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ھغھ نظریات چې پھ خپرونھ کې څرګند شوي دي پھ لیکوال پوري اړه لري او د کډوالو لپاره د نړیوالي ادراې (IOM) اړین 
ــھ برخــھ  ــواد  د IOM پ ــھ الري د پریزنټیشــن م ــې ل ــارل شــوي کارکوونکــي او د خپرون ــھ منعکــس کــوي. ګم ــات ن نظری
کــې د کــوم ھیــواد ، ســیمې ، ښــار یــا ســاحې قانونــي وضعیــت پــھ اړه، یــا د ھغــې چارواکــو، یــا د ھغــې د ســرحدونو یــا حدونــو 

پھ اړه د ھیڅ کوم نظر څرګندونھ نھ کوي.

IOM دغھ اصل تھ چې انساني او منظم مھاجرت، کډوالو او ټولنې تھ ګټھ رسوي ژمن دی. د یوې بین الحکومتي ادارې پھ 
توګھ، IOM د خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي ترڅو: د کډوالو پھ عملیاتي ننګونکو کې مرستھ وکړي؛ او دکډوالو پھ 

پوھیدو کې پرمختګ وکړي؛ د کډوالۍ لھ الرې ټولنیزاو اقتصادي پرمختګ و ھڅوي: او د کډوالو لھ انساني کرامت او 
ھوساینې مالتړ و کړي.

د کانــاډا میشــتھ ملکــي کارمندانــو، خدماتــو چمتــو کوونکــو ســازمانو،موضوعاتو متخصصینــو او تــازه راتلونکــو اشــخاصو، او ھمــدا 
رنګــھ IOM او پــھ خــارج کــې د کانــاډا الرښــوونھ (COA/OCE) کارمندانــو چــې پھ کانــاډا او خارج کې موقیعت لــري لھ ټولو څخھ 
ډٻــره مننــھ  چــې مھمــې مرســتې یــې کــړي دي. پــھ کانــاډا کــې پناه غوښــتونکي مېشــت کولو چمتــو کــول د دوی بصیرت او سرښــندنھ 

د دې خپرونې بنسټ دی.  

د آن یوسف لخوا د IOM لپاره چمتو شوی دی

دا خپرونھ پرتھ د رسمي ژباړي څخھ د TRS یونټ (څانګې) لخوا وړاندي شوي ده.
د اصلي ورژن غیري رسمي ژباړه پھ انګلیسي ژبھ کې ده

دا خپرونــھ د کانــاډ حکومــت پــھ مالتــړ او د IOM ســره د ھغــې د ھمــکارۍ د تــړون شــرایطو النــدې ممکــن شــوي وه. دلتــھ 
څرګند شوي نظرونھ د کاناډا حکومت اړین نظریات نھ منعکس کوي.
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د کتاب د ننھ د شا پوښد پروسې نقشې

د QR یا چټک غبرګون کوډونو کارولو الرښوونې
سمبولونھ
فعالیتونھ

i پاڼھ
ii پاڼھ
iv پاڼھ

څلورمھ برخھ: کور جوړونھ (ھستوګنځی) 

دریمھ برخھ: مرستې او خدمات

دویمھ برخھ: سفر 

پنځمھ برخھ: روغتیا

شپږمھ برخھ: زده کړې 

اوومھ برخھ: کارموندنھ 

اتمھ برخھ: سپما کول (د بودیجې سپما) 

نھمھ برخھ: ترانسپورت 

63 پاڼھ

81 پاڼھ

93 پاڼھ

107 پاڼھ

123 پاڼھ

141 پاڼھ

159 پاڼھ
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د QR یا چټک غبرګون کوډونو کارولو الرښوونې

پھ دې کاري کتاب کې بھ تاسو سمبولونھ وګورئ لکھ  دا سمبول، تر څو تاسو تھ د 
مھمو موضوعاتو پھ اړه اضافي معلوماتو تھ الرښوونھ وکړي. دې تھ د چټک 

غبرګون (QR) کوډونھ ویل کیږي. دلتھ بھ تاسو ولولئ چې څھ ډول د خپل موبایل 
یا ټابلېت د کمرې پھ کارولو سره د QR کوډونو لھ الرې پھ انټرنېټ کې معلوماتو 

تھ السرسی پیدا کړئ.  د دې کار د کولو لپاره باید تاسو انټرنیټ ولرئ.

 

معلومھ کړئ چې ستاسو د موبایل کمره د QR کوډونھ   1.
لوستلی شي او کھ تاسو بھ اړ یاست چې د QR کوډ 

لوستونکی (ریډر) ډاونلوډ کړئ؟

د QR کوډ محتوا خالصھ کړئ او نورو معلوماتو تھ 
السرسی ومومئ.

ډاډ تر السھ کړئ چې تاسو لھ انټرنیټ سره وصل 
یاست.

انتظار وکړئ چې کوډ سکن شي.

د خپل مبایل کمره QR کوډ تھ برابره کړئ، ډاډ تر 
السھ کړئ چې د سکرین منځنۍ برخې تھ یې برابر 

کړئ.

د خپلې وسیلې (موبایل یا ټابلیټ) کمره یا QR کوډ 
ریډر خالص کړئ .

.2  

.3  

.4  
 

.5  

.6  

你好

Hello
Bonjour

Hola

राकस्मन

پدې کاري کتاب کې د QR کوډونھ تاسو تھ د باوري ویب 
پاڼو لینکونھ چمتو کوي چې پھ انګلیسي، فرانسوي او ځینې 

نورو ژبو کې معلومات لري. کھ تاسو پھ دې ژبو نھ پوھیږئ، 
نو تاسو کولی شئ د آنالین ژباړونکي څخھ کار واخلئ تر څو 
د ھغو معلوماتو پھ اړه نظر تر السھ کړئ چې پھ اړونده ویب 

پاڼھ کې شامل دي. 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

نې
وو

رښ
 ال

لو
رو

 کا
نو

ډو
کو

ن 
ګو

بر
 غ

ک
چټ

یا 
 Q

R
د 



ii

 

پدې کاري کتاب کې بھ تاسو د  د مختلف معنی ګانو لرونکي سمبولونھ وګورئ. سمبولونھ لھ لنډو 
توضیحاتو سره چمتو شوي دي. کلھ چې تاسو د کاري کتاب څخھ لیدنھ وکړئ نو تاسو بھ د دې سمبولونو 

او د دوی د معنی پھ اړه ډیر څھ زده کړئ.

سمبولونھ

1.  د کاناډا حکومت

4. کاناډا یا کاناډایي

2. د کیوبیک پھ اړه 
معلومات

5. لھ کاناډا پرتھ نور 
ھیوادونھ

3. پھ کاناډا کې اصلي خلک

6. جغرافیائي موقعیت

7. معلولیت لرونکي 
خلک

8. د جنسي ځانګړتیاو تنوع، د 
جنډر یا جنسیت پیژندنھ، د جنډر 

څرګندونھ، یا جنسي تمایل

9. د مذھبونو تنوع

12. د سمدستي میشتېدو مالتړ11. مالي مرستھ10. مرستھ او مالتړ

13. د حکومت لخوا تمویل شوي 
سازمانونھ

14. پناه غوښتونکي خصوصي تمویل کوونکي

ونھ
بول

سم
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17. محرمیت، خوندیتوب، یا 
امنیت

16. پھ کاناډا کې قوانین 15. پھ کاناډا کې حقوق

18. اجازه ورکړل شوې یا 
قانوني

21. د وخت تیرول

26. کارمخینھ (CV) 25. د زده کړې درجې یا اسناد24. لټون

22. د ځانګړي-وخت-اړوند

28. یو شخص (بې لھ ځانګړی 27. واده
جنسیتھ)

23. معلومات

20. ناخوښي یا پر خالف19. بی اجازې یا غیرقانوني

ونھ
بول

سم
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iv

فعالیتونھ

پھ دې کاري کتاب کې د الندې فعالیتونو ډولونھ شامل دي:

پھ دې کاري کتاب کې داسې فعالیتونھ شتون لري چې باید بشپړ شي او دا بھ ستاسو سره پھ کاناډا کې د ژوند 
پھ اړه د مھمو معلوماتو پھ زده کولو کې مرستھ وکړي. د ھر فعالیت پھ پیل کې الرښوونې لیکل شوي دي. 

دا پھ دقت سره ولولئ. پھ ځینو فعالیتونو کې ستاسو لپاره لومړۍ پوښتنھ پھ سور رنګ ځواب شوي، نو تاسو 
درک کولی شئ چې پاتې نورو تھ څنګھ ځواب ورکړئ. کھ چېرې فعالیت سم ځوابونھ ولري، نو د پاڼې پھ 

پای کې د ځوابونو کلید پیدا کړئ چې سرچپھ لیکل شوې ده. 

ا)  د نقشې فعالیتونھ
پھ نقشھ کې موقعیت ومومئ او "    " رسم کړئ .

چ)  د کیسې تختھ
د عکسونو تسلسل وګورئ چې یوه کیسھ بیانوي.

ستاسو لپاره پوښتنې چې پھ اړه یې فکر وکړئ یا منعکس یې کړئ پدې جدول کې 
څرګندیږي.

د یادولو لپاره مھم معلومات د دې پھ څیر جدول کې څرګندیږي. 

ج)  پھ ترتیب سره د لیکلو فعالیتونھ 
جملې ولولئ او پھ ھر جدول کې یو نمبر ولیکئ تر څو لھ لومړۍ جملې څخھ تر وروستنۍ پورې 

ټولې جملی ترتیب شی.

ټ)  د خالي ځایونو ډکولو فعالیتونھ
ورک شوي معلومات پھ چمتو شویو لیکو کې ولیکئ.

ت)  د طبقھ بندي فعالیتونھ
عکسونو تھ وګورئ او پھ چوکاټ کې د سمبول پھ رسمولو سره یې طبقھ بندي کړئ.

ب)  د سمون فعالیتونھ
د شمېرو او تورو تر منځ کرښھ رسم کړئ. 

پ) صحیح  نښھ فعالیتونھ 
پوښتنھ ولولئ او پھ چوکات کې د "    " صحیح نښھ ولیکئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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کاناډا تھ عمومي کتنھ
لومړۍ برخھ 
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د کاناډا لوی مساحت تھ پھ کتو، لږ خلک پھ کاناډا 
کې ژوند کوي. د کاناډا اوسنی اټکل شوی نفوس                    

                                            دی.

تنھ
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1.1

“KANATA”

کاناډا تھ عمومي 
کتنھ

لومړۍ برخھ 

ایا تاسو د کاناډا پھ اړه دا معلومات درلودل؟

کاناډا د ځمکې پر مخ دویم لوی ھیواد دی چې ډیرې بېال بېلې منظرې لري. سیمې تھ پھ کتو، پھ دی ھیواد 
کی لوړ غرونھ، پراخ میدانونھ، ځنګلونھ او ډیر جھیلونھ او سیندونھ شتون لري. 

اصلي (ځایي) خلکو د کاناډا اوسنۍ ځمکھ د لومړنیو اروپایانو 
لھ را تګ او مېشت کېدو څخھ ډٻره وړاندې ښېرازه کړې وه. 
اصلي خلکو دلتھ د شفاھي او لیکلي تاریخ لھ را منځتھ کېدو 

څخھ د مخھ شتون درلود. 

نن ورځ د کاناډا ټولنھ پھ عمر، نسل، مذھب، 
جندر، جنسي تمایل، وړتیاو او اقتصادي 

وضعیت کې متنوع ده.

د "کاناډا " نوم د ھورون-ایروکویس (لومړي ملتونھ) کلمې 
"  Kanata" څخھ اخېتسل شوی دی. دا د خوندي ځای، 

کلي یا میشتھ کیدو معنی لري.

کاناډا لومړی وزیر لري، نھ ولسمشر. د دولت سمبولیک 
مشر د کاناډا پاچا یا ملکھ ده، او ھغھ ھماغھ کس ده چې د 

انګلستان پاچا یا ملکھ وي. پاچا یا ملکھ پھ حکومت کې 
واک نھ لري. 

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ
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1.2

  

     

 

你好

Hello
Bonjour

Hola

राक्समन

5%

5%

د کاناډا بنسټ ایښودونکي خلک

لومړني ملتونھ

کاناډا یو دیموکراتیک ھیواد دی چې انتخابي ولسي 
جرګھ او انتصابي مشرانو جرګھ لري.

پھ کاناډا کې لھ 200 څخھ ډیرې ژبې ویل کیږي. 
پھ دې کې د اصلي ځایي اوسېدونکو (بومي) د 

ژبو پھ ګډون د ھغو ډٻرو مھاجرینو ژبې شاملې 
دي چې پھ کاناډا کې میشت شوي دي. 

پھ کاناډا کې درې بنسټ ایښودونکي خلک شتون لري: 
اصلي اوسېدونکي، فرانسوي او برتانوي. پھ ھرصورت، د 
تاریخ پھ اوږدو کې کډوالۍ ھم د کاناډایي ټولنې پھ جوړولو 

کې مرکزي رول لوبولی دی.

"اصلي خلک" لومړني کسان وو او پھ ھغھ ځمکھ کې 
یې ژوند کاوه چې اوس کاناډا بلل کیږي. دوی د لومړنیو 

اروپایي اوسیدونکو لھ راتګ څخھ ډیر د مخھ دلتھ وو. 
دوی خپل اقتصاد، ژبې او کلتور درلود. 

نن ورځ، پھ کاناډا کې شاوخوا پنځھ پھ سلو کې اصلي 
خلک دي. پھ کاناډا کې درې ځانګړي ډلې پیژندل شوي 

دي. 

دلتھ پھ سلګونو مختلف لومړي ملتونھ شتون لري. نن 
ورځ د 60 څخھ ډیر د لومړي ملت ژبې شتون لري، کوم 

چې خلک ھڅھ کوي چې د کارولو وړ یې وساتي. 
لومړني ملتونھ د کاناډا پھ وړو او غټو ښارونو کې ژوند 
کوي. شاوخوا نیمایي یې پھ ھغو ځمکو کې ژوند کوي 
چې د دوی د کارونې لپاره د " ساتل شوې ساحې " پھ 

نوم پریښودل شوي دي. ډیری نور یی د 
ځان-لھ-خوا-اداره-کوونکو-ملتونو کې ژوند کوي، چېرې 

چې دوی پھ ځایی مسایلو کې پھ خپلھ پریکړې کوي.

ا)

.1

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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.2

.3

4

5%

5%

دوی عموماً پھ کوچنیو ټولنو کې د کاناډا پھ پراخو شمالي 
سیمو کې ژوند کوي. اینویت د دوی پھ ژبھ یعنې 

اینوکتیتوت کې د "خلک" معنی لري. د ځمکې، بحر او 
ځنګلي ژوند (حیات وحش) پھ اړه پوھھ دوی تھ وړتیا 
ورکوي چې د شمالي قطب پھ سخت چاپیریال کې وده 

وکړي. دوی اوس ھم د خوړو لپاره ښکار او کب نیولو تھ 
ادامھ ورکوي، لکھ سمندري خوګ، نھنګ او کاریبو یا 

ګوزن د خپلو ټولنو د مړولو لپاره ښکار کوي.   

دا پھ اصل کې د پوستکي د اروپایي سوداګرو ماشومان 
او د لومړنیو ملتونو میرمنې وې. میتی پھ خپلو ټولنو کې 

د یو ځانګړي کلتور او عنعناتو د درلودو تر څنګ د 
سوداګریزو الرو پھ لرلو سره یوه ډلھ بیل خلک شول. 
نن ورځ، دوی د کاناډا پھ اوږدو کې، پھ ځانګړي توګھ 

پھ اونټاریو او لویدیځو والیتونو کې ژوند کوي.

د 1600میالدي پېړۍ پھ لومړیو کې، نویو اروپایي میشتھ 
کیدونکو اوسیدل پیل کړل او پھ مستعمرو (کالونیو) 

جوړولو یی پیل وکړ او اوسنۍ کاناډا یې تشکیل کړه. 
استعمار پدې معنی چې پھ ھغھ ځمکھ باندې میشتھ کیدل او 

ملکیت اخیستل چې د مخھ د نورو خلکو لخوا نیول شوې 
وي. پدې حالت کې، اصلي ملیتونھ (بومي خلک) د اروپایی 

میشتېدونکو لھ خوا مستعمره شوي.  

"فرانسوي کاناډایان" د اکاډیانو پھ ګډون، کیوبیکي او پھ 
کاناډا کې د فرانسوي ژبې نورې ټولنې دي.

کیوبیکیان د کیوبیک ایالت خلک دي. ډیری د فرانسوي 
ژبي میشتھ شویو خلکو اوالدونھ دي چې د 1600 او 

1700 مېالدي پېړیو (مشترکھ دوره) تر منځ راغلي دي. 
کیوبیکیان ځانګړې پېژندګلوي، کلتور او ژبھ لري. نن 

ورځ شاوخوا یو ملیون فرانسوي ژبي خلک لھ کیوبیک 
پرتھ پھ نورو والیتونو کې ژوند کوي.

اکاډیان پھ ھغو سیمو کې د فرانسوي میشتھ شویو 
اوالدونھ دي چې اوس د اتالنتیک سیمھ ده. نن ورځ، د 

اکاډیانو کلتور وده کوي او د فرانسوي ژبي کاناډا یوه 
ژوندۍ برخھ ده.

"انګلیسي کاناډایان" د انګلیسي، ویلزي، سکاټلینډي او 
آیرلنډي ژبو د ویونکو اوالدونھ دي چې د 1600 او 

1900 مېالدي پېړیو ترمنځ کاناډا تھ راغلي. 

(Inuit) اینویت ب)

(Métis) میتی  پ)

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ
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2.75” x 1.5”

ډیری داخلي ملیتونو اروپایانو تھ ښھ راغالست 
وایھ او لھ دوی سره یې پھ سولھ ایزه توګھ تجارت 

کاوه. اصلي ملیتونو اروپایانو تھ ھغھ مھارتونھ 
ښوولي چې دوی ورتھ اړتیا درلوده تر څو د کاناډا 

پھ سخت ژمي کې ژوندي پاتې شي .  

د تړون حقوق

د کاناډا قانون د ځایی خلکو (اصلي اوسېدونکو) حقوق مني. پدې کې شامل دي:

تړونونھ ھغھ توافقنامې دي چې د اصلي خلکو او د کاناډا 
حکومت ترمنځ شوي دي. ځینې لومړنیو ملیتونو د ښوونځیو، 
کلنیو تادیاتو او د ښکار او کب نیولو د ټاکلو حقونو پھ بدل کې 

د ځمکې لویې سیمې پریښودې. اصلي خلک او حکومت تل 
پھ ورتھ ډول تړونونونھ پھ سمھ توګھ نھ درک کوي. لھ ځایي 
خلکو سره د خپلو ژمنو پھ پوره کولو کې د کاناډا تجربھ تر 

نن ورځې پورې جنجالي پاتې ده. پھ کاناډا کې د اصلي خلکو 
د تاریخ پھ اړه معلومات بھ ستاسو سره مرستھ وکړي چې نن 

ورځ دوی پھ ښھ ډول وپیژنئ.

کاناډا ژمنھ ده چې لھ ځایی خلکو (اصلي اوسېدونکو) سره 
د پیژندنې، درناوي، ھمکارۍ او ملګرتیا پر اساس اړیکې 

پیاوړې کړي.

.1

د ځمکې حقوق  .3

د ښکار او کب نیولو حقوق  .2

4. د خپلې-ادارې یا حکومت کولو حق

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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لھ بده مرغھ د کاناډا حکومت تل د ځایي خلکو (اصلي 
اوسېدونکو) حقونو تھ درناوی نھ دی کړی. 

پھ 2008 کې، حکومت د حقیقت او پخالینې کمیسیون 
رامنځتھ کړ. دې ډلې د ځایی خلکو، حکومت او ټولو 
کاناډایانو ترمنځ لھ درناوي څخھ ډکو اړیکو را منځتھ 

کولو د الرو چارو پھ اړه راپور خپور کړ. دې تھ 
"پخالینھ" ویل کیږي او یوه روانھ پروسھ ده.  

د اصلي خلکو پھ اړه نور 
معلومات تر السھ کړئ

د ځایي خلکو (اصلي اوسېدونکو) د 
ھنرمندانو او سوداګرۍ مالتړ وکړئ

د ځایي خلکو پھ مراسمو کې برخھ 
واخلئ  

د ځایي خلکو (اصلي اوسېدونکو) او د 
دوی دودونو تھ درناوی وکړئ

پھ کاناډا کې ھرڅوک لھ ځایی خلکو (اصلي اوسېدونکو) سره پھ پخالینھ کې برخھ اخلي. 

