﮫ د ﮐﺎر
ﮐوﻟو او زده ﮐړې ﺳره ﺗﻧظﯾم ﮐول ګراﻧوي.

ﻟوﻣړی ګﺎم د دې ھڅﮫ ﮐوﻟو ھڅﮫ ده ﭼﯥ وﻟﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د ښووﻧځﻲ ﮐﺎر ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﮐﯥ
ﺳﺗوﻧزﻣن وي .ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﻣﻣﮑن د ﻧوي ښووﻧځﻲ ښووﻧځﻲ ﻣﻌﻣول ﺳره ﮐﺎر ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺳﺗوﻧزﻣن وي ،
د اوﺳﻧﻲ وﺿﻌﯾت ﭘﮫ اړه اﻧدﯾښﻧﮫ وﻟرئ ﯾﺎ د راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﭘﮫ اړه وﯾره ﻟرئ .دوی ﻣﻣﮑن ﭘدې اړه ھم ﻧﺎڅرګﻧده
وي ﭼﯥ د دوی زده ﮐړې ﮐﯥ د دوی څﺧﮫ څﮫ ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي  ،د زده ﮐړې ﯾﺎ ځﺎﻧګړي ﻧﺻﺎب ﺳﺎﺣﯥ ﺳره
ﺳﺗوﻧزې ﻟري  ،ﯾﺎ ﻣﻣﮑن طﺑﻲ ﻣﺳﻠﯥ وﻟري .ﺳﺗﺎﺳو اﻣﯾدوﻧﮫ ﯾﺎ د ښووﻧﮑﻲ ﺗﻣﮫ ﮐﯾدی ﺷﻲ ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘت وﻟري.

وﻣوﻣﯽ وﻟﯽ

آرام وﺧت وﻣوﻣﺊ ﭼﯥ د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره د ﯾوې ﭘﯾﺎﻟﯥ ﭼﺎی ﯾﺎ ﻗدم ﮐﯽ څﮫ ﭘﯾښﯾږئ .ﻟﮫ ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم
ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړئ ﺗرڅو ﭘوه ﺷﺊ ﭼﯥ د دوی ډﯾری اﺣﺳﺎﺳﺎت  ،اﻓﮑﺎر او ﭼﻠﻧد اوﺳﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﺗﮫ
ﻧورﻣﺎل ﻏﺑرګوﻧوﻧﮫ دي او ﺑﯾﺎ د اداره ﮐوﻟو ﻻرې ﭼﺎرې ﻟټوي .ﯾﺎ دې ﺗﮫ ﭘﺎم ﮐول .وﭘﻠټﯽ ﭼﯽ څﮫ روان
دی

ﺗﺎﺳو ﻣﻣﮑن اړﺗﯾﺎ وﻟرئ ﭼﯽ ﭘﮫ ﯾو ﻧوی روټﯾن ﮐﯽ ﻟﮫ ﺳره ﻏور وﮐړی ﯾﺎ ﻣواﻓﻖ ﺷﯽ
ﺗرﺳو ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﯽ ﭼﯽ دادا دی .دا واﻗﻌﯽ ډول د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو وړ دی او ﭘﮫ ﺧوﻧد
اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﯽ د ﭘﺎره ښﮫ وﻗﻔﮫ ﺷﺎﻣل دی.