.1

.3

.2

.4

الرښوونې: د پخالینې لپاره وړاندیز شوي کړنې ولولئ. د ھغو کړنو پھ بکس کې د "    " صحیح نښھ 
ولیکئ چې تاسو بھ یې پھ کاناډا کې کوئ.

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ
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1.3

British Columbia
Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan
Manitoba

Ontario

Quebec
Québec

Newfoundland and Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador

Yukon

Northwest Territories
Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Nova Scotia
Nouvelle-Écosse

Prince Edward Island
Île-du-Prince-Édouard

New Brunswick
Nouveau-Brunswick

 

الرښوونې: د کاناډا نقشھ وګورئ. کھ تاسو پوھیږئ چې چېرې بھ اوسیږئ، نو ھغھ ومومئ  
او "    " رسم کړئ. 

د کاناډا سویلي پولھ د 
امریکا متحده ایاالتو 

سره نښتي ده. اوټاوا د کاناډا پالزمینھ ده. دا د 
اونټاریو او کیوبیک والیتونو تر 

منځ موقعیت لري. 

د کاناډا نقشھ 

کاناډا د دریو سمندرونو پھ 
ذریعھ احاطھ شوې ده.

اتالنتیک سمندر

شمالي اقیانوس یا 
آرکټیک سمندر

آرام سمندر

انګلیسي او فرانسوي د کاناډا دوه رسمي ژبې دي. د قانون لھ 
مخې، فدرالي حکومت باید پھ کاناډا کې پھ دواړو ژبو یعنې 
انګلیسي او فرانسوي کې خدمات وړاندې کړي. کیوبیک پھ 
رسمي ډول د فرانسوي ژبې والیت دی. د نوي برونزویک 

والیت رسمي ژبې فرانسوي او انګلیسي دي. پھ نورو 
والیتونو او سیمو کې ډیری خلک پھ انګلیسي ژبھ خبرې 

کوي، مګر پھ ټولھ کاناډا کې د فرانسوي ژبې ټولنې شتون 
لري.

پھ کاناډا کې د فرانسوي ژبو ټولنو پھ اړه نور معلومات 
Carte interactive sur les collectivités francophones 

دلتھ و ګورئ :

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
مړ

لو



8

1.4

ا) 

ب) 

پ) 

ت) 

ټ) 

ث) 

 

 

 

 

 

5%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

الرښوونې: د کاناډا سمبولونھ وګورئ. د سمبول او د ھغھ د تشریح ترمنځ یوه کرښھ 
رسم کړئ.

د کاناډا سمبولونھ 

د عقاب وزر

د المحدود سمبول

د میپل ونې پاڼھ

د اوبو سپی

کوکنار

Inuksuk

د Métis پھ بیرغ کې کارول کیږي . 
دا پھ دې مانا ده چې اصلي او 

اروپایي کلتورونھ سره یو ځای شوي 
دي، او Métis  خلک بھ د تل لپاره 

ژوند وکړي.

پھ کاناډا کې د یوې عامې ونې څخھ. 
دغھ ونھ یو خوږ شربت تولیدوي، او 
پاڼې یې رنګونھ بدلوي. دا د کاناډا پھ 

بیرغ کې ښکاري.

د انویت ډبرو جوړښت د ارتباط لپاره 
کارول کیږي. دا پھ ارکټیک (شمالي 
قطب) کې د بقا لپاره یوه وسیلھ ده یا 

روحاني نښھ ده.

د دې د پوست د پت تجارت پھ پخوا 
وختونو کې د کاناډا د اقتصاد لپاره 

مھم و.

د لومړیو ملتونو مقدس سمبول چې د 
خالق سره د اړیکې استازیتوب کوي. 

دا پھ مراسمو کې کارول کیږي.  

د ھغو سرتیرو د یادولو سمبول چې د 
کاناډا د آزادۍ لپاره یې جګړه کړې او 

مړه شوي .

ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ث)؛  3 (ا)؛  4 (ت)؛  5 (ټ)؛  6 (ت)

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ
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1.5
 

RY      

پھ کاناډا کې د څلورو فصلونو او د ھر فصل پھ جریان کې د ھوا د بدلېدو د 
څرنګوالي پھ اړه معلومات و لولئ.

فصلونھ 

خورا ګرم (لھ C ° 33 یعنی سانتیګرید څخھ ډیر )
ګرم (لھ C 25 څخھ تر C ° 32 پورې)

نیمھ ګرم (لھ C ° 19 څخھ تر C ° 24 پورې)

(C ° 18 لھ 6 څخھ تر) لږ یخ
(C ° 5 تر C ° 9-) یخ 

(C ° 10- څخھ C 19-) ډیر یخ
خورا یخ (د -C 20 الندې)

                  
     

       

   
   

 
  

  

           
             

              

       

               

ژمی 

پسرلی 

دوبی 

ی 
من

جنوري
فبروري

مارچ
اپریل

مي

جون

جوالی
اګست

مبر
سپت

ر 
وب

اکت
مبر

نو

سمبر
د

طبیعت پھ یو آرام حالت کې. د 
کاناډا ډیره برخھ یخ، واوره، او 

ساړه بادونھ لري. دحرارت درجھ 
معموالً لھ یخ څخھ تر بی اندازه 
یخ پورې وي. د ورځې لھ خوا 

محدود ساعتونھ لمر لري. دا فصل 
تر ټولو اوږد دی.

لھ ژوند او فعالیت څخھ ډک. 
د حرارت درجھ لھ سړې 
ھوا څخھ خورا ګرم تھ 

تبدیلیږي. د ورځې لھ خوا د 
ډیرو ساعتونو لپاره لمر 
وي. پھ کاناډا کې ډیری 
خلک بھر وخت تیروي. 

طبیعت د ژمي لپاره آرام 
کولو تھ چمتو کوي. دحرارت 

درجھ لھ سړې ھوا نھ و 
ډیرې سړې ھوا تھ اوړي، او 

ھره ورځ د لږو ساعتونو 
لپاره د لمر وړانګې لیدل 

کیږي. پھ ځینو ونو کې پاڼې 
لھ رژٻدو وړاندې روښانھ 

رنګونو تھ اوړي.

وده او تازه کیدل. واوره او یخ 
پھ ویلې کېدو پیل کوي، او 
نباتات وده کوي. د حرارت 
درجھ معموالً لھ یخ څخھ 
معتدل یخ تھ تبدیلیږي. 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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1.6
ډیر فعالیتونھ شتون لري چې پھ کاناډا کې خلک د ھر فصل پھ جریان کې ترې خوند اخلي. 

SUMMER

 
ا)  د میوو او سبزیجاتو را 

ټولول

ب) د ګالنو کښت کولچ)  پھ مېلو وتل (مېلې کول)

ژمی 

دوبی 

منی پسرلی 

پ)  سلیډینګ یا د تختې پھ سر 
پر واورې ښویېدل 

ث)  المبو وھل

ج)  سکیټینګ

ت)  د ونو لھ رنګونو 
څخھ خوند اخیستل

ټ)  د بورې شربت جوړولو لھ 
ځایونو نھ لیدنھ (چېرې چې د 

میپل شیره ایشول کیږي او 
شربت ترې جوړیږي)

الرښوونې: موسمي فعالیتونھ وګورئ. د فعالیت او د فصل ترمنځ کرښھ رسم کړئ.

د ھر فصل لپاره فعالیتونھ 
ځوابونھ: 1 (پ,ج)؛  2 (ب,ت)؛  3 (ث,چ)؛  4 (ا,ت)

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ

2 4

3
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1.7

1
2

4

6

5

3

  

د اصلي اوسېدونکو اختراعاتو د 
کاناډا پھ لومړني تاریخ کې لوی 

رول لوبولی. دوی لھ کور نھ بھر 
فعالیتونو تھ دوام ورکوي چې پھ 
کاناډا کې خلک د ټولو فصلونو 

پرمھال خوند ترې اخلي. 

پھ کاناډا کې خلک ټول کال فعال وي او پھ ھر فصل کې لھ ډیرو بیرونیو فعالیتونو څخھ 
خوند اخلي. پھ سمھ توګھ پوښاک اړین دی.

الرښوونې: د بدن بیالبیلو برخې وګورئ چې د یخ لھ املھ پھ خطر کې دي. د بدن د ھرې برخې او جامو 
ترمنځ کرښھ رسم کړئ چې بدن ساتي.

د کاناډا ژمي ھغو نویو راغلو کسانو تھ کیدای شي ټکان ورکړي، څوک چې ممکن لھ یخ یا خورا سړې 
ھوا سره بلد نھ وي. لږ باد کولی شي چې ھوا ډیره سړه کړي. پھ ژمي کې د ځان ګرم ساتلو لپاره څو ډولھ 

پوښاک یو پر بل واغوندئ.

د ژمي لپاره چمتو یاست؟

ا)  د غاړی دسمال

ب) دستکشې یا الس مېغان

پ) ګرمې جرابې او بوټان

ټ)  خولۍ ( پھ کاناډا کې د " 
tuque"پھ نوم یادیږي)

ث)  بنیان او جاکټ

ت)  اوږد الندینی پوښاک/د 
واورې پتلون

ځوابونھ: 1 (ټ)؛  2 (ا)؛  3 (ث)؛  4 (ب)؛  5 (ت)؛  6 (پ)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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1.8

.4 .3 .2 .1

.8 .7 .6 .5

.12 .11 .10 .9

د کاناډا مخونھ 

الرښوونې: خلکو تھ وګورئ. د ھغو خلکو پھ چوکات کې د صحیح نښھ "    " ولیکئ چې 
تاسو فکر کوئ کاناډایي دي.

ځوابونھ: 1 (  )؛  2 (  )؛  3 (  )؛  4 (  )؛  5 (  )؛  6 (  )؛  7 (  )؛  8 (  )؛  9 (  )؛  10 (  )؛  11 (  )؛  12 (  )

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ
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نوي راغلي کسان کاناډا تھ خپلې وړتیاوې (استعدادونھ) 
راوړي. پھ ټولنھ کې د دوی ګډون د کاناډا پھ بریا کې 
مرستھ کوي. دوی کار کوي، مالیھ ورکوي، ملګرتیا 

کوي او پھ خپلو ټولنو کې بوخت دي.

پھ ھیواد کې لھ ھرو 5 کسانو څخھ 1   
لھ کاناډا بھر زیږیدلی دی. 

پھ کاناډا کې لھ خلکو تمھ کیږي چې د عمر، جنسیت، نسل، ټولنیز ټولګي، واده/مدني حالت، ژبې، 
مذھب، ملیت، د کډوالۍ وضعیت، جنسي تمایل او وړتیا یا معلولیت پھ پام کې نیولو پرتھ ټولو خلکو تھ 

زغم او درناوی و کړي. 

1. لھ درناوي ډکې خبرې 
او کړنې تر سره کول

2. د ټولو خلکو  د ژوند کولو حق تھ 
داسې درناوی وکړئ لکھ څنګھ چې 

دوی غواړي، حتی کھ دا ستاسو د 
ژوند کولو لھ څرنګوالي څخھ توپیر 

ولري

3. پرتھ لھ استثنا لھ ټولو 
خلکو سره عادالنھ چلند تھ 

وده ورکړئ.

دا لھ دې الرو ترسره کیدلی شي:

پھ داسې حال کې چې تاسو پھ کاناډا کې ژوند تنظیم کوئ، د خالص ذھن ساتل او 
انعطاف درلودل او د توپیرونو پھ اړه زغم کول بھ ستاسو سره مرستھ وکړي.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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1.9

 

 
 

 

 

کاناډا ھغھ ھیواد دی چې تنوع تھ ارزښت ورکوي او 
درناوی یې کوي. د کاناډا قانون پھ ھر چا مساوي پلی 

کیږي. د دې کاري کتاب پھ راتلونکو پاڼو کې د ھغې تنوع 
پھ اړه ولولئ چې پھ کاناډا کې شتون لري. 

تنوع 

الرښوونې: پھ کاناډا کې د جنسي ځانګړتیاوو، جنډر 
پیژندنې، جنډر څرګندونې او جنسي تمایل او حقونو د تنوع 

پھ اړه ولولئ.

1. جنسي ځانګړتیاوې

2. د جنسیت پیژندنھ

3. د جنسیت څرګندونھ

د ښځینھ کیدو   ، نارینھ کېدو    یا دواړه    یا ھیڅ یو پھ اړه 
زمونږخپل احساس    . زموږ د جنډر ھویت ممکن ھغھ جنسیت 
تھ ورتھ وي، یا ور سره توپېر ولري چې موږ تھ د زٻږٻدنې پھ 
وخت کی را کړل شوی. موږ ټول جنډر یا جنسیتی ھویت لرو. 

ھیڅوک نشي کولی موږ تھ و وایي چې زموږ د جنډر ھویت 
څھ دی؛ یواځې موږ پوھیږو. زموږ د جنډر پھ اړه زموږ پوھھ 

ممکن بدلون ومومي. د خپل جنسیت پھ اړه فکر وکړئ.

موږ څنګھ د خپل جنډر ھویت څرګند یا وړاندې کوو. زموږ د جنډر 
څرګندونھ کیدای شي د نارینھ    ، ښځینھ    ، مخلوط     یا بل ډول 

وي. د جنډر یا جنسیت پھ ظاھري حالت کې زموږ د جامو انتخاب، 
د ویښتانو انداز (سټایل)، میک اپ، حرکات، غږ او چلند شامل دي.  
ھغھ نوم او ضمیرونھ چې موږ یې کاروو، ھغھ الرې دي چې موږ 

خپل جنسیت بیانوو. دا چې څنګھ موږ خپل جنسیت اظھاروو، 
ممکن بدلون ومومي. موږ ټول خپل جنسیت لھ بیال بیلو الرو 

څرګندوو. پھ دې اړه فکر وکړئ چې تاسو څنګھ خپل جنسیت 
څرګندوئ.

کلھ چې موږ زیږیږو، جنس معموالً موږ تھ د  بیولوژیکي 
نښو پر بنسټ راکول کیږي.  موږ تھ معموال زمونږ د 

ظاھري بڼې یا د بدن د جوړښت پر بنسټ د ډاکټر یا زموږ 
مور او پالر لھ خوا ویل کیږي چې موږ نارینھ     یا 
ښځینھ     یو. ځینې خلک پھ طبیعي ډول لھ نارینھ او 

ښځینھ ګډ بیولوژیکي ترکیب سره زیږیدلي دي     . موږ 
ټول د جنسیت ځانګړتیاوې لرو. د خپل جنسیت پھ اړه فکر 

وکړئ.

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ
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4. جنسي تمایل
بل چا تھ زموږ فزیکي، رومانتیک او احساساتي جذابیت. 

موږ تھ کیدای شي مخالف جنس، ورتھ جنس یا ھغھ 
څوک چې لھ یو نھ ډیر جنسیتونھ ولري جذابیت ولري او 

د دوی تر تاثیر الندې شو. موږ ټول جنسي تمایل لرو. 
زموږ د جنسي تمایل پھ اړه زموږ پوھھ ممکن بدلون 

ومومي. د دې پھ اړه فکر وکړئ چې تاسو پھ کوم جنس 
کې جذابیت لرئ. 

د کاناډا قانون خلک د دوی د جنسي ځانګړتیاو، جنډر پیژندنې، جنډر څرګندونې او جنسي تمایل لھ املھ 
لھ نامناسب چلند څخھ ساتي. 

د مختلفو جنسونو یا ھمجنسھ خلکو پھ ګډون واده د 
ھرچا حق دی. 

کھ یو څوک حس کړي چې د دوی جنډر پیژندنھ د 
دوی د زیږون پرمھال ټاکل شوي جنس څخھ توپیر 

لري، نو دوی کولی شي پھ قانوني ډول خپل جنس بدل 
کړي. د کاناډا پاسپورټونھ او د پیژندنې اسناد خلکو تھ 

اجازه ورکوي ترڅو خپل جنسیت لکھ "نارینھ" ، 
"ښځینھ " یا "بل جنس " غوره کړي (   ).

پھ کاناډا کې، خلک حق لري خپل جنسي تمایل، د 
جنډر پیژندنھ او د جنډر څرګندونھ پھ ھغھ ډول چې 

دوی یې غوره کوي، څرګند کړي.

ا)

ب)

پ)

د مختلف جندر لرونکي خلک لھ ھغھ وخت راھیسې پھ 
کاناډا کې ژوند کوي چې اروپایی مېشتېدونکي راغلل. نن 

ورځ ځینې اصلي اوسېدونکي چې لھ نارینھ یا ښځینھ پرتھ 
بل ډول جنسیت لري د "دوه روح " پھ توګھ پیژندل کیږي. 

دوه- روح ھم د ځینې اصلي اوسېدونکو لپاره معنوي 
مفھوم لري.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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1.10

معلولیت لرونکي خلک نیمګړتیاوې، د فعالیت 
محدودیتونھ او د ګډون کولو محدودیتونھ لري. 
ځینې معلولیتونھ لیدل کیږي، او ځینې نور یې 

نھ لیدل کیږي. یو شخص کیدای شي د معلولیت 
سره دنیا تھ راشي یا د ټپي کیدو، ناروغۍ یا 

زوړوالي لھ املھ معلول شي.

پھ کاناډا کې معلولیت لرونکي خلک 

پھ کاناډا کې لھ 5 کسانو څخھ 1 كس لږ تر 
لږه یو معلولیت لري.

معلولیت لرونکي خلک حق لري چې د 
کاناډا د نورو اوسېدونکو پھ څېر د خپل 

ژوند پھ ټولو برخو کې لھ ورتھ کیفیت څخھ 
برخمن شي. کھ تاسو یا مو د کورنۍ غړی 
معلولیت لري، نو خپل حقونھ وکاروئ او 
خپلې اړتیاوې لھ ھغو خلکو سره شریکې 

کړئ چې ستاسو سره مرستھ کوي.

پھ کاناډا کې سوداګرۍ، ښوونځي، 
سازمانونھ او ټولنې د معلولیت لرونکو 

خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کار کوي. 

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ
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1.  د السرسي وړ عامھ ځایونو او عامھ 
ترانسپورت رامنځتھ کول 

3.  د کار ځایونو تھ بدلون ورکول ترڅو 
معلولیت لرونکي خلک ھلتھ کار و کولی 

شي 

2. د معلولیت لرونکو خلکو سره زده کړې تھ د 
السرسي لپاره د بورسونو یا مالي مالتړ چمتو 

کول

4.  پھ کار، تعلیم، ھستوګنې او د ورځني ژوند پھ 
نورو اړخونو کې د معلولیت لرونکو خلکو 

سره غیر مساوي چلند رد کول

دلتھ ھغھ خدمات پھ ګوتھ کیږي چې کولی شي ستاسو یا د 
کورنۍ د ھغھ غړي سره پھ لګښت کې د پام وړ مرستھ وکړي 
چې معلولیت لري. د نورو معلوماتو لپاره د خپل حکومت لخوا 

تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ پوښتنھ وکړئ.

پدې کې شامل دي:

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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1.11

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

پھ کاناډا کې د معلولیت لرونکو خلکو سره تعامل کول:

الرښوونې: د معلولیت لرونکو خلکو صحنې وګورئ. د ھرې صحنې او د ھغې د توضیح 
ترمنځ یوه کرښھ رسم کړئ.

ا)  خپلھ لھ معلولیت لرونکي کس سره 
مستقیمې خبرې وکړئ، نھ د ھغھ چا 

سره چې د دوی سره مرستھ کوي.

ب)  دا فکر مھ کوئ چې معلولیت 
لرونکی کس نشي کولی یو څھ 

وکړي.

ت)  د معلولیت لرونکي کس یا د ھغوی 
د مرستې وسایلو تھ د ھغوی لھ 
اجازې پرتھ الس مھ ور وړئ.

ث)  معلولیت لرونکي کس تھ "غیر 
نورمال" مھ وایاست.

ټ)  کھ چېرې یو معلول کس مرستې تھ 
اړتیا ولري نو د دې پر ځای چې لھ 
ھغوی سره لھ پوښتنی پرتھ مرستھ 

وکړئ، لومړۍ لھ ھغھ څخھ پوښتنھ و 
کړئ چې مرستھ غواړي او کھ نھ.

پ)  تاسو شخص پھ پام کی ونیسئ، نھ د 
ھغھ  معلولیت.

ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ث)؛  3 (ا)؛  4 (ب)؛  5 (ټ)؛  6 (ت)

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ
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1.12

 
 

تبعیض خلک د ھغھ کارونو څخھ منع کوي چې نور خلک یې پھ 
آزاده توګھ ترسره کولی شي. د چا پھ وړاندې تبعیض کول پدې 

معنی دي چې نورو خلکو تھ پھ کتو د ھغوی سره نا مساویانھ 
چلند وشي او د خلکو پھ نظر یو منفي عمل ښکاره شي. 

پھ کاناډا کې تبعیض

پھ کاناډا کې خلک مني چې تبعیض شتون لري. سره لھ دې 
چې کاناډا یوه ګڼ کلتوریزه او منونکې ټولنھ ده، خو بیا ھم پھ 
دی ھیواد کی لھ ھرو 5 څخھ 1 کس تبعیض تجربھ کړی دی.

تبعیض پھ مختلفو شکلونو پېښېدلی شي. ځینې وختونھ د تبیعیض پیژندل اسان وي خو کلھ ډیر پټ وي.  

تبعیض کېدای شي د ورځنیو کړنو بڼھ خپلھ کړي لکھ غیر مستقیم سپکاوی او نیمګړتیاوې پھ ګوتھ کول.  
ځینې دا ډول سپکاوی پھ الندې توګھ دي:  

د یو کم عقل شخص پھ توګھ ورسره 
چلند کول. 

.1

د خدماتي کارمند پھ توګھ تېروتنھ. یا خدماتو تھ د السرسي پرمھال د یو 3.
کس سره غیر عادالنھ چلند کول.

.4

د مشکوک شخص پھ توګھ چلند 
ورسره کیږي. 

.2

لھ یو چا سره د ھویت پر بنسټ ناوړه یا غیر عادالنھ 
چلند کول د کاناډا د قانون پر بنسټ یوه غیر قانوني 

کړنھ ده.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
مړ

لو
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1.

2.

3.

الرښوونې: پھ کاناډا کې د تبعیض مثالونھ وګورئ. د ھر مثال او تبعیض د ډول ترمنځ 
کرښھ رسم کړئ.

"تاسو د کوم ھیواد 
یاست؟ بیرتھ خپل 
ھېواد تھ الړ شھ! "

”زموږ ټیم لوبغاړو تھ 
اجازه نھ ورکوي چې خپل 
سر پټ کړي. تاسو نشئ 

کولی لوبھ وکړئ. " 

"لېفټ مات شوی "

ا)  د معلولیت پر بنسټ تبعیض

ب)  د تابعیت پر بنسټ تبعیض

پ)  د مذھب پر بنسټ تبعیض

ځوابونھ: 1 (ب)؛  2 (پ)؛  3 (ا)

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
مړ

لو



21

 

 

4.

5.

6.

7.

ت)  د جنډر پیژندنې پر بنسټ تبعیض "دوه سړي پھ عام 
محضر کې السونھ سره 
ور کوي! بې شرمھ! "

”کھ د دوی پھ څیر خلک 
دلتھ ګرځیږي، نو ګاونډ بھ 

نا امنھ شي.“  

"ښځې دا دنده نشي 
ترسره کولی.“

"ستاسو پھ څیر خلک نشي 
کولی دلتھ شیان واخلي!“

ټ)  د جنس پر بنسټ تبعیض

ث)  تبعیض د دې پراساس چې تاسو   
لھ چا سره مینھ لرئ (جنسي تمایل)

ج)  د نژاد پر بنسټ تبعیض 

ځوابونھ: 1 (ب)؛  2 (پ)؛  3 (ا)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
مړ

لو
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1.13

.3

.1

  .4

.2

پھ کاناډا کې د تبعیض اداره کول

پھ کاناډا کې تاسو حق لرئ پھ درناوي سره د ھغو شرایطو یا کړنو پھ اړه وپوښتئ چې 
تاسو احساس کوئ چې تبعیض لري. 

د خپلو پیاوړتیاوو پھ 
اړه فکر وکړئ.

کھ امکان ولري، ھغھ کس تھ 
چې تبعیض کوي ووایاست چې 

دا کار ودروي.

توضیحات ولیکئ، څھ پیښ شوي، 
نومونھ، نیټې، وخت او ځایونھ. کھ 
چېرې د تبعیضي چلند نمونھ شتون 

ولري نو دا بھ یې څرګنده کړي.

لھ ھغھ چا سره خبرې وکړئ چې 
تاسو پرې باور لرئ.

الرښوونې: پھ کاناډا کې د تبعیض د اداره کولو پھ موخھ الندې وړاندیزونھ وګورئ. د ھغو کړنو پھ بکس 
کې د "    " صحیح نښھ ولیکئ چې تاسو بھ یې پھ کاناډا کې د موجودیت پر مھال کوئ.

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
مړ

لو
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5.   د رواني روغتیا پاملرنې لھ یوه  
مسلکي کس څخھ مرستھ 

وغواړئ. 

7.   کھ چېری د کار پھ وخت کې د 
ځورونی کومھ پیښھ را منځتھ کیږي، 

نو معلومھ کړئ چې آیا ستاسې 
ګومارونکی د ځورونې ضد پالیسي 
لري او کھ نھ، د درلودو پھ صورت 

کې ھغھ تعقیب کړئ.

8.   کھ تاسو پھ خطر کې یاست نو 
911 تھ زنګ ووھئ.

6.   تاسو کولی شئ د الرښوونې لپاره د 
ځایي پولیسو غیر عاجلې تلیفون 

شمیرې تھ زنګ ووھئ. 

تبعیض کلھ د تاوتریخوالي المل کیږي. پھ کاناډا کې د تبعیض تاوتریخوالی عام ندی. دا 
ډول تاوتریخوالی لھ قانون څخھ جدي سرغړونھ ده.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
مړ
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1.14

 

  

  

   

  

ھغھ شیان چې خلک یې پھ کاناډا کې کوي

تاسو بھ وګورئ ځینې خلک پھ کاناډا کې پھ عامھ ځایونو کې پھ داسې ډول عمل کوي چې 
ممکن ستاسو یا ھغو خلکو لھ عمل سره توپېر لري چې تاسو یې پیژنئ.

الرښوونې: پھ کاناډا کې عامھ سلوک وګورئ. د چلندونو پھ ھغھ بکس کې چې تاسو تھ نوي 
دي دا"    " صحیح نښھ و لیکئ.

1. پھ قطار کې درٻدل

3. یو بل تھ پھ سترګو کې کتل

5. مذھبي جامې او سمبولونھ اغوستل

8. د تخرګونو عطر یا سپرې کارول7. پھ عامھ ځایونو کې شیدې ورکول

6. لنډ نیکر او بې لستوڼو کمیس 
اغوستل 

4. نا پېژانده کسانو تھ خندل یا سالم کول

2. دوه نفره یو بل ښکلوي (د ورتھ 
جنس لرونکو جوړو پھ ګډون)

پھ کاناډا کې پھ عامھ ځایونو کې کثافات 
اچول،  توکول، ادرار کول او پرتھ لھ خولې 

پټولو ټوخی کول یا ناړې توف کول یا پرنجی 
کول یو نھ منونکی عمل ګڼل  کیږي.

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
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لو
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1.15

 

د کاناډا قوانین 

پھ کاناډا کې د قوانینو درې درجې شتون لري. 

1. فدرالي قوانین
دا قوانین پھ کاناډا کې پھ 

اوسېدونکي ھرکس باندې پلي 
کیږي. د بېلګې پھ ډول د کډوالۍ 

او پر عایداتو د مالیاتو قوانین.

2. والیتي او سیمھ ییز قوانین
 دا قوانین د والیت او سیمې لھ 

مخې توپیر لري. مثالونھ یې 
کور جوړونھ، روغتیا، تعلیم او 

کورنۍ دي.

ا)  د کاناډا د قانون پر بنسټ، څوک ګناھګار نھ ګڼل کیږي تر 
ھغې چې مجرم ثابت نشي.

ب)  پھ کاناډا کې پولیس باید د ھر چا سره یو شان چلند 
وکړي. دوی کولی شي پھ بیړني حالت کې مرستھ وکړي. 

پ)  د ټولو جنسونو پولیس افسران شتون لري.

ت)  پولیس کار کوي ترڅو ټولنې خوندي وساتي، جرمونھ 
وڅیړي او د جرم لھ قربانیانو سره مرستھ وکړي. دوی کولی 
شي خلک ونیسي او د قانون لھ مخې یې پھ جرم تورن کړي.

3. د ښاروالۍ قوانین 
دا قوانین پھ یوه ځانګړي ښارګوټی 

یا ښار کې پلي کیږي. پدې کې 
ممکن د شور، سګرټ څښلو، 

کثافاتو یا موټر پارک کولو پھ اړه 
قوانین شامل وي.

تاسو مسؤلیت لرئ چې پر قوانینو او د قوانینو د ماتولو پر عواقبو باندې ځان خبر او 
پوه کړئ (لھ قانون څخھ بې خبري عذر نھ ګڼل کیږي). 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

تنھ
ي ک
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ھغھ څھ چې پھ کاناډا کې غیر قانوني دي 1.16

 

 

الرښوونې: پھ کاناډا کې غیر قانوني کړنو تھ وګورئ. کھ چېرې عواقب نقدي جریمھ وي نو 
پھ بکس کې "    " عالمھ ولیکئ. کھ چېرې عواقب زنداني کېدل وي پھ بکس کې "    " 

عالمھ و لیکئ. 

1. لھ اجازې پرتھ د وسلې ګرځول 

2.  لھ کمربند تړلو پرتھ موټر چلول 

3. پھ عامھ ځایونو کې سګرټ څکول 

4. پھ داسې حال کې موټر چلول چې فکر مو 
ګډ وډ وي 

5. پرتھ لھ جواز څخھ کب نیول یا ښکار کول 

6. لھ اجازی پرتھ جنسي لمس یا څرګندونې 

7. پھ فزیکي ډول بل کس تھ زیان رسول (د کورنۍ 
د غړو پھ ګډون) 

ځوابونھ: 1 (  )؛  2 (  )؛  3 (  )؛  4 (  )؛  5 (  )؛  6 (   or   )؛  7 (  )

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
مړ

لو
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پھ کاناډا کې لھ دې قوانینو څخھ کوم یې ستاسو لپاره نوي دي؟  ?

8.  یو دولتي مامور تھ رشوت ورکول 

9.  د ناقانونھ درملو پلور، کارول یا لیږدول 

10. پھ یو وخت کې لھ یو څخھ ډیرو خلکو 
سره واده کول 

11. د لوڅو ماشومانو عکسونھ جوړول،   
شریکول یا مالکیت کول 

12.  د نشھ کوونکو موادو لھ استفادی وروستھ 
موټر چلول (مخدره توکي، الکول، درمل) 

13.  واده تھ د نورو مجبورول 

14.  لھ ماشومانو سره جنسي اړیکې درلودل

15.  د ښځینھ تناسلي آلې تھ الس ور وړل 

ځوابونھ: 8 (  )؛  9 (  )؛  10 (  )؛  11 (  )؛  12 (  )؛  13 (  )؛  14 (  )؛  15 (  )

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
بر

ۍ 
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1.17

 

پھ کاناډا کې قانوني کړنې

پھ کاناډا کې خلک ښایي داسې آزادۍ ولري چې لھ ھغو ځایونو 
سره توپیر ولري چېرې چې تاسو اوسیدلي یاست. تاسو یواځې 

پھ دې وجھ چې پھ کاناډا کې ژوند کوئ، اړتیا نھ لرئ چې دا 
کړنې ترسره کړئ یا لھ دوی سره موافق اوسئ. پھ ھرصورت، 
ستاسو څخھ تمھ کیږي تر څو د دې خبرې درناوی وکړي چې 
نور خلک د دې کارونو د کولو حق لري، حتی کھ تاسو موافق 

ھم نھ یاست.  

1. کھ د 18 کالو څخھ پورتھ یاست نو پریکړه کولی 
شئ چې لھ چا سره او کلھ واده کوئ (د ورتھ 

جنډر پھ ګډون لھ یو چا سره).

2. د حمل ختمول (سقط جنین)

3. د بنګ محصوالت وکاروئ (یواځې لویان)

4.د شرابو څښل (یواځې لویان)

5. ھغھ کس چې پھ داسې ال عالجھ ناروغۍ اختھ 
وي چې پھ پایلھ کې یې دی مړ کیږي، کولی شي 

د ځان د مړ کولو لپاره لھ ډاکټر څخھ مرستھ و 
غواړي. (د ډاکټر پھ مرستھ ځان مړ کول)

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ

تنھ
ي ک
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تھ 
ډا 

انا
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خھ 
بر

ۍ 
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CANADA

PASSPOR
T

PASSEPO
RT

6.   د حکومت پر ضد سولھ ییز الریون

7.   د مجردو خلکو یا ھمجنسو جوړو پھ 
ګډون د ماشومانو لرل

8.   پھ ھر مذھب او یا ھم پھ ھیڅ مذھب 
عمل کولی شئ

9.   پھ قانوني ډول جندر بدل کړئ (نارینھ    
، ښځھ    ، بل جنس) 

پھ کاناډا کې بلوغ تھ د رسېدو عمر 18 یا 19 
کالھ ګڼل کیږي. پھ دې برخھ کې والیتونھ یا 

سیمې یو لھ بلھ توپېر لري.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

تنھ
ي ک

وم
عم

تھ 
ډا 

انا
: ک

خھ 
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ۍ 
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1.18

 

 

1. نوي ھیواد تھ تلل پھ کورنۍ اغیزه کوي ځکھ 
چې د غړو اکثره مسؤلیتونھ بدلیږي. دا 

بدلونونھ کیدای شي پرتاسو فشار واچوي.

پھ کاناډا کې کورنۍ ممکن لھ ھغو کورنیو 
سره توپیر ولري چېرې چې تاسو 

اوسیدلئ. د کورنۍ د ھر غړي مسؤلیتونھ 
پھ ھره کورنۍ کې توپیر لري.  

2. د دې بدلونونو سره د مقابلې لپاره سالمې الرې 
شتون لري لکھ خبرې کول او د کورنۍ د ھغو 

غړو مالتړ کول چې ستونځې لري.

3. ځینې نوي راغلي والدین وایي چې دوی تھ پھ کاناډا 
کې ژوند ستونځمن دی. د دوی ماشومان لھ نوي 

کلتور سره د دوی پھ پرتلھ پھ ګړندیتوب سره ځان 
تنظیم کوي. والدین ممکن د ځینې شیانو سره موافق 

نھ وي چې د دوی ماشومان یې کوي، لکھ دا چې 
دوی څنګھ پوښاک کوي، خبرې کوي یا عمل کوي. 

د کورنۍ محرکات

د روحي فشار لھ لرلو سره سره باید پھ یاد و لرئ چې 
پھ کاناډا کې کورنی تاو تریخوالی غیر قانوني دی. د 

زیاتو معلوماتو لپاره دلتھ و لولئ: 

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ

تنھ
ي ک
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

ا)    د ماشوم یا لویانو د اړتیاوو پھ اړه 
غفلت کول     

ب)  د اسنادو کنټرول کول یا د کورنۍ د 
نورو غړو لھ پیسو ناوړه ګټھ اخیستل

پ)   د کورنۍ غړی وھل

ت)  د کورنۍ د عزت خوندي توب پھ 
موخھ د بلې کورنۍ غړی وژل.

ټ)   لفظي او/یا احساساتي سپکاوی اړول

ث)  د کورنۍ غړي مجبورول چې جنسي 
عمل ترسره کړي

الرښوونې : د کورني تاوتریخوالي مثالونھ وګورئ. د ھر مثال او د ھغھ د توضیح ترمنځ 
یوه کرښھ رسم کړئ. 

ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ث)؛  3 (ب)؛  4 (ټ)؛  5 (ا)؛  6 (ت)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

تنھ
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کھ چېرې یو څوک نور و نھ غواړي واده شوي ژوند تھ دوام ورکړی، نو دواړه خواوې 
کولی شي د طالق لپاره غوښتنھ وکړي. پھ کاناډا کې، یوازې محکمھ کولی شي طالق 

ورکړي. کلھ چې طالق واخېستل شي، نو دواړه والدین باید د خپلو ماشومانو مالي مالتړ 
وکړي او د دوی د پاملرنې پھ اړه یوې موافقې تھ ورسیږي.

تاسو اړتیا نھ لرئ پھ کاناډا کې د خپلې کډوالۍ د وضعیت د ساتلو لپاره پھ ناوړه 
اړیکھ کې پاتې شئ. تاسو اړتیا نھ لرئ د خپل دایمي اوسیدونکي د حالت ساتلو 

لپاره د خپل سپانسر (د میړه/مېرمنې یا ملګري پھ ګډون) سره ژوند و کړئ.

کھ تاسو ګواښل کیږئ، ھر ډول زیانمن کیږئ یا لھ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږئ، نو تاسو کولی شئ: 

1.   پھ بیړني حالت کې د پولیسو 911 شمېرې تھ 
زنګ و وھئ. 

2.   211 تھ زنګ ووھئ یا د ټولنیزو او روغتیایي 
خدماتو لپاره لھ              څخھ لیدنھ وکړئ.

3.   پھ  www.sheltersafe.ca  کې سرپناه 
ومومئ .

4.   لھ مشاور سره خبرې وکړئ او مشوره 
وغواړئ.

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ

211.ca
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پھ کاناډا کې د ماشومانو انضباط برابرول 1.19

پھ کاناډا کې قوانین ماشومان لھ غفلت او ناوړه ګټھ اخیستنې 
څخھ ساتي. ھرڅوک د ماشومانو ناوړه ګټھ اخیستنې راپور 

ورکولو مسؤلیت لري. لھ کورنیو څخھ مالتړ شتون لري ترڅو 
ماشومان خوندي کړي او کورنۍ یو ځای وساتي. پھ 

ھرصورت، قانون حکومت تھ اجازه ورکوي چې ماشومان لھ 
یوې نا امنھ کورنۍ څخھ جال کړي.

د ماشومانو د نظم الندینۍ الرې پھ کاناډا کې د منلو وړ نھ دي:  

1.   وھل، پھ سوک وھل، پھ لغتھ وھل یا 
شکنجھ کول

3.   د خوړو یا لومړنیو اړتیاو لھ ورکړې 
څخھ انکار کول

1.   کلھ چې خفھ کیږئ نو د ځان 
آرامولو تھ وخت ورکړئ. 

پھ دې ځان پوه کړئ چې د دې کړنو پر ځای والدین څھ کولی شي.

2.   پھ بلوغت، عمر، پوھھ، ځواک  او تجربھ کې د 
ماشومانو او لویانو ترمنځ توپیرونھ پھ یاد ولرئ . 

4.  مینھ لھ پامھ غورځول او انکار کول

2.  د ټپي کولو یا وژلو ګواښ کول

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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?

3.   ماشوم تھ فرصت ورکړئ چې د څو 
دقیقو لپاره پھ یوه خوندي ځای کې 

یواځې پاتې شي تر څو آرام شي.

5.   کلھ چې ښھ چلند کوي نو دوی تھ 
انعام ورکړئ. 

7.   کلھ چې تاسو ستونزې لرئ نو نور 
والدین ومومئ تر څو ورسره وصل 

شئ. 

9.   امتیازات رد کړئ او/یا حدود تنظیم کړئ.

4.   د ماشوم پام بل فعالیت تھ واړوئ.

6.   د نھ منلو وړ چلند پایلې روښانھ کړئ. 

8.   د نظم را منځتھ کولو نورو الرو پھ اړه لھ 
مشاور سره خبرې وکړئ.

پورتنئ د ډسپلین او نظم کومې الرې کولی شي ستاسو پھ کورنۍ کې ښې ثابتې 
شي؟ 

لومړۍ برخھ : کاناډا تھ عمومي کتنھ



35 پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

سـفر
دوھمھ برخھ
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2.1

سره و وینئ.