ﻧوی ورځﻧﯽ
ﻣواﻓﻘﮫ وﮐړی

د ښووﻧځﻲ او ښووﻧﮑو څﺧﮫ ﭼﯥ د دوی زده ﮐوﻧﮑﻲ ښﮫ ﭘﯾژﻧﻲ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣﮫ وﯾرﯾږئ.
دوی ﭘوھﯾږي ﭼﯥ ھرڅوک اوﺳﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﺧورا ﻧﻧګوﻧﮑﯽ ﺑوﻟﯽ او ﺧوښ ﺑﮫ وي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو د
د دوی ګټﯽ وﭘﻠټﯽ
ﻣﺎﺷوم ﻣﻼﺗړ وﮐړي .ﮐﮫ داﺳﯥ ﻣﺳﻠﯥ ﺷﺗون وﻟري ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د ﮐﺎر ﺑﺷﭘړوﻟو وړﺗﯾﺎ اﻏﯾزه
وﮐړي  ،ﯾﺎ ﮐﮫ ﺗﺎﺳو اﺣﺳﺎس وﮐړئ ﭼﯥ دا ﺳﺗﺎﺳو د ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره د ټﺎﮐل ﺷوي ﮐﺎر ﻣﻘدار ﺑﺷﭘړ ﮐول
ﻣﻧﺎﺳب ﻧدي  ،ﻧو ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړئ.

دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﺧوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﮐﺎر ﮐول ﯾﺎ آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﻟرې ﭘرﺗو ﺗوﮐو ﺗﮫ
ﻻﺳرﺳﯽ وي .دا ھم ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ آﻧﻼﯾن زده ﮐړې ﺑوﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻣﺳؤﻟﯾت ﺳره
ﻋﻣل وﮐړي .ښووﻧځﯽ او ښووﻧﮑﻲ ﺑﮫ دﻣﺧﮫ ګﺎﻣوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻲ وي ﻣګر ﯾو ﺷﻣﯾر ﺷﯾﺎن ھم ﺷﺗون
ﻟري ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ.