English
Français

Unit 1 Overview of Canada
Unit 2  Travel to Canada
Unit 3 Arrival and Services
Unit 4 Housing
Unit 5 Health 
Unit 6 Education
Unit 7 Employment 
Unit 8 Budgeting
Unit 9 Transportation 

Unit 1 Overview of Canada
Unit 2  Travel to Canada
Unit 3 Arrival and Services
Unit 4 Housing
Unit 5 Health 
Unit 6 Education
Unit 7 Employment 
Unit 8 Budgeting
Unit 9 Transportation 

 

 

  

سـفر
دوھمھ برخھ

بیا میشتیدنھ: امیدونھ او ویره

د ھغو دوه کسانو سره و وینئ څوک چې پھ کاناډا کې بیا میشت کیږي. لھ دوی څخھ پوښتل شوي وو چې 
دوی څھ فکر کوي چې د دوی ژوند بھ کاناډا تھ پھ تلو سره بدلون مومي. ھریو خپلھ ھیلھ او پھ کاناډا کې د 

ژوند د نوي پیل پھ اړه ویره څرګنده کړه.

ھغــھ 24 کلــن دی. ھغــھ مخکــې لــدې چې خپلــې زده کړې 
ــرودرې  ــود. د تی ــې پریښ ــواد ی ــل ھی ــړي خپ ــپړې ک بش
کلونــو را ھیســې، ھغــھ یواځــې دی، دخپــل ھیــواد څخــھ 

بھر دی، او د یو کډوال پھ توګھ ژوند کوي. 

ا) چــې د انګلیســې یــا فرانســوي ژبــې 
مھارت زده کړي 

ا) پھ کاناډ کې یوازي اوسیدل

ب) د ژمې اوږده سړه ھوا

پ) بلــھ دا چــې د ھغــھ پخوانــۍ زده کــړي بــھ 
پــھ کانــاډا کــې ونــھ منــل شــي او ھغــھ بــھ 

اړتیا ولري چې لھ سره یې پیل کړي

ب) پــھ یــو خونــدي او بــا امنــھ ھیــواد 
کې ژوند وکړي

پ) چــې خپلــو زده کــړو تــھ دوام 
ورکــړي او دنــده پیــدا کــړي ترڅــو 

ځان وساتي

د ھغھ وٻره داده:د ھغھ ھیلې: 

کلــھ چــې ھغــھ پــھ کانــاډا کــې د ژونــد کولــو لپــاره قبــول 
شو، نو ھغھ دغھ الندې لیست چمتو کړ:  

الرښوونې: کیسې مطالعھ کړئ. د ھغھ ھیلو او ویرې پھ اړه چې تاسو یې پھ کاناډا کې د ژوند پھ اړه لرئ 
پھ ”     “ (نښې) سره پھ ګوتھ کړئ.

1. لھ   
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ھغــھ 45 کلنــھ ده. د ھغــې  د ژونــد ملګــری مــړ شــوی دی. 
ھغھ د کډوالو پھ کیمپ کې د تیرو 15 کالورا ھیسې  ژوند 
کــوي. ھغــھ ھیــڅ رســمې زه کړي نــھ لري. ھغھ کانــاډا تھ د 

خپلو دوه ماشومانو سره ځي.

کلــھ چــې ھغــھ پــھ کانــاډا کــې د ژونــد کولــو لپــار ومنــل 
شوه، ھغې الندي لیست چمتو کړ:

د ھغې ویره دا ده: د ھغې ھیلې دا دي: 

ا) چــې د خپــل ځــان او ماشــومانو لپــاره 
یو روښانھ راتلونکی ولري

پــھ  او  انګلیســي  پــھ  ھغــھ  چــې  ا) 
فرانسوي ژبھ خبرې نشي کولی.

ب) ھغــھ بــھ د خپــل ھیــواد او خپلوانــو 
څخھ ډٻره لري وي

پ) خپــل ماشــومان پــھ یــو نــوي کلتــور 
کې لویول

ب) چــې پــھ یــو ارام او باامنــھ چاپیریال 
کې ژوند وکړي

پ) چــې د ھغــې پــھ نــوي ټولنــھ کــې ورتــھ 
ښــھ راغالســت وویــل شــي او ملګــري 

پیدا کړي

کاناډا تھ د تګ پھ اړه د امید او ویرې ګډ احساسات درلودل عادي خبره ده.
ھغھ ټولې اضافي ھیلې او ویره چې تاسو یې لرئ پھ دغھ چمتو شویو کرښو کې ولیکئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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2.2

 
 

 

 

  

2.3

ستاسو سفر 

ستاسو سفر بھ کاناډا تھ اوږد او ستړی کونکی وي.  
ښایي د ھغھ ھیواد څخھ چې تاسو پکې اوسېږئ 

کاناډا تھ مستقیمې الوتنې شتون و نھ لري. ترڅو چې 
تاسو خپل اصلي ھدف تھ رسیږئ ښایي تاسو د یو 
څخھ زیاتو الوتنو (فالیټ) تھ اړتیا پیدا کړئ. دا د 

سفر کولو لپاره عامھ خبره ده چې ډٻر ساعتونھ یا یو 
څو ورځي نیسي.  

الرښوونې: د نړۍ نقشې تھ وګورئ. ھغھ ځای چې تاسو پکې اوس میشت یاست پیدا اوپھ  ”     “ سره 
یې پھ نښھ کړئ. کاناډا د انګور تھ ورتھ پاڼې سره پھ نښھ شوي ده. د دغو دوو موقیعتونو ترمینځ کرښھ 

راکاږئ

کاناډا تھ ستاسو سفر

1. ھغھ ھوایې ډګر چې تاسو بھ ترې حرکت کوئ عبارت دی لھ:

الرښــوونې: کانــاډا تــھ د خپــل ســفر پــھ اړه معلومــات بشــپړ کــړئ. دا یــوه عــادې خبره ده چې ښــایي تاســو 
بھ لھ روانېدو څخھ څو ورځې وړاندې  د ھرڅھ پھ اړه معلومات ونھ لرئ.

د خپــل ســفر اړونــد  معلومــات پــھ  چمتــو کړلــو شــوو لیکــو کــې و لیکــئ یــا تــري دایــره ”      “ چاپېــره 
کړئ.

الندي معلومات کاناډا تھ ستاسو د سفر لپاره مھم دي.
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2. ھغھ ھوایې ډګر چې تاسو بھ تري د 
یوې بلې الوتنې (فالیټ)  سره یوځای 

کیږئ عبارت دی لھ:

3. د ھغو ساعتونو شمیر چې ستاسو د ھیواد څخھ یې 
کاناډا تھ د تلو یا سفر برمھال نیسي عبارت دی لھ:

4. د کانــاډا لومړنــی ھوایــې ډګــر چــې تاســو بــھ 
پکې ښکتھ کیږئ دی:

5. وروستی ھوایې ډګر چې تاسو بھ پکې ښکتھ کیږئ 
عبارت دی لھ:

6. د کاناډا ھغھ ښار چې تاسو بھ پکې اوسیږئ عبارت 
دی لھ:

7. د ھوایی ډګر څخھ ھغھ ښار تھ چې تاسو پکې 
اوسیږئ د لیږد ډول عبارت دی لھ:

(Toronto) ا) ټورنټو

ا) الوتکھ
(intercity bus) ب) ننھ بس یا سرویس د ښار د

پ) شخصي موټر یا تیکسي  

  (Montreal) ب) مونټریل
(Vancouver) پ) وینکوویر

 (Calgary) ت) کالګری

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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2.4
 

ستاسو د کډوالۍ قرضھ

د کډوالــۍ پروګــرام لــھ الرې، د کانــاډا حکومــت 
ــھ ستاســو د ســفر  ــاډا ت ــده ګــۍ کان ــھ نماین ستاســو پ
لګښــتونھ ورکــوي. لــھ تاســو څخــھ ھیلــھ کیــږي چې 

دغھ قرضھ بیرتھ ورکړئ.

1. مخکې ستاسو د حرکت څخھ، لھ تاسو څخھ بھ ِوغوښتل 
شي د قرضې اسناد السلیک کړئ. پھ دې کې ستاسو د سفر د 

لګښتونو پھ اړه ھغھ معلومات شامل دي، کوم چې بھ تاسو 
کاناډا تھ د سفر څخھ وروستھ بیرتھ ورکوئ. دا ورقې قانوني 

اسناد ګڼل کیږي.

2. پھ عمومي توګھ، د کډوالۍ قرضھ د روانېدو لھ ځای څخھ 
نیولې پھ کاناډا کې تر وروستي منزل پورې ستاسو د سفر ټول 

لګښتونھ پوره کوي. 

4. دغھ قرضھ لھ سود پرتھ ده.

5. حکومت بھ تاسو تھ یو اظھارلیک واستوي چې پھ ھغھ کې بھ یې لھ 
تاسو څخھ غوښتنھ کړي وي چې کلھ مو قرضھ ورکوئ، څومره وخت 

بھ ونیسي او څھ ډول یې ورکوئ. 

5. کھ چېرې تاسو د قرضې پھ ورکړه کې ستونزه لرئ نو باید حکومت 
تھ خبر ورکړئ. کھ  اړتیا وي، نو د میاشتني مقدار د تادیې را کمول 

تنظیمېدای شي.  

کھ کھ چېرې تاسو د خپلې کډوالۍ د قرضې پھ 
اړه ھره پوښتنھ لرئ، نو مھربانې وکړئ 

دې 7301-667-800-1  شمیرې سره اړیکھ 
ونیسئ یا پھ دغھ بریښنالیک لیک واستوئ  

collection@cic.gc.ca
د کډوالۍ د قرضې پھ اړه ال زیات معلومات  دلتھ 

ولولئ:

3. تاسو کاناډا تھ د رارسیدو څخھ یو کال وروستھ  د قرضي بېرتھ 
ورکول پیلوئ.
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2.5

 

د سامانونو یا بکسونو ډولونھ

1. السي سامانونھ یا بکس
دا پھ سایز یا اندازه کې کوچنی دی. مسافر کولی 
شي دا د ځان سره پھ الوتکھ کې انتقال کړي. دا 

باید د سیټ الندي ځای پھ ځای شي یا د سر د پاسھ 
د الوتکې د سامان کیښودنې پھ برخھ کې کیښودل 

شي.

2. پلټل شوي بکسونھ 
دا معموالً لوی تر ټولو لوی بکسونھ دي چې 

مسافر یې لھ ځان سره راوړلی شي. ھوایی کرښھ 
دا د الوتکې د ذخیره کولو پھ ساحھ کې خوندي 

کوي. کلھ چې مسافر خپل بکسونھ ھوایې کرښې 
تھ ورکوي نو دوی تھ د ھوایې کرښي لخوا یو 
رسید ورکول کیږي. دوی اړتیا لري چې دغھ 
رسید لھ ځان سره وساتي او د بکس ورکیدو 

پرمھال یې وړاندي کړي. د د الوتنې پھ پای کې 
مسافر خپل بکسونھ لھ ځان سره اخلي.

چېک شوي بکسونھ اکثره پھ اندازه، شکل او رنګ کې 
ورتھ وي. تاسو باید خپل بکسونھ پیژنۍ پھ ټولو بکسونو 

مو خپل بشپړ نومونھ ولیکئ.  د دې لپاره چې خپل 
بکسونھ پھ سمھ توګھ وپېژنئ پھ یو شي سره یې پھ نښھ 

کړئ.

3. شخصي توکي
دا کوچني توکي دي، پھ دې کې د لیپتاپ کمپیوټر، 

کوچنی السي بکس (د اسنادونو کوچنی بکس)، 
السی کوچنۍ کڅوړه یا دستکول شامل دي.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ـر
سف

 : 
خھ

بر
مھ 

وھ
 د



42

2.6
 

 

 

1, 2 

 

 
 

ھــره ھوایــې کرښــھ د بکســونو لپــاره خپــل معلــوم حــدود لــري. د خپــل ســفر لــھ تنظیــم کوونکــي یــا 
د IOM لھ کارکوونکو څخھ د بکسونو د حدونو لپاره وپوښتئ. دا محدودیتونھ ټاکي چې:

1. د ھربکس اعظمي اندازه پھ 
سانتي میترسره ده چې تاسو 

یي د ځان سره راوړئ. تاسو 
کولي چې اندازه پھ لوړوالي، 

اوږدوالي، اوپلنوالي سره 
وکړئ. 

1. ھغھ مسافر چې عمرونھ یې د 2 کالو څخھ ډیر وي
ھغھ مسافرو تھ چې عمر یې 2 کالھ او د دې څخھ پورتھ 

وي د کاناډا ھیواد تھ څومره او کوم ډول بکسونھ را 
وړلی شي؟

3. د ھر بکس اعظمي 
اندازه او وزن څھ شی دی؟ 

2. ھغھ مسافر چې عمر یې د 2 کالو څخھ ټیټ وي
ھغھ مسافر چې عمر یې د 2 کالو څخھ ټیټ وي د کاناډا 
ھیواد تھ کوم ډول او څومره اندازه بکسونھ د ځان سره 

وړلی شي؟ 

د 2 کالو څخھ ټیټ عمر لرونکي مسافر پھ 
الوتکھ کې خپل شخصي سیټ نھ لري. لھ 
ھمدي املھ دوی د بیالبیلو بکسونو لپاره 

امتیازات لري.

د ھوایی کرښې لخوا ټاکل شوي د بکسونو حدود تعقیب کړئ. کھ تعقیب یې نکړئ،نو 
ښایي ھوایي کرښھ ستاسو د بکسونو منل رد کړي یا تاسو ممکن اضافي تادیھ ورکولو 

تھ اړتیا ولرئ. دا فیس معموالً لوړ وي.

2. د ھر بکس برخې اعظمي 
اندازه پھ وزن سره ده. تاسو بھ 

اړتیا ولرئ چې د ترازو پھ 
مرستھ خپل ھر بکس اندازه 

کړئ. 

3. ھر شخص تھ د بکسونو  
شمیر د ھغھ د عمر مطابق 

مجاز دي. 

د بکسونو حدود

الرښوونې: پھ چمتو شوي کرښھ کې د خپلو بکسونو حدود ولیکئ.

دوھمھ برخھ : سفر
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2.7

 

 
 
 

 

 

پھ ھر بکس کې څھ شی وړل کیږي؟ 

الرښوونې: دې توکو تھ وګورئ. 

د ھر ډول بکسونو پھ اړه د پرٻکړې کولو پر مھال د بکسونو ابعاد او د وزن محدودیتونھ پھ پام کې 
ونیسئ. 

 
 

ھغھ توکي چې پھ السي 
بکس کې وړل کیږي، 
د ھغھ څخھ پھ چوکاټ 

کې دایره ”      “ 
چاپیره کړئ.

پھ بکس کې د ھغھ 
توکو څخھ مربع ”    “ 

چاپیره کړئ چې 
ستاسو پھ پلټل شوي 
بکس کې کیښودل 

کیږي.

پھ بکس کې دھغھ توکو 
څخھ چې ستاسو 

شخصي سامان ګڼل 
کیږي د مثلث ”    “ پھ 

شکل کرښھ چاپیره 
کړئ.

1. د ماشومانو د شیدو 
کوچنی مقدار او ډایپر 

یا پمپر

4. کامرې  

9. مذھبې توکي 8. د لوبو توکي 7. جامې او بوټان 

5. نور برقي سامان 
االت (120-110 ولټ 
سره مطابقت لرونکي) 

6. جواھرات

2. لیپټــاپ کمپیوټــر او 
ټابلیټس

3. سیل فون او ځیرک 
تلیفونونھ 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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10. د شخصي 
خوندیتوب توکي (د 
حفظ الصحې پیډونو 

پھ شمول)

13. سیګرټ (تر 200 پورې 
پېچل شوي سېګرټ،50 داې 
خالص سېګرټ او تر 200 
ګرامھ د تمباکو تولید شوي 

محصوالت) 

16. اسناد او تصدیق 
لیکونھ 

21. پھ قوطیو یا ډبو 20. درمل د نسخو سره19. کتابونھ او قاموسونھ
کې ساتل شوي خواړه

18. پیسې17. شخصي انځورونھ

14. د ویښتو برشونھ، 
ږمنځې او د غاښونو 

برش

15. الکول (تر 8.5 لېټره 
بیر،1.5 لېټره واین،1.4 لېټره 

شرابو پوري)

11. د مایعاتو کوچنی 
مقدار، كریم او جیل (پھ 

روښانھ پالستیکي کڅوړه 
کې ھر یو 100 ملي لیتر 

څخھ کم)

12. مایعات، کریم او جیل 
(ھر یو لھ 100 ملی لیتر 

څخھ ډیر)

ځوابونھ: 10 (     )؛  11 (     )؛  12 (     )؛  13 (     )؛  14(     )؛  15 (     )؛  16 (     )؛ 17 (     )؛ 18 (     )؛  19 (     )؛ 20 (     )؛ 21 (     )
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CANADIAN ORIENTATION ABROAD

Participant 
Workbook

A PRE-DEPARTURE 
GUIDE FOR 
NEWCOMERS 
TO CANADA

Units/Chapter
Break Symbols

HOUSING

outlinesregular rev/with stroke

Unit 1 Overview of Canada
Unit 2  Travel to Canada
Unit 3 Arrival and Services
Unit 4 Housing
Unit 5 Health 
Unit 6 Education
Unit 7 Employment 
Unit 8 Budgeting
Unit 9 Transportation 

Unit 1 Overview of Canada
Unit 2  Travel to Canada
Unit 3 Arrival and Services
Unit 4 Housing
Unit 5 Health 
Unit 6 Education
Unit 7 Employment 
Unit 8 Budgeting
Unit 9 Transportation 

Unit 1 Overview of Canada
Unit 2  Travel to Canada
Unit 3 Arrival and Services
Unit 4 Housing
Unit 5 Health 
Unit 6 Education
Unit 7 Employment 
Unit 8 Budgeting
Unit 9 Transportation 

Unit 9 TransportationUnit 9 Transportation

“” =       “” =      “” =  

22. دا کاري کتاب

25. ھغھ جامې چې تاسو 
یې قات کولی شئ

29. د ماشومانو د انتقال 28. یو کتاب یا مجلھ
کوچنۍ الس ګاډۍ

30. د سینګار توکي 

26. چترۍ (پھ موسم 
پوري اړه لري)

27. ساعتونھ

23. د سفر لپاره د لوبو 
خاموش توکي

24. بستھ شوي 
خواړه

دلتھ پھ ھغھ پیسو باندی چې تاسو یې د کاناډا ھیواد تھ راوړئ ھیڅ محدودیت نشتھ. څخھ کھ 
ډیر ارزښت (CAD) تاسو پھ ھرې کورنۍ ډلې کې د $ 10,000 کاناډایی ډالرو لرونکي پیسو 
یا مالي وسیلو سره د کاناډا ھیواد تھ داخلیږئ ، نو تاسو باید دا د کاناډا ګمرکونو کې تصفیھ یا 

ښکاره کړئ. کھ نھ نو، تاسو بھ حتمي جریمھ ورکړئ 
اویا د یوې بلي سزا سره مخ شئ.

تاسو د کاناډا ھیواد تھ د نغدو پیسي څخھ نیولی، د پیسو ارډر 
یا حکم، ذخیرې یا ستاسو د ھیواد څخھ د کاناډا د بانک لھ 

الرې پھ اسانئ سره انتقالولی شئ. د پیسو ښکاره کول ښای 
ھغھ مالي مرستې چې لھ تاسو سره

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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2.8
 

 

ھغھ شیان چې شاتھ پاتې کیږي

ځینې داسې شیان شتون لري چې تاسو یې کاناډا تھ د راوړو اجازه نھ لرئ . کھ تاسو دغھ شیان 
کاناډا تھ راوړئ او ښکاره یې نھ کړئ،نو کلھ چې تاسو ورسیږئ ښایي جریمھ ورکړئ یا لھ 

عدلی تعقیب سره مخ شئ. 

ھغھ شیان چې منع کړل شوي دې باید شا تھ پریښودل شي لکھ: 

1. خواړه (پھ شمول د غوښې، 
شیدې، د لبنیاتو محصوالت او 

میوې/سبزیجات)

4. بوټي، مصالحې او 
تخمونھ

7. د انسانانو ھډوکې 

5. لوی برٻښنایي وسایل (پھ 
دې کې تلویزیونونھ او د کور 

وسایل شامل دي)

8. موټرې 

6. اورنۍ اسلحې، وسلې 
او مھمات 

9. نشھ یي توکي

3. د حیواناتو برخې، پھ شمول 2. نباتات، خاوره او لرګي 
د پوست

دوھمھ برخھ : سفر
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2.9

 

 
 

 

پھ السي بکسونو کې منع شوي توکي

1. مایعات، کریم او جیل (ھر یو لھ 
100 ملی لیتر څخھ ډیر)

2. تیره او خطرناک توکي (ناخنګیر، اور لګیت 
یا ګوګړ، سېګرټ الیټر، قلمي، چاقو، د 
اورلګوونکي توکي او سپورتي وسایل)

3.ھغھ افراد چې لھ ماشومانو سره سفر کوي، 
معلومھ کړئ چې آیا د ماشوم شیدې او غذا (پھ 
کوچنیو بوتلونو کې) تاسو پھ السي بکس کې د 

وړلو اجازه لرئ او کھ نھ. 

4. د ماشومانو سره د یو فرد سفر لپاره، د 
ماشومانو شیدې کھ چیرتھ (پھ یو کوچني قوطی 

یا ډبی) خوندي وي پھ خپل السي بکس کې 
کیښودلی شئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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ستاسو د سفر څخھ وړاندي  2.10

 
 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

الرښوونې: ھغھ شیان و ګورئ چې تاسو یې چمتو کولی شئ ترڅو سفر وکړئ. د ھر عمل او 
د ھغې وضاحت ترمنځ یوه کرښھ وکاږئ.

ا) ھغھ شیان لرې کړئ چې ډٻر 
ستر وي، غیر قانوني وي، یا ھغھ 
شیان چې بھ تاسو تھ پھ کاناډا کې 

چمتو کړل شي.

ب) ترټولو زیات مھم شیان پھ خپل 
السي بکس کې خوندي کړئ.

پ) مھم اسنادونھ کاپي کړئ او لھ 
ځان سره یې واخلئ.

ت) ډاډه واوسئ چې تاسو خپل 
بکسونھ پیژنۍ او د ټولو خولې 

تړل شوي دي. 

ټ) ھغھ توکي چې تاسو یې بستھ کول 
غواړئ، د اھمیت، د خوندیتوب د 

محدودیتونو او وزن پر بنسټ را ټول 
کړئ.

ستاسو د سفر پھ ورځ بھ، IOM تاسو تھ یو بکس چې 
پھ ھغھ بھ د IOM یوه نښھ وي چمتو کړي. دغھ بکس د 

ځان سره ښکاره ونیسئ او د سفر پرمھال یې ساتنھ 
وکړئ.

ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ټ)؛  3 (ا)؛  4 (ت)؛  5 (ب)
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2.11

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

د IOM پھ بکس کې کوم اسناد دي؟

الرښوونې: اسنادونو تھ وګورئ. د ھر سند او نوم ترمینځ کرښھ 
وکاږئ.

ا) د دایمي استوګنې تصدیق  

ب) نور اسناد، پھ شمول د وتلو 
اجازه کھ اړینھ وي 

پ) پاسپورټ یا د سفر اسناد

ت) ویزه 

ټ) د طیارې تیکټ

ث) د کډوالۍ روغتیایي اسناد، کھ 
د تطبیق وړ وي

د اوسیدنې دایمي تصدیق ستاسو د کډوالۍ رسمي سند دی. ستاسو د رارسیدو څخھ څو 
اونۍ وروستھ، تاسو د اوسیدنې دایمې کارت ترالسھ کړئ. 

ستاسو د اوسیدنې بھ دایمي کارت ستاسو د دایمې اوسیدنې د تصدیق ځای نھ نیسي. نو 
د دې لپار باید تاسو د دایمې اوسیدنې تصدیق ھمیشھ پھ یو خوندي ځای کې وساتئ.   

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ت)؛  3 (ټ)؛  4 (ث)؛  5 (ا)؛  6 (ب)
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الرښوونې: ھغھ اضافي اسنادو تھ چې ښاې تاسو یې ولرئ، وګورئ. پھ بکس کې ھغھ اسناد چې تاسو 
یې لرئ او د راوړو پالن یې لرئ پھ صحیح ”     “ عالمې سره پھ نښھ کړئ.
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2.12

“

 

  

کاناډا تھ د سفر پھ جریان کې، IOM د ھغھ خلکو سره چې جنسیت یې 
پھ اسنادو کې د لیکلو شوي جنسیت څخھ بیل څرګندیږي، مرستھ کوي. 

د الزیاتو معلوماتو لپاره، د IOM د کارمندانو سره پھ شخصي ډول 
خبرې وکړئ. 

1. طبي نسخې اوسوابق 

3. د واکسین کولو اسناد

5. د واده/طالق اسناد

2. تعلیمي اسناد

4. د زٻږٻدو سند

6. د مھمو اسنادو ژباړه

الرښوونې: نور ھغھ مھم اسنادونھ چې تاسو بھ ورتھ اړتیا ولرئ پھ چمتو شوو کرښو کې ولیکئ.

تاسو بھ کوم اسناد لھ ځان سره راوړئ؟
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2.13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

پھ ھوایې ډګر کې

ډٻرې پروسي شتون لري چې تاسو بھ یې د ھوایې ډګر څخھ تر خپل نوي کور، یعنې کاناډاتھ تر 
رسیدو پوري طی مراحل کړئ. تاسو دا مرحلې ممکن د یو څخھ زیات وخت څو ځلھ طی 

مراحل کړئ.

ا) د ھغھ افسر الرښوونې چې تاسو او 
ستاسو بکسونھ د خطرناکو توکو لپاره 

ګوري تعقیب کړئ. تاسو او ستاسو 
بکسونھ د سکرین څخھ د تیریدو اړتیا 
لري. یو افسر ښایي تاسو د خطرناکو 

توکو د پلټنې پھ موخھ اړ شي چې تاسو 
لمس کړي. 

پ) خپل ټیکټ تھ وګورئ ترڅو د سیټ 
ځانګړي شمیره او د انتظار ساحھ 

ووینئ. دا ھغھ ځای دې چې تاسو بھ 
پکې الوتکې تھ پورتھ کیږئ. پھ احتیاط 

سره ھر یو اعالن تھ غوږ کیږدئ.

ټ) خپل پلټل شوي بکسونھ د تیریدونکې 
پټۍ څخھ واخلئ. بکسونھ ډٻر ځلھ یو 
شان ښکاري. ډاډ ترالسھ کړئ ھغھ 

بکسونھ چې تاسو یې اخلئ ستاسو دي.

ث) لھ یوه ھېواد څخھ د خروج او دخول 
پر مھال، خپل اسناد حکومتي چارواکو 

تھ د پلټنې لپاره چمتو کړئ.

ت) د ھغو توکو پھ اړه چې ستاسو پھ 
بکس کې پراتھ دي ځواب ورکړئ.

ب) خپل بکس اندازه او نښھ پرې و 
نښلوئ. خپل بورډینګ پاس او د بکس 

د ثبتونې نښلېدونکي نښھ ترالسھ کړئ. 
خپل بکس د ھوایې کرښې د 

کارکوونکو سره پریږدئ.

الرښوونې: د ھوایې ډګر کړنالرې تھ وګورئ. د ھوایې ډګر ھرې کړنالرې او د ھغې د وضاحت 
تر منځ کرښھ رسم کړئ. 

د ھوایي کرښې د دخولي-چېک (کتنې) غرفھ

تالشئ (کتنې) ځای

امنیتي کتنځای

د وتلو دروازه

د ګمرکاتو کتنځای

 د بکسونو ځای

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ځوابونھ: 1 (ب)؛  2 (ث)؛  3 (ا)؛  4 (پ)؛  5 (ت)؛  6 (ټ)
ـر

سف
 : 

خھ
بر

مھ 
وھ

 د
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2.14

د بار وړلو ګاډي

متحرکې یا تلونکې الرې 

د معلوماتو څارونکی  سکرین

اتومات زینې 

لفټونھ

د الرښوونې نښې

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ا) د وخت او دروازې معلومات 
وښایاست کلھ او چیرې الوتنې راځي 

او ځي.

ب) کھ چېرې تاسو پھ ھوایې ډګر کې د 
توکو او د معلولیت لرونکو خلکو د 

انتقالوونکې ګاډۍ سره د یوې سطحې 
څخھ بلي تھ ځئ

پ) مرستھ تاسو تھ دا پھ نښھ کوي چې 
چیرې تاسو غواړئ الړشئ.

ت) ستاسو سره مرستھ کوي چې پھ 
ھوایې ډګر کې بکسونھ انتقال کړئ.

ټ) کھ تاسو چیرتھ پھ ھوایې ډګر کې د 
یوه پوړڅخھ بل تھ ځئ.

ث) لھ تاسو سره د ډٻر واټن مزل پھ 
لنډولو کې مرستھ کوي.

پھ ھوایې ډګر کې، الندي وسایل شتون لري چې لھ تاسو سره پھ سفر کې مرستھ کوي. 

الرښــوونې: پــھ ھوایــې ډګــر کــې توکــو تــھ پــام وکــړئ. د ھــرې وســیلې او د ھغــې د توضیــح تــر منــځ 
یوه کرښھ وکاږئ.

ځوابونھ: 1 (ت)؛  2 (ث)؛  3 (ا)؛  4 (پ)؛  5 (ټ)؛  6 (ب)

دوھمھ برخھ : سفر

ـر
سف

 : 
خھ

بر
مھ 

وھ
 د
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2.15

  

 

ب

پ   ټ   ث

خ

جچ  ح

ا

د بورډٻنګ پاس (د پرواز کارت) پھ اړه معلومات

تاسو اړتیا لرئ چې خپل بورډٻنک ډٻر ځلھ پاس ښکاره کړئ. ھر مسافر یې د خپل ځان لپاره 
لري. دا پھ یو خوندي ځای کې وساتئ او باید ورک یې نھ کړئ. 

الرښوونې: بورډٻنګ پاس (د پرواز کارت) تھ وګورئ. د بورډینګ پاس د ھر توري او لھ ھغھ سره 
مطابقت لرونکي عکس او وضاحت ترمنځ یوه کرښھ وکاږئ. 

1. د مسافر نوم  

3. د وتلو ھوایی ډګر

10. د ھوایی شرکت 
نوم

2. د الوتنې نېټھ

9. د الوتنې شمیره

4. د ھدف (منزل)
   ھوایی ډګر 

5. د څوکۍ شمیره 
6. وخت کلھ چې الوتنھ 

حرکت کوي 

7. د وتلو دروازه 

8. الوتکې تھ د پورتھ 
کیدو وخت 

ت

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ځوابونھ: 1 (ب)؛  2 (پ)؛  3 (ټ)؛  4 (ث)؛  5 (ح)؛  6 (خ)؛  7 (چ)؛  8 (ج)؛  9 (پ)؛  10 (ا)
ـر

سف
 : 

خھ
بر

مھ 
وھ

 د
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2.16
الرښوونې:  د الوتکې د ننھ نقشھ وګورئ. د الوتکې د ھرې برخې اوھغې شمیرې ترمینځ کرښھ راکاږئ 

چې پھ نقشھ کې چیرې موندل کیدی شي.    

الوتکھ 

1

3 2

 

ا) تشنابونھ ب) بیړني وتل 

د 22B څوکۍ تھ یوه پ) د ډایپر بدلولو میز 
کرښھ ور تېره کړئ

ځوابونھ: 3 (ا)؛  1 (ب)؛  2 (پ)

دوھمھ برخھ : سفر

ـر
سف

 : 
خھ

بر
مھ 

وھ
 د
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2.17
 

 
 

 

1.

2.

3.

4.

ستاسو پھ څوکئ کې

ا) ھغھ الرښوونھ چې تاسو یې 
باید د ځان د خوندي ساتلو لپاره  

تعقیب کړئ.

ب) یوه ھمواره او منظمھ 
سطحھ چې د الوتکې پھ 
څوکۍ کې د کېناستلو پھ 

مھال یې و کاروئ. 

پ) ھغھ الره چې د الوتکې د 
خدمې پام ځان تھ واړوئ.

ت) یوه کاغذي یا پالستیکي 
کڅوړه چې د کانګې 

(استفراق) د پېښېدو پر مھال 
یې و کاروئ. 

د ھوا ناروغۍ (کانګې 
کولو) کڅوړه 

پتنوس

د "سیټ بیلټ د 
تړلو" نښھ

د زنګ وھلو تڼۍ

الرښوونې: وګورئ چې د الوتکې پھ یوه څوکئ کې څھ شی پراتھ دي. د ھر عکس او د ھغھ د  تشریح 
ترمنځ یوه کرښھ وکاږئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ځوابونھ: 1 (ت)؛  2 (ب)؛  3 (1)؛  4 (پ)
ـر

سف
 : 

خھ
بر

مھ 
وھ

 د
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5.

6.

7.

8.

 

 
 

ټ) د معلوماتو کوچنی کتاب 
تاسو تھ پھ الوتکھ کې د ال 

زیات خوندیتوب پھ اړه 
معلومات درکوي.

ث) ھغھ ځای چې تاسو پکې 
خپل السي بکس ږدئ

ج) کھ چېرې پھ کابین کې تیاره 
وي نو د لوستلو یا نورو 

موخو پھ پار د استفادې لپاره. 

چ) ھغھ الره چې د وخت 
تیرولو لپاره فلمونھ ووینئ، 

میوزیک تھ غوږ شئ او 
لوبې وکړئ

چراغ

پھ الوتنھ کې د 
ساتیرۍ سیسټم

د سر د پاسھ د توکو ځای

د خوندیتوب 
الرښوونې کارت

لھ الوتکې څخھ د خوندیتوب وسایل، لکھ د ژوند جاکټونھ، لرې کول غیر 
قانوني کړنھ ده. 

ځوابونھ: 5 (ج)؛  6 (چ)؛  7 (ث)؛  8 (ټ)

دوھمھ برخھ : سفر

ـر
سف

 : 
خھ

بر
مھ 

وھ
 د
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2.18

 

  
 

 

تاسو باید د حرکت او ښکتھ کیدو پھ جریان کې او د الوتکې د خدمتګارانو لھ لوري د 
الرښوونې پر مھال   خپلھ پټئ وتړئ.

ھغھ کارونھ چې پھ الوتکھ کې ترسره کیږي

الرښوونې: ھغو فعالیتونو تھ وګورئ چې تاسو یې پھ الوتکھ کې ترسره کولی شئ. ھغھ 
کارونھ چې تاسو یې د الوتنې پھ جریان کې ترسره کول غواړئ پھ بکس کې پھ  ”    “ 

نښھ کړئ.

1. خپل خواړه وخورئ او 
ډیر مایعات وڅښئ.

3. ماشومان پھ خپلو 
څوکیو کې بوخت او 

خاموش وساتئ.

6. لھ نورو مسافرو سره پھ 
نرم غږ خبرې وکړئ.

7. د الوتنې د خدمتګارانو 
الرښوونې تعقیب کړئ.

5. کھ اړتیا وي درمل 4. تشناب وکاروئ.  
استفاده کړئ. 

2. خوب او آرام وکړئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ـر
سف

 : 
خھ

بر
مھ 

وھ
 د
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2.19
الرښوونې: ھغو خلکو تھ وګورئ چې لھ تاسو سره د کاناډا سفر پرمھال مرستھ کوي. د ھر 
حالت او شخص یا ھغھ خلکو ترمینځ چې ستاسو سره د کاناډا پھ سفر کې مرستھ کوي کرښھ 

چاپیره کړئ. ځیني حالتونھ د یو څخھ زیات سم ځوابونھ لري.

 

Boarding Pass / Carte d'embarquement

Boarding Pass / Carte d'embarquement

 

څوک لھ تاسو سره مرستھ کولی شي؟ 

1.  کلھ چې پھ الوتکھ کې وږي، 
تږي یاست یا مرستې تھ اړتیا 

لرئ.

4. ستاسو چوکۍ پھ تیاره کې ستاسو 
د ټولې کورنۍ څخھ جال ده.  

5. تاسو خپل ټاکل شوي 
الوتنې تھ ځئ، خو پھ دې 
نھ پوھېږئ چې دروازه 

چیرتھ ده.   

6. تاسو د بکس اخیستنې پھ 
ځای کې یاست او خپل 
بکس نشئ پیدا کولی. 

2. پھ ھوایی ډګر کې سایرن (زنګ) 
چاالنیږي، او یو بیړنی حالت 

شتون لري.  

3. پھ ھوایې ډګر کې ستاسو 
ورکیدنھ. 

 د کاونټرکارمندانو-چیک 
یا لیدنھ 

د ھوایې ډګر 
امنیت

د ھوایې ډګر 
کار کونکي 

د ھوایی ډګر 
معلوماتو میز 

د الوتکې نماینده 

پھ ھر حال پھ ھوایې ډګر کې، پھ الوتکھ، یا پھ ترانزیت کې، ډاډ ترالسھ کړئ 
چې ستاسو کورنۍ یو ځای ده او پھ ماشومانو پام کوئ.  

ځوابونھ: 1 (ټ)؛  2 (ب, پ, ت)؛  3 (پ,ت)؛  4 (ا, ټ)؛  5 (پ, ت)؛  6 (پ,ت)

ت ب   پا

دوھمھ برخھ : سفر

ـر
سف

 : 
خھ

بر
مھ 

وھ
 د
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2.20

 

ستاسو د دایمې اوسیدنې حالت

کاناډا تھ پھ رسېدو سره بھ تاسو پھ ھوایې ډګر کې د یو افسر سره لنډه مرکھ ولرئ. وروستھ 
بھ لھ تاسو څخھ وغوښتل شي چې ځیني اسناد السلیک کړئ.

تاسوتھ بھ د بریښنالیک لھ الري پھ کاناډاکې د دایمې اوسیدنې کارت واستول شي. دې تھ د دایمې اوسیدنې 
کارت وایې. د دایمې اوسیدنې د حالت د اعتبار نیټھ نھ ختمیږي، خو کارت ختمیږي. کلھ چې ستاسو د 

کارت نیټھ پای تھ ورسیږي، ورکیږي یا غال کیږي نو پھ دغھ صورت کې تاسو باید د نوي کارت غوښتنھ 
وکړئ. 

د خپل دایمې اوسیدنې کارت لپاره ډٻر وخت ورکړئ ترڅو ستاسو غوښتنلک پروسېس شي.

کلھ چې دا بشپړ شي، تاسو د اوسېدنې لھ حق سره د کاناډا ھیواد دایمې اوسیدونکي پھ توګھ 
ګڼل کیږئ. 

ایا تاسو د ژوند یو ملګری، ښځھ یا پر تاسو انحصار کوونکی ماشوم یا لمسی لرئ 
څوک چې لھ تاسو سره پھ کاناډا کې نھ مېشت کیږي ؟ ایا پھ راتلونکې کې دوی پھ 

کاناډا کې مېشتھ کیږي؟ کھ ھمداسي وي، نو تاسو مخکې لھ دې چې کاناډا تھ د رسیږئ 
خپلې اړیکې پھ اړه حکومت تھ خبر ورکړئ. کھ چېرې تاسو حکومت تھ د دغي اړیکو 

پھ اړه وضاحت ورنھ کړئ نو پھ راتلونکې کې بھ دا ډٻره مشکلھ وي چې ھغوی لھ 
تاسو سره پھ کاناډا ھیواد کې ژوند وکړي.  

ھغھ اسناد چې تاسو یې کاناډا تھ پھ رسېدو 
سره ترالسھ کوئ ډٻر مھم دي. دا خوندي و 

ساتئ. 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ـر
سف

 : 
خھ

بر
مھ 

وھ
 د



60

2.21

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

پھ کاناډا کې حقونھ او مسولیتونھ 

د کاناډا یو دایمې اوسیدونکي پھ توګھ بھ تاسو د زیاتو حقونو څخھ خوند 
واخلئ. د دې حقونو پھ ترالسھ کولو سره ځینې مسولیتونھ ھم را منځتھ کیږي. 

الرښوونې: د یو دایمې اوسیدونکي پھ توګھ خپلو حقونو او مسولیتونو تھ پام وکړئ. د ھر حق او مسؤلیت 
تر مینځ کرښھ رسم کړئ چې ورسره تړاو لري. 

ا) د ھرچا انساني حقونو تھ 
درناوی ولرئ

د کار کولو یا خپلې سوداګرۍ 
د مالکیت حق

خپل نظر ښکاره کړئ

د ټولو لپاره انساني حقونھ

خپل دین عملې کړئ

وړیا لومړنۍ عامھ زده کړې

ب) د خپل ځان او کورنۍ سره 
مرستھ وکړئ، او مالیھ 

ورکړئ

پ) ټولو مذھبونو تھ درناوی 
ولرئ

ت) ډاډ ترالسھ کړئ ماشومان 
زده کړې کوي

ټ) د نورو نظرونو تھ درناوی 
ولرئ

ځوابونھ: 1 (ب)؛  2 (ټ)؛  3 (ا)؛  4 (پ)؛  5 (ت)

دوھمھ برخھ : سفر

ـر
سف

 : 
خھ

بر
مھ 

وھ
 د
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6.