د ﻣرﺳﺗﯽ د
ﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ

——
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څﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷم د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړﻣﭼﯽ ﺧوﻧدی ﭘﺎﺗﯽ ﺷﯽ ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻟری زده ﮐړه ﮐوی؟
دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﺧوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﮐﺎر ﮐول ﯾﺎ آﻧﻼﯾن ﯾﺎ ﻟرې ﭘرﺗو ﺗوﮐو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وي .دا ھم ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ
ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ آﻧﻼﯾن زده ﮐړې ﺑوﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻣﺳؤﻟﯾت ﺳره ﻋﻣل وﮐړي .ښووﻧځﯽ او ښووﻧﮑﻲ ﺑﮫ دﻣﺧﮫ ګﺎﻣوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗﻲ وي ﻣګر ﯾو
ﺷﻣﯾر ﺷﯾﺎن ھم ﺷﺗون ﻟري ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ .ﭘدې ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي:
• د ﺧﭘل د ﻣﺎﺷوم ښووﻧﮑﻲ ﺳره د آﻧﻼﯾن ټوﻟګﯾود ﺗﻧظﯾﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣواﻓﻘﮫ ﮐول
• ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم ﯾﺎدوﻧﮫ وﮐړئ ﭼﯽ د آﻧﻼﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻟﭘﺎره د ښووﻧﮑﯽ ﻟﺧوا ﻣﻘرر ﺷوی ﻣﻘررات ﺗﻌﻘﯾب ﮐړئ
• د ﺧﭘل ﻣﺎﺷوم آﻻﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ځﺎرﻧﮫ
• د ښووﻧځﻲ ﻣﻼﺗړ ﺳره د ﻣﺎﺷوم ﻟﭘﺎره دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾب ﺑراوزرز او اﻧټرﻧﯾټ ﻓﻠټروﻧﮫ ﻧﺻب ﮐول
ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د اﻧټرﻧﯾټ ﮐﺎرول د زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ښووﻧځﻲ د ﻣﻧﻠو وړ ﺗګﻼره د ښووﻧځﻲ ﮐﺎر ﻟﭘﺎره ﮐﻣﭘﯾوټر ﮐﺎرول ﺳره ﺗړﻟﻲ
ﺣﻘوق  ،ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ او ﺑﻧدﯾزوﻧﮫ ټﺎﮐﻲ .ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد دا ﺳﻧد وﻟوﻟﺊ او ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو د ﻣﻧﺎﺳب ﭼﻠﻧد ﻟﭘﺎره اړﺗﯾﺎو ﺑﺎﻧدې
ﭘوھﯾږئ.
د آﻧﻼﯾن ﺧوﻧدي ﮐﺎر ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﻲ ﭘﮫ اړه د واﻟدﯾﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻧور ﻣﺷورې دﻟﺗﮫ ﺷﺗون ﻟري
 webwise.ie/parents/ﯾﺎ د ﺧوﻧدي اﻧﻼﯾن وﯾب ﺻﻔﺣﮫ.
د ﺗوﺳﻼ ټوﻟﻧﯾز ﮐﺎرګران د ﮐورﻧۍ ﻣﻼﺗړ او د ﻣﺎﺷوم ﻣﺣﺎﻓظت ﭘورې اړوﻧد ﺧدﻣﺎت ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﺗﮫ دوام ورﮐوي .ﺗﺎﺳو د ﮐووﯾډ 19 -
ﭘﺎڼﯥ او د  Tulsaوﯾب ﭘﺎڼﯥ واﻟدﯾن  24اوه ﭘﺎڼﯥ ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ
ھﻠﺗﮫ څﮫ ﻣﻼﺗړ ﺷﺗون ﻟري ﮐﮫ ﭼﯾرې زﻣﺎ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ﺳﭘﺗﻣﺑر ﮐﯥ ﭘوﺳټ  -ﻟوﻣړﻧﻲ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ ﻻړ ﺷﻲ؟
ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو د ﺷﭘږم ټوﻟګﻲ ﻣﺎﺷوم د  2020ﺳﭘټﻣﺑر ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﭘوﺳټ  -ﻟوﻣړﻧﻲ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ ﺗﺎﯾﯾد ﺷوی ځﺎی وﻟري  ،ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل
ﻣدﯾر او ټوﻟګﻲ ښووﻧﮑﻲ ﺳره د دوی ﻟوﻣړﻧﻲ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ د ﺗﻠﻠو ﭘﮫ اړه وﻏږﯾږئ او ﮐوم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ ﺗﺎﺳو د ﻧوي ښووﻧځﻲ ﻟﭘﺎره
ښووﻧځﻲ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ . .د ﻟوﻣړﻧﻲ ﭘوﺳټ وروﺳﺗﮫ ښووﻧځﻲ ﻣﻣﮑن د ﻟوﻣړي ﮐﺎل زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗو ﮐﯥ اړﯾﮑﮫ وﻟري.
ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم ﭼﯥ ﭘﮫ ﺷﭘږم ټوﻟګﻲ ﮐﯥ وي د ﺳﭘﺗﻣﺑر  2020ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﭘوﺳټ  -ﻟوﻣړﻧﻲ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ ﺗﺎﯾﯾد ﺷوی ځﺎی ﻧﻠري  ،ﺗﺎﺳو
ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل ﻣدﯾر او ټوﻟګﻲ ښووﻧﮑﻲ ﺳره وﻏږﯾږئ او د دوی ﻣرﺳﺗﮫ وﻏواړئ .ﺳﺗﺎﺳو ﻣدﯾر ﺑﮫ  ،ﮐﮫ اړﯾن وي  ،ﺗﺎﺳو د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻼح
و ﺑﮩﺑود اﻓﺳر ) (EWOﻟﭘﺎره د اړﯾﮑﯥ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﭼﻣﺗو ﮐړئ .ﭘﮫ ﺑدﯾل ﺗوګﮫ  ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ  tessinfo@tusla.ieﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ
ﺗﮫ ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ د اړﯾﮑﯥ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﭘرﯾږدئ او د ھﻐﮫ ښووﻧځﻲ ﻧوم ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺎﺷوم اوس ﻣﮭﺎل ﭘﮑﯥ ګډون ﮐوي او
 EWOﺑﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﻲ.