7.

8.

9.

خپل ملکیت

د عامھ تمویل شوي روغتیا 
پاملرنې تھ السرسی

پھ یو پاک او روغتیایي 
چاپیریال کې د اوسیدنې حق

د کاناډا ھیواد څخھ د باندي 
سفر

ث) د چاپیریال ساتنھ  

ج) کاناډا تھ د بیرتھ داخلیدو 
پرمھال خپل دایمې کارت 

وښایاست

ح) د ملکیت مالیھ ورکړئ

چ) د مالیي تادیھ کول 

پھ کاناډا کې ھغھ دایمې اوسیدنکې  چې د کډوالو پھ توګھ مېشت شوي دي، کھ 
چیرتھ بیرتھ خپل اصلي ھیواد تھ سفر وکړي ممکن د دوی پھ دایمې اوسیدنھ 

باندي منفي اغیزه وکړي. کلھ چې دوی بېرتھ را ستانھ شي نو  لھ دوي څخھ بھ پھ 
ھوایې پناه غوښتونکي د کډوالۍ د یو مامور لخوا پوښتنې وشي راستانھ شي. 
دوی باید پھ ریښتینې توګھ سم ځواب ورکړي چې ولي دوي بیرتھ خپل اصلي 

ھیواد تھ تللي وو.  

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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دایمي اوسیدونکي 

تاسو کلھ د کاناډا تابعیت تھ غوښتنلیک استولی شئ؟

2.22

        

2.23

مخکې لھ دې چې تاسو د کاناډا تابعیت تھ غوښتنلیک استوئ: 

1. باید پھ کاناډا کې د معلوم وخت لپاره 
اوسیدلي اوسئ. د دې لپاره چې محاسبھ 

وکړي ترڅو کلھ تاسو تابعیت ترالسھ 
کولی شئ، دلتھ یې مطالعھ کړئ: 

2. پھ انګلیسي یا فرانسوي 
ژبھ پھ کافي اندازه پوھھ و 

لرئ.

3. ازموینھ ورکړئ ترڅو 
معلومھ شي چې تاسو د کاناډا 

پھ اړه یو څھ پوھاوی لرئ.

ھرکلھ چې تاسو د کاناډا تابعیت 
ترالسھ کړئ نو د پاسپورټ 

ترالسھ کولو لپاره غوښتنھ کولی 
شئ.

1. پھ فدرالي ټاکنو کې 
رایھ نشي ورکولی

2. د ځینو لوړو حکومتي 
دندو ترالسھ کولو لپاره 

غوښتنھ نشئ کولی

3. د دې لپاره چې د دایمې 
اوسیدنې حالت وساتۍ نو پھ 

کاناډا کې د زیاتو ورځو لپاره 
پاتي شئ

ھر ھغھ څوک چې پھ یو جدي جرم سره 
محکوم ښایي یا د اوسیدنې دایمې حالت 

لھ السھ ورکړي.

د کاناډا د یو دایمي اوسیدونکي پھ توګھ، تاسو د اتباعو پھ څیر ورتھ حقونو مستحق یاست ، 
مګر الندي حقونھ نلري: 

دوھمھ برخھ : سفر
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مالتړ او خدمات
دریمھ برخھ

3.1

GAR/RPG

  
 

دا چې دا مالتړ لھ کوم  ځایھ تر السھ کیږي د بیا میشتھ 
کیدو د برنامې پھ اساس یو لھ بل سره توپیر لري.

کلھ چې تاسو پھ کاناډا کې ستاسو پھ لومړي ھوایی ډګر کې د کډوالۍ لھ پروسیجرونو څخھ تیر شئ نو 
تاسو بھ دایمي اوسیدونکي شئ. د دایمي اوسیدونکي پھ توګھ، تاسو کولی شئ مختلفو مالتړونو تھ 

السرسی ومومئ چې دا بھ ستاسو سره پھ کاناډا کې د ژوند پھ تنظیم کولو کې مرستھ وکړي. 

پدې برخھ کې چمتو شوي معلومات پھ کاناډا کې د شتھ خدماتو پھ اړه 
دي. کاناډا تھ لھ رسیدو وروستھ یې بیا ځلې لوستل ګټور تمامیږي.

الرښوونې: د بیا میشتھ کیدو د برنامو پھ اړه معلومات ولولئ. د ھغې برنامې پھ بکس کې د "     " صحیح 
نښھ ولیکئ چې پھ کاناډا کې ستاسو پھ بیا میشتھ کیدو پورې اړه لري. 

افراد لھ حکومت څخھ مالي مالتړ تر السھ 
کوي. دوی د حکومت لخوا د تمویل شویو 

سازمانونو څخھ د سمدستي میشتېدنې مالتړ 
تر السھ کوي.   د نورو معلوماتو لپاره، دا 

برخھ ولولئ : 

1.  د حکومت پھ مرستھ د پناه غوښتونکي 
(GAR/RPG) برنامھ

پھ کاناډا کې د بیا میشتھ کیدو برنامې

دریمھ برخھ: مالتړ او خدمات
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PSR/PPPR

JAS/PAC

BVOR/RDBV

 

 

2. د پناه غوښتونکي خصوصي 
(PSR/PPPR) سپانسرشپ برنامھ

3.  د ګډې مرستې سپانسرشپ برنامھ 
(JAS/PAC)

4.  مخلوط ویزه دفتر-راجع شوې 
(BVOR/RDBV) برنامھ

افراد د خصوصي ډلو یا بنسټونو لخوا 
سپانسر او مالتړ کیږي.  افراد لھ خپلو 

شخصي سپانسرانو څخھ مالي مالتړ تر 
السھ کوي. دوی لھ خپلو شخصي 

سپانسرانو څخھ د سمدستي میشتېدنې مالتړ 
تر السھ کوي. د نورو معلوماتو 

لپاره، دا  ولولئ: 

خلک  د دولت څخھ مالي مالتړ تر السھ 
کوي. دوی د حکومت لخوا تمویل شوي 

سازمانونو څخھ د سمدستي میشتېدنې 
مالتړ تر السھ کوي.  دوی شخصي 

سپانسران لري چې دوی تھ پھ کاناډا کې 
اضافي مالتړ چمتو کوي.

 د نورو معلوماتو لپاره، دا  
ولولئ:

افراد د حکومت او د دوی لھ خصوصي 
سپانسرانو څخھ مالي مالتړ تر السھ کوي. 
دوی لھ خپلو شخصي سپانسرانو څخھ   د 

سمدستي میشتېدنې  مالتړ تر السھ کوي. د 
نورو معلوماتو لپاره، دا  

ولولئ :

ستاسو د بیا میشتھ کیدو برنامې تھ لھ پام کولو پرتھ، تاسو باید 
د حکومت لخوا د تمویل شویو سازمانونو څخھ د اوږدې مودې 

میشتېدنې خدماتو تھ السرسی ومومئ. د خپل حکومت لخوا 
تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ وغواړئ چې تاسو لھ 

دې خدماتو سره وصل کړي. د نورو معلوماتو لپاره دریمھ 
برخھ، 3.11 فعالیت وګورئ. 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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3.2
   

3.3

 
 

1. وړیا حضوري اوآنالین خدمات 
ستاسو سره مرستھ کوي مخکې لھ دې 
چې تاسو کاناډا تھ راشئ د ژوند لپاره 

چمتو اوسئ. د نورو معلوماتو لپاره، دا  
ولولئ  :

2.  پھ کاناډا کې د ھوایی ډګر استقبال خدمات بھ ستاسو 
سره د کډوالۍ او ګمرکونو پھ اوږدو کې او ھمدارنګھ 

ستاسو وروستي منزل تھ پھ سفر کولو کې مرستھ وکړي.  

3.  د کاناډا لھ حکومت څخھ د کډوالۍ پور چې کاناډا تھ 
ستاسو د سفر لګښت پوښي. تاسو بھ اړ یاست چې کاناډا تھ 

لھ رسیدو یو کال وروستھ لھ سود څخھ پرتھ د دې پور 
بیرتھ تادیھ پیل کړئ. 

 ( IFHP/PFSI ) 4.  د موقتي فدرالي روغتیا برنامھ
د لنډمھالھ روغتیا پاملرنې برنامھ تر پوښښ الندې 

نیسي. تر ھغھ چې تاسو د خپل والیت روغتیا پاملرنې 
برنامې تھ السرسی پیدا کوئ، دا برنامھ اړین طبي 
خدمات تر پوښښ الندې نیسي. دا ھغھ اضافي طبي 

خدمات ھم پوښي کلھ چې تاسو د حکومت یا ستاسو لھ 
سپانسرانو څخھ مالي مالتړ تر السھ 

کوئ. د نورو معلوماتو لپاره، 5 برخھ
 وګورئ یا   دا   ولولئ:

ھغھ مالي مالتړ چې تاسو بھ یې پھ کاناډا کې تر السھ کړئ محدود دی. 

د بیا میشتھ کیدو برنامو عمومي خدمات 

د سمدستي میشتېدنې مالتړ محدودیتونھ 

د سمدستي میشتېدنې مالتړ چې تاسو بھ یې پھ کاناډا کې تر السھ کړئ، کھ ستاسو د حکومت 
لخوا د تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ وي، ھم محدود دی. د دی مرستو د دوام وخت 

د بیا میشتھ کیدو پھ پروګرام پوری اړه لري. او کیدای شي ستاسو شرایطو تھ پھ کتو تغیر 
وکړي. 

د بیا میشتھ کیدو برنامې پھ نظر کې نیولو پرتھ چې تاسو یې تر پوښښ الندې راځئ، ټول دایمي 
اوسیدونکي چې پھ کاناډا کې پناه غوښتونکي پھ توګھ میشتھ کیږي الندې خدماتو تھ السرسی لري:

دریمھ برخھ: مالتړ او خدمات
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؛                            1 (ب)؛  2 (ب)؛  3 (ب)

GAR/RPG PSR/PPPR JAS/PAC
BVOR/RDBV
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3.4

GAR/RPGPSR/PPPR JAS/PACBVOR/RDBV

د سمدستي میشتېدنې مالتړ

 الرښوونې: د ھغې برنامې پھ بکس کې د "    " صحیح نښھ ولیکئ چې کاناډا تھ ستاسو د 
بیا میشتھ کیدو سره تړاو لري   . 

الرښوونې: د سمدستي میشتېدنې مالتړ وګورئ چې تاسو بھ یې پھ کاناډا کې تر السھ کړئ.  څوک 
چې تاسو تھ کوم ډول مالتړ چمتو کوي نو "    " تر څنګ یې یو صحیح نښھ و لګوئ.

1.  کھ تاسو د ژمي پھ موسم کی راشئ، څوک بھ تاسو تھ د ژمي جامې درکړي؟

2.  پھ کاناډا کې ستاسو پھ وروستي منزل کی، څوک بھ لومړي ځای تھ ستاسو ترانسپورت تنظیم 
کړي چېرې چې تاسو بھ اوسئ؟ 

3.  کلھ چې تاسو لومړی ځل کاناډا تھ راشئ نو څوک بھ ستاسو لپاره موقتي استوګنځي تنظیم کړي؟

ا)  د کاناډا پھ ھوایی ډګر کې د حکومت لھ خوا 
تمویل شوې اداره پھ نښھ کړئ، کھ چېرې تاسو د 

15 اکتوبر او 15 اپریل ترمنځ را ورسېږئ 

ا)  ستاسو د حکومت لخوا 
تمویل شوې اداره 

ا) ستاسو د حکومت لخوا 
تمویل شوې اداره 

ب) ستاسو سپانسر

ب)  ستاسو سپانسران

ب)  ستاسو ھغھ مالتړ کونکی یا سپانسر 
چې د وروستي منزل ښار تھ پھ رسیدو 

کې ستاسو سره مرستھ کوي

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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4. څوک بھ ستاسو سره د دایمي کور پھ موندلو کې مرستھ وکړي او نوي یا کارول شوي کورني 
توکي بھ چمتو کړي؟ 

5. څوک بھ تاسو د اوږدمھالھ میشتھ کیدو مالتړ تھ راجع کړي چې دا بھ ستاسو سره پھ کاناډا کې پھ میشتھ 
کیدو کې مرستھ وکړي؟ 

6. څوک بھ تاسو تھ محدود مالي مالتړ چمتو کړي؟ 

ا) ستاسو د حکومت لخوا 
تمویل شوې اداره

ا)  ستاسو د حکومت لخوا 
تمویل شوې اداره

ا)  حکومت

ب)  ستاسو سپانسر

پ)  دواړه حکومت او ستاسو سپانسر

ب)  ستاسو سپانسران

ب) ستاسو سپانسر

GAR/RPG ځوابونھ:                    4 (ا)؛  5 (ا)؛  6 (ا)؛                     4 (ب)؛  5 (ب)؛  6 (ب)؛                   4 (ا)؛  5 (ا)؛  6 (ا)
؛                            4 (ب)؛  5 (ب)؛  6 (ب)

PSR/PPPR JAS/PAC
BVOR/RDBV

دریمھ برخھ: مالتړ او خدمات
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3.5

 

 

 

 

  

  

1.

2.

3.

4.

ونډې او مسؤلیتونھ

پھ نوي ھیواد کې میشتیدل وخت او ھڅې غواړي. 

تاسو او ھغھ څوک چې ستاسو مالتړ کوي، یو لھ بل سره مسؤلیتونھ شریکوئ. 

الرښوونې: ستاسو د بیا میشتھ کیدو پورې اړوندو مسؤلیتونو تھ وګورئ. ستاسو د حکومت لخوا 
تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو د مسؤلیتونو او ستاسو د مسؤلیتونو تر منځ کرښھ رسم کړئ.

تاسو تھ پھ کاناډا کې ھرکلی 
کوي.

تاسو تھ مشوره در کوي چې تر 
السھ شوي محدود مقدار پیسې 

څنګھ پھ مسؤلیت سره مصرف 
کړئ.

تاسو تھ ښیي چې څنګھ پھ خپل 
استوګنځي کې خوندي پاتې شئ.

ستاسو سره د دایمي ھستوګنې پھ 
موندلو کې مرستھ کوي او ستاسو 
سره د کرایې تړون پھ پوھیدو کې 

مرستھ کوي.

ا) خپل لګښتونھ لھ بودیجې سره سم پالن 
کړئ تر څو تاسو د تر السھ شویو پیسو 
سره ژوند وکړئ. کھ تاسو ډیر لګښت 

وکړئ، نو تاسو بھ ډیرې پیسې تر السھ 
نھ کړئ.

ب) خپلې دروازې بندې وساتئ او 
وسایل پھ خوندي ډول وکاروئ.

ت) ھغھ ځای پاک او پھ ښھ حالت 
کې وساتئ چېرې چې تاسو اوسئ. د 

کرایی تړون پھ ښھ توګھ ولولئ او 
درناوی یې وکړئ.

پ) خپل ټول پنډوکي او اسناد لھ ځانھ 
سره ولرئ. د IOM کڅوړه ښکاره 

وساتئ ترڅو خلک تاسو ومومي.

ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ا)؛  3 (ت)؛  4 (ب)
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5.

6.

7.

8.

ستاسو پھ کورنۍ کې لھ لویانو سره 
د ژبې د وړیا زده کړې پھ ټولګیو 
کې پھ نوم لیکنھ کې مرستھ کوي.

ټ) خپل بانکي معلومات خوندي 
وساتئ. ستاسو پھ پورونو او کریډیټ 

کارتونو پورې اړوند ټول بانکي 
فیسونھ او لګښتونھ تادیھ کړئ. 

ث) کھ تاسو اړتیا لرئ چې د انګلیسي 
یا فرانسوي  ژبې مھارتونھ ښھ کړئ 
نو د ژبې پھ ټولګیو کې ګډون وکړئ.

ج) پھ کاناډا کې قوانین او مقررات 
تعقیب کړئ.

چ) د کورنۍ ماشومان مو پھ 
ښوونځي کې شامل کړئ. د دوی 
تعلیمي او ټولنیز پرمختګ تعقیب 

کړئ.

ستاسو سره پھ خپل والیت یا سیمھ کې د 
ښوونځي پھ سیسټم باندې پھ پوھیدو کې 

مرستھ کوي. ستاسو سره بھ مرستھ وکړي 
تر څو د کورنۍ ماشومان پھ ښوونځي کې 

شامل کړئ.

ستاسو سره د بانکي حساب پھ 
پرانېستلو کې مرستھ کوي. پھ کاناډا 

کې پیسو تھ د السرسي او کارولو 
څرنګوالی تشریح کوي.  

پھ کاناډا کې مھم مقررات او قوانین 
تشریح کوي.

ځوابونھ: 5 (ث)؛  6 (چ)؛  7 (ټ)؛  8 (ج)

دریمھ برخھ: مالتړ او خدمات
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9.

10.

11.

12.

health unit 
vector 

to come

?

کھ چېرې عاجلھ طبي اړتیا وي، نو 
طبي خدماتو تھ پھ السرسي کې ستاسو 

سره مرستھ کوي.

د سمدستي میشتېدنې مالتړونو څخھ کوم دوه یې ستاسو لپاره خورا مھم دي؟ 

ح)  پھ خپلواکھ توګھ عامھ 
ترانسپورت وکاروئ او پھ ھغھ 

صورت کې چې تاسو ورکېږئ، لھ 
مھمو ادرسونو سره چمتو اوسئ.

خ)  پھ خپلھ نوې ټولنھ کې فعال 
اوسئ او لھ نورو خلکو سره وصل 

شئ.

ځ)  خپل اسناد خوندي وساتئ، ځان 
پوه کړئ چې څنګھ یې وکاروئ او 

پھ وخت یې نوي کړئ.

څ)  د عاجلو طبي اړتیاوو (د حساسیت 
او غذایي رژیم د اړتیاوو پھ ګډون) پھ 

صورت کې ھغھ چا تھ خبر ورکړئ چې 
تاسو پرې باور لرئ.

واضح کړئ چې تاسو پھ نوې ټولنھ 
کې عامھ ترانسپورت څنګھ کاروئ.

خپلې نوې ټولنې تھ الرښود چمتو 
کړئ.

پھ کاناډا کې د مھمو اسنادو لپاره پھ 
غوښتنھ کولو کې ستاسو سره مرستھ 
کوي او د دوی اھمیت تشریح کوي.

(k) 12  ؛(j) 11  ؛(i) 10  ؛(l) 9 :ځوابونھ

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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3.6

 

 GAR/RPG 

 PSR/PPPR

 تاسو حق لرئ تر څو پھ کاناډا کې د ژوند کولو خپل ځای 
انتخاب کړئ. پھ ھرصورت، تاسو پھ کلکھ ھڅول کیږئ چې 

خپل اصلي منزل تھ سفر وکړئ. ھلتھ بھ تاسو، ستاسو د میشت 
کیدو د اړتیاوو پر اساس مالتړ تر السھ کړئ. مخکې لھ دې چې 

د حرکت کولو فکر وکړئ الندې شیان پھ پام کې ونیسئ:

1. کھ تاسو وغواړئ بلې ټولنې تھ الړ 
شئ، نو د دې لپاره چې د مالي مالتړ او 

د سمدستي میشتېدنې مالتړ د ځنډٻدو 
مخنیوی وکړئ، نو تاسو باید ژر تر ژره 

د خپل حکومت لھ خوا تمویل شوي 
سازمان یا سپانسرانو تھ خبر ورکړئ.

2. کھ تاسو د یو ځای نھ بل ځای تھ کډه  
کول غوره کوئ، د سفر او ھستوګنې د 
لګښتونو پھ ګډون پھ تګ پورې اړوند د 

ټولو لګښتونو مسؤل یاست.

3. تاسو بھ اړ یاست چې پھ نوي منزل 
کې ستاسو د راتګ او لنډمھالھ ھستوګنې 

د لګښتونو لپاره چمتو اوسئ. 

4. کیدای شي ستاسو مالي مالتړ لھ ځنډ 
سره مخامخ شي.

5. کھ چېرې تاسو پھ ورتھ ټولنھ کې د 
خپلو سپانسرانو پھ څیر ژوند نھ کوئ نو 
تاسو نور نشئ کولی د خپلو سپانسرانو 

څخھ د مالي یا میشتېدنې مالتړ وړ 
اوسئ. 

د منزل بدلون

دریمھ برخھ: مالتړ او خدمات
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3.7

 PSR/PPPR

 

 
 

1

 

 

 

ستاسو لھ سپانسرانو سره ستاسو اړیکې 

الرښوونې: کھ تاسو د خپلو سپانسرانو پھ اړه اندیښنھ لرئ نو ھغھ 
اقدامات ولولئ چې باید ترسره یې کړئ. پھ ھر بکس کې لھ 1 څخھ 
تر 3 پورې شمیره ولیکئ تر څو لھ لومړي څخھ تر وروستي پورې 

کړنې ترتیب شي. 

ا) تاسو او ستاسو سپانسر کولی شئ د حل الرو د 
موندلو لپاره د کاناډا حکومت مرستھ وغواړئ. 

تاسو کولی شئ حکومت تھ پھ    

کې بریښنالیک واستوئ.

پ)  پھ خپلھ ټولنھ کې د نویو راغلو کسانو 
لپاره د حکومت لخوا تمویل شوي سازمان 

تھ ور شئ. ھلتھ د میشتھ کیدو کار کوونکی 
کولی شي تاسو تھ ځینې ګټورې مشورې 

درکړي. 

ب) لھ خپلو سپانسرانو سره خبرې وکړئ 
او پوښتنې وکړئ تر څو ھر ډول غلط 

فھمئ لھ منځھ الړې شي.

IRCC.PSRCaseReview-
RevuedecasPSR.
IRCC@cic.gc.ca

PSR: ستاسو سپانسرانو تھ اجازه نشتھ چې لھ تاسو 
څخھ پیسې وغواړي یا تاسو تھ ووایي چې تاسو د 

سپانسر کیدو لپاره د مخھ تادیې تھ اړتیا لرئ. ھیڅ شی 
مھ ورکوئ، حتی کھ دوی ژمنھ وکړي چې یو ځل چې 

تاسو کاناډا تھ و رسیږئ نو ستاسو پیسې 
بھ بیرتھ درکړي. ستاسو سپانسران پھ 

قانوني ډول تاسو تھ د محدود مالي مالتړ 
چمتو کولو مسؤلیت لري.

(c) 2  ؛(b) 1  ؛(a) 3 :ځوابونھ

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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.1  

.2  

.3  

د مھمو اسنادو فوټو کاپۍ جوړې کړئ او پھ خوندي 
ځای کې یې وساتئ. کھ ستاسو اسناد ورک شوي یا 

غال شوي وي نو تاسو بھ اړیاست تر څو د دې اسنادو 
 د بیا تر السھ کولو لپاره فیسونھ ورکړئ.

health unit vector 
to come

پھ کاناډا کې مھم اسناد

ستاسو د ھویت اسناد ستاسو اړوند دي. ستاسو د سپانسرانو پھ ګډون ھیڅوک، د میشتھ 
کولو کارګران، د کورنۍ غړي یا ګمارونکي باید ستاسو اسناد ستاسو لپاره و نھ ساتي. پھ 

کاناډا کې د یو نوي دایمي اوسیدونکي پھ څیر، تاسو باید لھ را رسېدو څخھ لږ وروستھ 
الندې مھم اسناد تر السھ کړئ:

د دایمي استوګنې کارت
دا پھ کاناډا کې د دایمي اوسیدونکي پھ توګھ ستاسو د 
وضعیت رسمي ثبوت دی. دا سند بھ تاسو تھ واستول 

شي. دا سند ستاسو د دایمي استوګنې تصدیق نھ 
بدلوي، کوم چې تاسو کاناډا تھ پھ را رسېدو سره پھ 

ھوایی ډګر کې السلیک کوئ. تاسو باید دواړه وساتئ.

(SIN/NAS ) د ټولنیزې بیمې شمیره
 دا شمیره پھ کاناډا کې د کار کولو او د دولتي 

برنامو او ګټو لپاره د غوښتنلیک ورکولو لپاره 
کارول کیږي. دا شمیره خوندي 

وساتئ او نورو تھ اجازه مھ ورکوئ
 چې دا وکاروي.  د نورو معلوماتو

 لپاره، دا ولولئ:  

د والیتي روغتیا کارت
تاسو روغتیایي پاملرنې تھ د السرسي لپاره د خپل 

والیت یا سیمې څخھ د روغتیا د بیمې کارت تھ اړتیا 
لرئ. دا کارت یوازې ستاسو د کارولو لپاره دی. لھ 

را رسیدو څخھ وروستھ ژر تر ژره د خپل روغتیایي 
کارت غوښتنھ وکړئ. 

3.8
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 3.9

 

 

.1

.3

.5

.2

.4

.6

 
 

د ټولو نویو راغلو کسانو لپاره د حکومت لخوا تمویل 
شوي سازمانونھ

دې سازمانونو تھ د مېشتولو ادارې ھم ویل کیږي او پھ کاناډا کې 
عامې دي. دوی لھ ټولو نویو راغلو کسانو سره مرستھ کوي تر څو 

پھ خپلھ نوې ټولنھ کې ځای پر ځای شي. د دایمي اوسیدونکي پھ 
توګھ، تاسو کولی شئ دې اوږدمھالھ خدماتو تھ د کاناډا د تابعیت تر 

اخېستو پورې السرسی ومومئ. دا خدمات وړیا دي. دوی کولی 
شي ستاسو سره مرستھ وکړي: 

د وړیا ژبې ټولګیو لپاره نوم لیکنھ 
وکړئ (انګلیسي/فرانسوي)

مشوره وکړي چې څنګھ ستاسو اسناد 
وپیژندل شي.

پھ ټولنھ کې دخیل شئ. 

تاسو کولی شئ د کاناډا حکومت آنالین وسیلې 
پھ کارولو سره د نویو راغلو لپاره د حکومت 

لخوا تمویل شوي سازمانونھ دلتھ ومومئ:

ستاسو د مھارتونو د ښھ کیدو 
لپاره ستاسو سره کار کیږي.

د اوسیدو ننګونې حل کړئ.

د دندې موندلو څرنګوالی زده کړئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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.2  

.3 

.1   

د میشتھ کیدو خدمات پھ فرانسوي ژبھ کې ھم شتون لري. د حکومت لھ خوا تمویل شوي 
سازمانونھ چې سمدستي او اوږدمھالھ د میشتھ کیدو مالتړ وړاندې کوي، کولی شي تاسو پھ 

خپلھ ټولنھ کې یعنی فرانسوي ژبې خبرې کوونکي سازمانونو یا فرانسوي خدماتو سره 
وصل کړي. 

د الزیاتو معلوماتو لپاره چې پھ فرانسوي ژبھ کې د نویو راغلو کسانو لپاره کوم خدمات شتون 
لري او کھ نھ، دې تھ مراجعھ وکړئ:

 Carte interactive sur د
 lescollectivités

francophones  دلتھ  وګورئ: 

پھ کیوبیک ایالت کې د خدماتو 
لپاره، د کیوبیک حکومت آنالین 
وسیلې تھ دلتھ مراجعھ  وکړئ :

د حکومت لخوا تمویل شوي سازمانونھ د ټولو نویو 
راغلو خلکو د مالتړ مسؤلیت لري. دوی باید ستاسو 

محرمیت وساتي. دوی اړ دي مخکې لدې چې ستاسو پھ 
اړه معلومات لھ نورو سره شریک کړي، ستاسو اجازه 
تر السھ کړي. کلھ چې تاسو یو څوک ومومئ چې تاسو 

پرې باور لرئ، نو اندیښنې یا ننګونې لھ دوی سره 
شریکې کړئ ترڅو دوی مو مالتړ کوونکي شي.

د کاناډا حکومت ویب پاڼھ دلتھ :

دریمھ برخھ: مالتړ او خدمات
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د میشتھ کیدو حاالت 

الرښوونې: د اوسیدو شرایط ولولئ. د ھر وضعیت او د ھغھ لپاره د وړاندیز شوي حل 
ترمنځ کرښھ رسم کړئ.  

ستاسو لھ نوي کور سره ډیری ستونزې 
شتون لري. 

 1)  ھڅھ وکړئ د مرستې لپاره د ھوایی 
ډګر د استقبال خدماتو کارمندان ومومئ 

او خپلھ د IOM کڅوړه ور وښیئ. 

پ)    د حکومت لھ خوا تمویل شوي 
سازمان یا سپانسرانو تھ زنګ ووھئ او 
پھ درناوی خپلې ستونزې تشریح کړئ.

ت)   دوی تھ زنګ ووھئ، خپل وضعیت 
تشریح کړئ او د مالقات غوښتنھ 

وکړئ.

ب)   د حکومت لخوا تمویل شوي سازمان یا 
سپانسرانو څخھ مشوره وغواړئ ترڅو 
د پریکړې کولو څخھ وړاندې د حرکت 

پھ احتمالي پایلو باندې پوه شئ.

تاسو پھ کاناډا کې ھوایی ډګر تھ 
رسیږئ، مګر ھیڅ څوک شتون نھ لري 

چې تاسو تھ ښھ راغالست و وایي.

تاسو لھ یوې اونۍ راھیسې ستاسو د 
حکومت لھ خوا د تمویل شوي سازمان یا 
سپانسرانو څخھ څھ نھ دي اوریدلي. تاسو 
غواړئ د مھمو اسنادو لپاره غوښتنلیک 

پیل کړئ، د ژبې ټولګي پیل کړئ او 
ماشومان پھ ښوونځي کې شامل کړئ. 

تاسو پھ بل والیت یا سیمھ کې یو ملګری 
لرئ. دوی غواړي تاسو سمدستي ھغھ 

والیت یا سیمې تھ الړ شئ. 

3.10
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ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ا)؛  3 (پ)؛  4 (ب)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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ډیرې ټولنې داسې خدمات وړاندیز کوي چې د دایمې اوسېدونکو پھ ګډون ټول خلک ورتھ پھ 
وړیا یا پھ ټیټ لګښت السرسی کولی شي. ستاسو نوې ټولنھ ممکن دا ټول اوږدمھالھ خدمات 

ولري، یا ممکن یواځې یو څو ولري.

وړیا کمپیوټرونو، انټرنیټ، 
کتابونو، ورځپاڼې، میوزیک 

او فلمونو تھ السرسی 
ومومئ. بېال بېلې ګروپي 

برنامې شتون لري.

میلې تھ الړ شئ او پھ خپلھ 
ټولنھ کې لھ نورو سره 

ووینئ. ماشومان کولی شي 
پھ بیرونیو تجھیزاتو کې 

لوبې وکړي. 

خپل باور لھ نورو سره 
تمرین کړئ.

د کاناډا د تاریخ، کلتور 
او ھنر پھ اړه زده کړه 

وکړئ.

د یو ځانګړي ھیواد یا 
کلتور لھ خلکو سره لیدنھ.

پھ وړیا توګھ انګلیسي او/یا 
فرانسوي زده کړئ، د کاناډا 

د کلتور پھ اړه زده کړه 
وکړئ او لھ نویو خلکو سره 

ووینئ. پھ ځینو والیتو او 
سیمو کې، د ژبې پھ ټولګیو 

کې د ګډون پر مھال مالي 
مالتړ ترالسھ کړئ. 

مختلف سپورتونھ او تفریحی 
برنامی تمرین کړئ.

الرښوونې: د اوږدې مودې د میشتھ کیدو خدمات و ګورئ. د ھر خدمت او ھغھ ځای ترمنځ کرښھ رسم کړئ 
چېرې چې ورتھ السرسی کیدای شي. 
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3.11

 

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ستاسو پھ ټولنھ کې د اوږدې مودې د میشتھ کیدو نور خدمات

ټ) د ټولنې مرکزونھ 

ث) د عبادت ځایونھ

ج) د حکومت لھ خوا تمویل شوي 
د ژبې زده کړې مرکزونھ

ب) کلتوري مرکزونھ

ا) عامھ پارکونھ

پ) عامھ کتابتونونھ

ت) موزیمونھ 

ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ټ)؛  3 (ا)؛  4 (ث)؛  5 (ب)؛  6 (ج)؛  7 (ت)

دریمھ برخھ: مالتړ او خدمات

ت
دما

 خ
 او

تړ
مال

  :
خھ 

بر
مھ 

ری
د
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

 

د فشار او خفګان پھ حالت 
کی د یو چا سره خبرې 

وکړئ . دا یو وړیا، محرم او 
نھ قضاوت کوونکی خدمت 
دی چې ستاسو سره پھ سالم 
پاتې کیدو کې مرستھ کوي.

پھ خپلھ نوې ټولنھ کې د تعلیم 
او کارموندنې اړوند د 

اوږدې مودې میشتھ کیدو د 
مالتړ غوښتنھ وکړئ.

د قانون اړوند ځانګړو 
مسایلو پھ اړه مشوره 

وغواړئ.

پھ کارمخینھ یا (CV) لیکلو 
کې مرستھ ترالسھ کړئ، د 

دندې پھ لټھ کې شئ او د دندې 
د مرکې لپاره چمتووالی 

ونیسئ.

کھ تاسو د بحران پر مھال د 
پاتې کیدو لپاره خوندي ځای 
تھ اړتیا لرئ نو خوب وکړئ.

وړیا خواړه ترالسھ کړئ، 
البتھ کھ تاسو د حکومت 
او/یا ستاسو د سپانسرانو 

لھ خوا پھ چمتو شوي مالي 
مالتړ سره د خوړو د 

پیرودلو لپاره کافي پیسې 
نھ لرئ.

د پیسو اړوندو ستونځو پھ 
اړه پوښتنھ وکړئ.

چ)  د حقوقي مرستو کلینیکونھ

ح)  سرپناه او خوندي کورونھ

خ)  بانکونھ

ځ)  د رواني روغتیا وړیا کلینیکونھ

څ)  د کارموندنې مرکزونھ 

ذ) د خوړو بانکونھ

د)  د نویو راغلو کسانو لپاره د 
حکومت لخوا تمویل شوي 

سازمانونھ

ځوابونھ: 8 (ځ)؛  9 (خ)؛  10 (د)؛  11 (چ)؛  12 (څ)؛  13(n)؛  14 (ح)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ت
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 خ
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تړ
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  :
خھ 

بر
مھ 
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د
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د
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3.12

.1  

 
 

.2   
 

.3   
 

.4   
 

 
 

.5  

www.canada.ca

 www.benefitsfinder.services.gc.ca  

911 تھ زنګ ووھئ

نقشې

911 تھ زنګ ووھئ

تاسو د معلوماتو وړیا سرچېنې چېرتھ موندلی شئ؟ 

د کاناډا حکومت او دولتي خدماتو پھ 
اړه رسمي معلومات

د نویو راغلو کسانو لپاره د فدرالي، 
والیتي او سیمھ ییزو ګټو پھ اړه 

معلومات

د اور وژونکو، امبوالنس یا پولیسو 
د اړیکې شمیرې

د وړیا ، محرمو او پھ څو ژبو د 
مختلفو خدماتو پھ اړه د 

خوا حرکت کولو د څرنګوالي پھ اړه 
معلومات 

911 تھ زنګ ووھئ تر څو د اور 
وژونکو ، امبوالنس یا پولیسو سره 

اړیکھ ونیسئ. 

(د کاناډا خدماتو مرکز) تھ زنګ ووھئ
1-888-622-6232 

دریمھ برخھ: مالتړ او خدمات



Units/Chapter
Break Symbols

HOUSING

outlinesregular rev/with stroke

81 پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ھستوګنھ 
څلورمھ برخھ



ھستوګنھ
څلورمھ برخھ 

نھ 
وګ

ست
: ھ

خھ 
بر

مھ 
ور

څل
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outlines regular rev/with stroke

 

4.1

GAR/RPG PSR/PPPRJAS/PACBVOR/RDBV

مؤقتي ھستوګنځی 

ستاسو د حکومت لخوا تمویل شوې اداره یا سپانسران ستاسو 
لپاره د ځای موندلو پھ لټھ کې سخت کار کوي، حتی مخکې لھ 

دې چې کاناډا تھ ورسیږئ. ستاسو پھ ټولنھ کې د دایمي 
ھستوګنې شتون تھ پھ کتو، تاسو ممکن د څو اونیو لپاره پھ 

لنډمھالھ ھستوګنځي کې پاتې شئ. د لنډمھالھ ھستوګنې ډولونھ د 
بیا میشتھ کیدو پھ برنامھ پورې اړه لري.

الرښوونې: د ھغې برنامې پھ بکس کې د "     " صحیح نښھ ولیکئ چې کاناډا تھ ستاسو پھ بیا میشتھ کیدو 
پورې اړه لري.   

الرښوونې: د لنډمھالھ ھستوګنې توضیحات ولولئ.  پھ چوکاټ کې ھغھ برخھ "     " نښاني کړئ چېرې 
چې تاسو لھ را رسېدو سره ستاسو د میشتېدلو د برنامې پھ بنسټ ھستوګنھ کولی شئ.

د  GAR/RPG برنامې الندې د نویو 
راغلو کسانو لپاره ګډ استوګنځی. خونې 
ابتدایي دي. ځینې مرکزونھ د حمامونو 

او خوړو شریک ځایونھ لري.

لھ تاسو څخھ تمھ کیږي کلھ چې مناسب دایمي کور وموندل 
شي نو ژر تر ژره لھ موقتي ھستوګنځي څخھ ووځئ.

1. د ھرکلي مرکزونھ

څلورمھ برخھ:  ھستوګنھ 



نھ 
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: ھ
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مھ 
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څل
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Units/Chapter
Break Symbols

HOUSING

پھ لنډمھالھ استوګنځي کې د اوسېدو پر مھال ستاسو څخھ تمھ کیږي چې مقررات تعقیب 
کړئ ، ځای پاک او پھ ښھ حالت کې وساتئ ، او نور خلک مھ ځوروئ. 

.2

.3

.4

ابتدایي خونې دي، معموال ھره خونھ خپل 
تشناب لري، او لګښت یې ستاسو د 

حکومت لھ خوا تمویل شوي سازمان یا 
سپانسرانو لھ خوا تادیھ کیږي.

ستاسو د حکومت لھ خوا تمویل شوي سازمان یا 
سپانسرانو لھ خوا کرایھ شوی کور او پھ ځانګړي 

توګھ د ھغو خلکو لپاره چې پدې وروستیو کې 
کاناډا تھ رسیدلي وي. پھ عادي حاالتو کې تاسو 
اړ یاست تر څو د مؤقت ھستوګنځي نھ ژر تر 

ژره خپل نوي دایمي کور تھ کډه شئ تر څو نویو 
کسانو تھ ځای خالي شي. 

لنډمھالھ استوګنځی د سپانسر د کور یا د کوم 
خپلوان لھ کوره تر ھغې ګډه استفاده کول چې د 

دایمي ھستوګنې یو مناسب ځای پیدا شي . 

د ھوټل یا موټیل (کوچنی 
ھوټل) خونې

لنډمھالھ کرایھ شوی استوګنځی

نورې لنډمھالھ ھستوګنې

GAR/RPG (1 ، 2 ، 3) PSR/PPPR ( 2، 3 ، 4) JAS/PAC ( 1، 2 ، 3) BVOR/RDBV ( 2، 3 ، 4) : ځوابونھ

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب



84

outlines regular rev/with stroke

4.2

 

 
 

 

7.9. 8.

5. 4.6.

1.3. 2.

پھ کاناډا کې دایمي ھستوګنھ

کلھ چې دایمي کور کرایھ کیږی نو موقعیت، لګښت 
او د کور اندازه درې مھم مالحظات دي.

پھ کاناډا کې د ټیټ لګښت کور موندل ستونځمن دي. د 
کور غوراوي ممکن محدود وي. ستاسو د حکومت 

لخوا تمویل شوی سازمان یا سپانسر بھ ستاسو سره د 
محدود شمیر انتخابونو پھ پیژندلو کې مرستھ وکړي 
چې ستاسو لومړنۍ اړتیاوې او بودیجھ پوره کوي. 

دوی بھ ستاسو د نوي کور لپاره د فرنیچر او لومړنیو 
کورني توکو پھ ترالسھ کولو کې ھم مرستھ وکړي.