زﻣﺎ ﻟﭘﺎره د واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﻧور ﮐوم ﻣﺎﻻﺗړ ﺷﺗون ﻟري؟

د ښووﻧﯥ او روزﻧﯥ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو څﺎﻧګﯥ څﺧﮫ :څﺎﻧګﮫ د ﮐووﯾډ  19 -ﺑﺣران ﭘﮫ اړه ﺗﺎزه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﻣﺗو ﮐوي او ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﺗﮫ د
ﻻﺳرﺳﻲ ﻻﺳرﺳﻲ ﺗﮫ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ادارو ﻟﺧوا ﭼﻣﺗو ﺷوي د ﮐووﯾډ  19 -ﭘﺎڼﯽ ﮐﯥ د څﺎﻧګﯥ وﯾب ﭘﺎڼﯽ.
د ﻧورو واﻟدﯾﻧو څﺧﮫ :د ﺧﺑرو ﮐوﻟو او ﺗﺟرﺑو ﺷرﯾﮑوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻧورو واﻟدﯾﻧو ﺳره د اړﯾﮑو ﺳﺎﺗل ﺑﮫ ﭘدې وﺧت ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻟﭘﺎره
ارزښﺗﻧﺎک ﻣﻼﺗړ وي .ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ﻣور او ﭘﻼر ﺷورا ﯾﺎ د واﻟدﯾﻧو ټوﻟﻧﮫ ﻣﻣﮑن د ښووﻧځﻲ او ﻧورو واﻟدﯾﻧو ﺳره د اړﯾﮑو ﺳﺎﺗﻠو
ﻣﮭم ﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﻻره وي .ﺗﺎﺳو ﻣﻣﮑن دا ھم ګټور وﻣوﻣﺊ ﭼﯥ د واﻟدﯾن ﻣﻠﻲ ﺷورا )ﻟوﻣړﻧﻲ( ﺳره د دوی وﯾب ﯾﺎڼﯽ ﯾﺎ ﻓﯾﺳﺑوک ﭘﺎڼﯽ
ﻟﮫ ﻻرې اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﺊ.
د ﻧورو وﯾب ﭘﺎڼﯽ څﺧﮫ :ﭘﮫ  gov.ie/parentsﮐﯥ د واﻟدﯾﻧو ﻣرﮐز ﭘدې وﺧت ﮐﯥ د زده ﮐړې ﭘﮫ ﺷﻣول د ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﭘﮫ اړه
د واﻟدﯾﻧو او د ھﻐوی ﮐورﻧﯾو ﻟﭘﺎره ﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﻣﺷوره ﭼﻣﺗو ﮐوي.

وﯾب ﺳﺎﯾټ د زده ﮐړې ﺳرﭼﯾﻧو ﺳره
•

ﺳﮑﯾﻠﯾﻧټ ﺳﺎﯾټ د ﻟری زده ﮐړی ﺳرﭼﯾﻧﯽ ﭘﯾژﻧﯽ او د ﺗﻌﻠﯾم او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﻣﺎﻻﺗړ ھدﻣﺎﺗو ځﺎﻧګﯽ ﺗﮫ ﻟﯾﻧﮑوﻧﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوی.

•

د ښووﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﻣﺳﮑﻠﯽ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﻻﻧدي ﻟﯾﻧﮑوﻧو ﮐﯽ د واﻟدﯾﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻣﻼﺗړ او ﺳرﭼﯾﻧﯽ ﭼﻣﺗو ﮐوی:
 oد -PDSTآﯾرش ﺧﭘواک ﻣﻘﺎﻟﯽ د واﻟدﯾن ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﮐوی د  PDSTﻟﺧوا ﻟﯾﮑل ﺷوی او ﭘﮫ ﻟوﻧﯽ ﮐﯽ ﭘﮫ آﯾرﻟﯾن
ﺧﭘﻠواک ﮐﯽ ﺧﭘﺎره ﺷوی.
 oد  PDST-آﻧﻼﯾن ځﯾزوﻧﮫ ﻻرښووﻧو د ډﯾﺟﯾﺗل اوزاروﻧو ﭘﮫ اړه ﻟﻧډ ﻻرښوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ درﮐوي ﮐوم ﭼﯽ ﺳﺗﺎﺳو
——
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د ښووﻧځﯾو دوام د اﺑﺗداﯾﮫ ښووﻧځﯽ زده ﮐوﻧﮑو واﻟدﯾﻧو /ﺳرﭘرﺳﺗﺗﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻻرښود

ﻣﺎﺷوم ﻣﻣﮑن ﭘﮫ ﮐور ﮐﯽ د ﻟری زده ﮐړی ﺑوﺧﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره و ﮐﺎروی.
PDST oډﯾﺟﯾټل ﮐﺗﺎﺑﺗوﻧوﻧﮫ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯽ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د ﺳواد زده ﮐړی ﻣﺎﻟﺗړ ﻟﭘﺎره ﻣﺧﺗﻠف آﻧﻼﯾن ﮐﺗﺎﺑﺗوﻧو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ
ورﮐوي.
 Ark.ie/ oﮐﯥ د ھﻧروﻧو ﺳره د ﻟوﻣړﻧﻲ ښووﻧځﻲ ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ښﮑﯾﻠﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﺑﺷﭘړ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوي.

وﯾب ﺳﺎﯾټ د ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐوي
د ﻣﻠﻲ زده ﮐړې رواﻧﻲ ﺧدﻣت ) (NEPSد ﮐووﯾډ  19 -ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او ځواﻧﺎﻧو ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره ښووﻧځﻲ او
ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ ارزښﺗﻧﺎﮐﮫ ﻣﺷورې او ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوي.
•

د دی ګډ ﮐﻣﭘﺎﯾن وﯾب ﺳﺎﯾټ ﮐﯽ ډﯾری ﻣﺷوری او ﻻرښووﻧﯽ ﺟﻣﺗو ﮐوی ﭼﯽ ﺗﺎﺳو څﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﺧﭘل ذھﻧﯽ ھوﺳﺎﯾﻧﯽ ﺗﮫ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﮐړئ ،ﻓﻌﺎل اوﺳﺊ او د ﮐووﯾد ﭘر ﻣﮭﺎل اړﯾﮑﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﺊ.

•

د ښووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﻣﺳﻠﮑﻲ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﺧدﻣت ﭘﮫ ﻻﻧدې ﻟﯾﻧﮑوﻧو ﮐﯥ د واﻟدﯾﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ډﯾرې ﺳرﭼﯾﻧﯥ او
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ وړاﻧدي ﮐوي.
o

 -PDSTد زده ﮐړې ﻓﺎﺻﻠﮫ

o

 - PDSTد راﺣﺗﻲ ﮐوﻟو او د ځﺎن ﺗﻧظﯾم ﮐوﻟو وﺳﯾﻠﯥ

وﯾب ﭘﺎې د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺳره د ځﺎﻧګړي زده ﮐړې اړﺗﯾﺎو ﻣﺎﻟﺗړ ﮐوي
•

د ځﺎﻧګړي زده ﮐړې ﻣﻠﻲ ﺷورا د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د واﻟدﯾﻧو ﻟﭘﺎره ګټورې ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻟري ﭘﮫ ځﺎﻧګړي زده ﮐړې اړﺗﯾﺎو ﮐﯥ ﭘﮫ
 ncse.ie/parent-resourcesﺳرﭼﯾﻧو ﮐﯥ دي.

•

 AsiAm’s websiteد ټوﻟﻧﯾزو ﮐﯾﺳﯥ ﮐﺎروﻟو ﻟﮫ ﻻرې د  ASDﺳره ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او ځواﻧﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﮐووﯾډ  19 -وﺿﻌﯾت
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻟري .دا ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د زده ﮐړې ﻟﭘﺎره ﺳرﭼﯾﻧﯥ ھم ﭼﻣﺗو ﮐوي.

•

د آټزم ﻟﭘﺎره د ټﺎون ﻣرﮐز د ټوﻟﻧﯾز ﻣﯾډﯾﺎ ﻟﮫ ﻻرې ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او ځواﻧﺎﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ د ﮐووﯾډ  19 -ﺑﺣران ﭘﮫ
ﻣﮭﺎل اداره ﮐړي .د ﻣور او ﭘﻼر ﻟﭘﺎره ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﭘﮫ  middletownautism.comﮐﯥ ﻻﺳرﺳﯽ ﮐﯾدی ﺷﻲ.
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