الرښوونې: ودانیو تھ وګورئ. د ھغو ودانیو پھ بکس کې د صحیح  نښھ "     " ولیکی چې د 
لومړي دایمي کور مثالونھ دي.

ځوابونھ: 8,7,6,4,3 (   )

څلورمھ برخھ:  ھستوګنھ 

نھ 
وګ

ست
: ھ

خھ 
بر

مھ 
ور

څل
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4.3
 

 
 

 

 ا) 
  

 
 

 ب) 

 

 

 پ) 
 

 
 

ت) 
 

Units/Chapter
Break Symbols

HOUSING

د لږ لوړوالي اپارتمان ودانۍ 
دا ودانۍ ډیرې لوړې نھ دي او معموالً لېفټ نھ 

لري. ھر پوړ کیدای شي لھ یو څخھ ډیر 
اپارتمانونھ ولري.

د ډٻر لوړوالي اپارتمان ودانۍ
دا لوړې ودانۍ دي، معموال پھ لویو ښارونو 
کې وي، لفټونھ لري او پھ ھر پوړ کې لھ یو 

څخھ ډیر اپارتمانونھ لري.

دوه پوړیز اپارتمانونھ 
دا اپارتمانونھ ممکن د پلورنځي یا 

رستورانت پر سر وي او د لږ لوړوالي او یا 
ډٻر لوړوالي ودانۍ د اپارتمان پھ پرتلھ 

ارزان وي.

د تلخونې (زیر زمیني) اپارتمانونھ
دا اپارتمانونھ پھ کاناډا کې عام دي. دا تر یوې 
اندازې د ځمکې الندې دي یعنی تلخونې دي 

چې کوچني کړکي لري تر څو د لمر وړانګې 
د ننھ کړي. تلخونې یا د ځمکې الندې 

اپارتمانونھ اکثراً د نورو اپارتمانونو پھ پرتلھ 
کم ګران وي (ارزان وي).

پھ کاناډا کې اپارتمانونھ معموالً  لھ یو څخھ تر درې پورې 
د  خوب خونې لري. د  څلور  یا ډیرو خوب خونو لرونکي 

اپارتمانونھ نادر او ګران دي.

الرښوونې: پھ کاناډا کې د دایمي ھستوګنې د مختلفو ډولونو پھ اړه ولولئ.

پھ کاناډا کې د دایمي ھستوګنې ډولونھ

1. اپارتمانونھ

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

نھ 
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ست
: ھ
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ور

څل
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3. نور دایمي ھستوګنځي

واحد جال کورونھ
 ډیری وختونھ، یواځې یوه کورنۍ بھ پھ یوه 

جال کور کې اوسیږي. د دې ډول کورونو 
کرایھ کول یا اخیستل ګران وي. 

لھ یو بل سره وصل شوي کورونھ
 لھ یو بل سره پھ وصل شوو او نښتیو کورونو 
کې، ھر کور خپلھ دروازه لري مګر د دې تر 

څنګ د کور دیوال شریک وي. ھر کور 
ممکن د مختلفو خلکو لھ خوا کرایھ شي او د 

مختلفو خلکو ملکیت وي . 

د السرسي وړ کور
دا ډول کور د ھغو خلکو ځانګړي اړتیاوې پھ 

ګوتھ کوي څوک چې د شاوخوا ګرځیدو یا 
ځان تھ پاملرنھ کې ستونځې لري.

ګډ کور
دا ډول کور د دوه یا ډیرو خلکو لھ خوا پھ 
کرایھ نیول کیږي چې ګډ صالون بھ سره 

شریکوي. معموالً، ھر یو بھ د خوب  جال 
کوټھ ولري او د کرایې یوه برخھ بھ ورکوي. 

ا) 

ب) 

پ) 

ت) 

د لویو کورنیو لپاره د کور موندل ګران 
دي. کھ چېری خلک غواړی یو ځای 

ژوندی وکړي نو د دوی پھ شمیر کې یو 
حد شتون لري. 

2. کورونھ

څلورمھ برخھ:  ھستوګنھ 

نھ 
وګ

ست
: ھ

خھ 
بر

مھ 
ور

څل
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د ھستوګنې اړوند مھم ټکي 4.4
 

 
 

  

 
 

 

   

  

 

  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Units/Chapter
Break Symbols

HOUSING

الرښوونې: د ھستوګنې اړوند کلمو تھ وګورئ. د ھرې کلمې او د ھغې د تشریح تر 
منځ یوه کرښھ رسم کړئ.            

ا) 

ب) 

پ) 

ت) 

ټ) 

ث) 

ھغھ شخص چې د ھغھ ځای 
مالکیت لري چې نورو تھ پھ 

کرایھ ورکړل شوی وي.

کرایھ دار

د کور  خاوند

اسباب

د کرایھ دار  بیمھ

د لوګي کشف کوونکي

د بیا کارولو یا ریسایکل کولو ځای

ھغھ وسایل چې لوړ غږونھ کوي 
او تاسو تھ خبرداری درکوي چې 

ممکن اور لګېدلی وي.

ھغھ څوک چې د اوسیدو ځای پھ 
کرایھ نیسي.

د غیر متوقعھ ستونځو پھ صورت 
کې را منځتھ شوي د زیانونو لګښت 

تاسو تھ بیا تادیھ کیږي، لکھ غال، 
ټپي کېدل یا اور.

باطلھ دانی ھغھ ځای دی چېرې چې 
تاسو کارول شوي پالستیکونھ، 

بوتلونھ، کاغذ او شیشې ساتلی شئ. 
ډیر ښارونھ دا توکي را ټولوي او بیا 

ځلې یې کاروي. 

بریښنایي ماشینونھ چې پھ 
کورني کار کې مرستھ کوي. 
کرایھ شوي کورونھ معموالً 

فرنیچر نھ لري، پرتھ لھ ځینې 
لویو تجھیزاتو څخھ چې پھ 

مالک پورې اړه لري، نھ پھ 
کرایھ دار پورې.

ځوابونھ: 1 (ت)؛  2 (ا)؛  3 (ب)؛  4 (ټ)؛  5 (پ)؛  6 (ث)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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ھستوګنې قوانین 4.5
 
 

 

  

 

 

  
 

د ھستوګنې قوانین د کرایھ کوونکي او د کور د مالک حقونھ او 
مسؤلیتونھ پھ ګوتھ کوي. دوی پھ ھر والیت او سیمھ کې توپیر لري.

څوک پھ بشپړ ډول او پھ وخت د کرایې 1.
د تادیھ کولو مسؤلیت لري؟

څوک حق لري چې د کرایې مقدار لوړ   2.
کړي، مګر یواځې د لیکلي خبرتیا پھ 

وړاندې کولو سره او پھ ځانګړو حدونو 
کې؟

څوک د کور د پاک ساتلو، ښھ ساتلو 3.
او خوندي ساتلو مسؤلیت لري؟

څوک د ودانۍ د مقرراتو او د 4.
ښاري قوانینو د درناوي مسؤلیت 

لري، لکھ د شور ماشور کچھ؟

څوک د ودانۍ خوندي او پھ ښھ 5.
حالت کې ساتلو مسؤلیت لري؟

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

الرښوونې: پوښتنې ولولئ. صحیح نښھ "     " پھ ھغھ بکس کې ولګوئ چې د چا حق یا 
مسؤلیت دی. ځینې پوښتنې لھ یو څخھ ډیر سم ځوابونھ لري.

ځوابونھ: 1 (ا)؛  2 (ب)؛  3 (ا)؛  4 (ا)؛  5 (ب)

څلورمھ برخھ:  ھستوګنھ 
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.7  

 

.8  

 

.9   

څوک د کرایھ کوونکي لھ خوا د 6.
رامنځتھ شویو زیانونو د تادیھ کولو 

مسؤلیت لري؟

څوک باید د ترمیم ترسره کولو 
لپاره کرایھ شوي کور تھ د ننوتلو 

اجازه وغواړي؟

څوک د کور د منظم ساتنې او 
ترمیم لپاره د تنظیم او تادیھ کولو 

مسؤلیت لري؟

کھ دوی غواړي د کرایې قرارداد 
(اجارې) د مخھ پای تھ ورسوي نو 

څوک باید قانون تعقیب کړي؟  

څوک ممکن د لومړۍ میاشتې د 
کرایې د تادیې او امنیت یا زیان 

امانت تھ اړتیا ولري؟

.10  
 

Units/Chapter
Break Symbols

HOUSING

د کور مالک ممکن یو څوک وګوماري چې کرایھ راټولوي، 
ودانۍ پھ ښھ حالت کې ساتي، او دا خبره ډاډمنوي چې ترمیم د 

دوی پھ استازیتوب ترسره کیږي. دا کس د ملکیت مدیر بلل 
کیږي. 

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

د کور  خاوند ب)کرایھ دارا)

ځوابونھ: 6 (ا)؛  7 (ب)؛  8 (ب)؛  9 (ا,ب)؛  10 (ب)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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اجاره  4.6

 

ستاسو د حکومت لھ خوا تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو 
څخھ پھ خپل والیت یا سیمھ کې د ھستوګنې لپاره د حکومتي 

ادارې پھ اړه پوښتنھ وکړئ. تاسو کولی شئ لھ دې ادارې سره 
اړیکھ ونیسئ تر څو پوښتنې وکړئ، یا د کور پھ اړه شکایت 

وړاندې کړئ.

.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

 
 

اجاره د کرایھ کوونکو او مالکینو تر منځ لیکل شوی تړون دی. مخکې لدې چې تاسو اجاره 
لیک السلیک کړئ، تاسو باید ھغھ ولولئ او پھ بشپړ ډول پرې پوه شئ. 

پھ ډٻری اجارو کې الندې معلومات شتون لري: 

د کرایھ کوونکي نوم

کھ چېرې کرایھ کوونکی 
یا مالک غواړي چې 

اجاره ژر پای تھ ورسوي 
نو څھ پېښیږي

ایا تاسو اړتیا لرئ چې د 
بریښنا، اوبو او تودوخې لپاره 
جال پیسې ورکړئ او کھ دا د 
کرایې پھ مقدار کې شامل دي

`د کور د مالک نوم

د کرایھ شوي ځای پتھ 

د اجارې موده، د نیټو پھ 
شمول  د کرایې اندازه او د 

تادیې نیټې 

څلورمھ برخھ:  ھستوګنھ 
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پھ خپل کور کې خوندي پاتې کیدل 4.7
 

 

د دروازو تړل1.

1 2

 

دلتھ ستاسو پھ کور کې د خوندي پاتې کیدو لپاره ځینې الرښوونې دي. تاسو کولی شئ د خپل 
حکومت لھ خوا تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ وغواړئ چې تاسو تھ وښیې چې دا 

شیان څنګھ ترسره کړئ. 

الرښوونې: پھ خپل نوي کور کې د خوندي پاتې کیدو لپاره الرښوونې ولولئ. د خوندیتوب 
الرښوونو پھ ھغھ بکس کې د "    " صحیح نښھ ولیکئ چې کلھ چې تاسو پھ کاناډا تھ را 

رسېږئ او تاسو پالن لرئ چې د حکومت لھ خوا تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ یې 
وپوښتئ. 

3. پھ یو خوندي ځای کې د 
زیوراتو او نورو قیمتي 

توکو ساتل 

5. اجنبیانو تھ کور تھ  د ننھ 
کېدو  اجازه نھ ورکول 

6. ستاسو د کور شاوخوا د 
مشکوکو خلکو راپور 

ورکول

7. د کرایھ کوونکي د 
بیمې اخیستل 

8. پوښتنھ وکړئ چې څنګھ پھ 
خوندي ډول وسایل وکاروئ 

اوپھ کور کې د پیښو مخنیوی 
پھ څھ ډول وکړئ

4. خپل ګاونډیان پیژندل

2. پھ منظم ډول د لوګي د کشف 
کوونکو معاینھ کول او پھ دې 

پوھیدل چې د اضطراري وتلو 
الرې چېرتھ دي 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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4.8

 

خپل کور پاک ساتل

ستاسو د اوسیدو ځای پاک ساتل د سالم پاتې کیدو لپاره الزمي دي. 

الرښوونې: د خپل کور پاک ساتلو سره د سالم پاتې کیدو څرنګوالی ولولئ. د پاکولو د میتودونو پھ 
ھغھ بکس کې د صحیح نښھ "    " ولیکئ چې تاسو تھ نوي دي.

1. پھ منظم ډول د کثافاتو جال 
کول، ایستل او د را ټولولو پھ 

ورځو کې بیا استفاده کول.

2. د پوړونو جارو کول او پاکول

3. ستاسو پھ کور کې د سطحو 
پاکول

7. د حفظ الصحې محصوالتو لکھ 
پیډونھ، ټیمپونونھ او ډایپرونھ د 
کثافاتو پھ کڅوړه کې اچول، نھ 

پھ تشناب کې.

6. د تشنابونو، نلکیو، حمامونو او 
شاورونو پاکول

4. د لوښو مینځل 5. د کالیو او بسترې مینځل

څلورمھ برخھ:  ھستوګنھ 
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5.1

 

 

.1.3

.4.5

پھ کاناډا کې د عامې روغتیا پاملرنھ 

ھر والیت او سیمھ خپلو اوسیدونکو تھ د عامھ تمویل شوي 
روغتیا پاملرنې خدمات وړاندې کوي. پوښښ لھ یو والیت او 
سیمې څخھ بل تھ توپیر لري. کلھ چې تاسو پھ کاناډا کې طبي 

خدمات تر السھ کوئ، نو معموالً تاسو اړتیا نھ لرئ چې د دوی 
لپاره مستقیمې پیسې ورکړئ. دا خدمات د ھغو مالیاتو لھ خوا 

تمویل کیږي چې خلک یې تادیھ کوي. 

د عامھ تمویل شوي روغتیا پاملرنې خدماتو د کارولو لپاره تاسو 
روغتیایی کارت تھ اړتیا لرئ. تاسو اړ یئ چې د ھغھ والیت یا 
سیمې څخھ چېرې چې تاسو اوسئ د روغتیا د کارت غوښتنھ 

وکړئ. د حکومت لخوا تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ 
وغواړئ چې ژر تر ژره ستاسو د روغتیا کارت لپاره پھ 

غوښتنھ کولو کې ستاسو سره مرستھ وکړي. 

د روغتیا پاملرنې ځینې خدمات پھ بشپړ ډول تر پوښښ الندې دې، پھ داسې حال کې چې نور پھ جزوي 
ډول پوښل شوي یا پھ بشپړ ډول نھ دي پوښل شوي. د روغتیا پاملرنې خدمات چې خلک ځینې وختونھ 

مستقیماً پیسو ورکولو تھ اړتیا لري، پھ الندې ډول دي:

د نورو معلوماتو لپاره، د حکومت لخوا تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ و پوښتئ، یا د خپل 
والیت، یا دسیمې لھ ویب پاڼې څخھ لیدنھ وکړئ.

تجویز شوې عینکې 
(پھ نسخھ کې وړاندیز 

شوې عینکې)

د ځانګړو طبي اړتیاوو لرونکو د امبوالنس خدمات
خلکو لپاره د کور پاملرنھ

د نسخې درملد غاښونو پاملرنھ2.

روغتیا
پنځمھ برخھ
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.1   
 

 
 
 

.2  

.3  
 

 

.4  

.5  

تاسو اړ یاست چې ھر ځل د عامھ تمویل شوي 
روغتیا پاملرنې خدماتو تھ د ور تلو پر مھال خپل 
روغتیایی کارت وښایاست. د روغتیا خپل کارت 

وکاروئ او خپل کارت بل چا تھ مھ ورکوئ. 

کلھ چې تاسو یا ستاسو پھ کورنۍ کې 
کوم څوک کار پیل کوي، د خپل رئیس 
نھ پوښتنھ وکړئ چې ایا ګومارونکی د 
خدماتو لپاره اضافي روغتیایي پوښښ 
لري چې ستاسو پھ والیت یا سیمھ کې 

تر پوښښ الندې نھ دی نیول شوی. 

پھ ځینو والیتونو یا سیمو کې، نسخې درمل او 
د غاښونو پاملرنھ د ځینې خلکو لپاره پھ ټیټ 
لګښت یا وړیا ډول شتون لري. پھ دې اړه د 

حکومت لھ خوا ستاسو د تمویل شوي سازمان 
یا سپانسرانو څخھ پوښتنھ وکړئ.

پھ کاناډا کې، تاسو کولی شئ  د ماشومانو د 
شمیر، د زیږٻدنې د وخت او تعداد پھ اړه 

انتخاب وکړئ. د خپل فامیلي پالن د غوراویو 
پھ اړه لھ ډاکټر سره خبرې وکړئ. دا ستاسو 

ځان او ستاسو انتخاب دی. 

ھغھ ماشومان چې پھ طبیعي ډول د مخلوط 
جنسي څرنګوالي سره زیږیدلي معموال 

جراحۍ تھ اړتیا نھ لري، پرتھ لھ دې چې طبي 
اړتیا پېښھ شي. 

دا د خلکو لپاره قانوني عمل دی چې جراحي 
وکړي تر څو د دوی د جنډر ھویت تایید کړي، 
کھ چېرې دا د ھغھ جنس څخھ توپیر ولري چې 

دوی تھ د زیږون پرمھال ټاکل شوی و.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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د روغتیا لنډمھالھ فدرالي برنامھ5.2

ھرکلھ چې تاسو خدمت یا محصول ترالسھ کولو تھ اړتیا لرئ نو تاسو باید خپل  IFHP/PFSI  سند د 
راجستر شوي  IFHP/PFSI  روغتیا پاملرنې تھ وړاندی کړئ ترڅو دوی وکولی شی ستاسو پوښښ 

تایید کړي.

دا چې تاسو والیتي یا سیمھ  ایزې روغتیا پاملرنې خدماتو تھ د السرسي لپاره څومره وخت 
تھ اړتیا لرئ، پدې پورې اړه لري چې تاسو پھ کاناډا کې چېرتھ اوسئ.

تر څو پورې چې تاسو خپل روغتیایي کارت ترالسھ نھ کړئ او د عامھ تمویل شوي 
روغتیایي پاملرنې خدماتو تھ السرسی و نھ ومومئ، نو تر ھغې پورې د روغتیا 

لنډمھالھ فدرالي برنامھ (IFHP/PFSI)  بنسټیز روغتیایي خدمات تر پوښښ الندې 
نیسي. دا اضافي طبي خدمات ھم پوښي، پداسې حال کې چې تاسو د حکومت یا 

ستاسو لھ سپانسرانو څخھ مالي مالتړ تر السھ کوئ. د نورو معلوماتو لپاره، داځای   
ولولی:

کاناډا تھ پھ رسیدو سره بھ تاسو خپل  IFHP/PFSI  سند ترالسھ کړئ. دا سند خوندي وساتئ. 

پنځمھ برخھ:  روغتیا
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.1

.2

.3

.4

لھ IFHP/PFSI  سره بھ تاسو د روغتیایي خدماتو لپاره اضافي پوښښ ترالسھ کړئ چې 
ستاسو د والیتي یا سیمھ ایزې روغتیا پاملرنې خدماتو الندې نھ دي پوښل شوي، پھ شمول د: 

تاسو بھ دا ګټې ھغھ وخت ترالسھ کړئ کلھ چې تاسو د کاناډا 
حکومت او/یا ستاسو لھ سپانسرانو څخھ مالي مالتړ ترالسھ 

کوئ. ستاسو د  IFHP/PFSI پوښښ لھ پای تھ رسیدو 
وروستھ، تاسو اړ یاست چې د دې اضافي طبي خدماتو لپاره 

پیسې ور کړئ.

د لید محدوده پاملرنھ (پھ نسخھ 
کې وړاندیز شوې عینکې)

د غاښونو بیړنۍ 
پاملرنھ

د رواني روغتیا خدمات

نور خدمات لکھ امبوالنس 
خدمات، د درملو وړاندیز، او 

د ژباړې خدمات 

کلھ چې تاسو د  IFHP/PFSI کاروئ، نو تاسو لومړۍ اړتیا لرئ پوښتنھ وکړئ چې 
ایا کوم ځانګړی طبي خدمت تر پوښښ الندی دی. کھ نھ وي، نو تاسو ښایي اړتیا 

ولرئ چې پیسې ورکړئ یا تر ھغې انتظار وکړئ چې تاسو خپل والیتي یا سیمھ ییز 
روغتیا پاملرنې خدماتو تھ السرسی مومئ. ستاسو د حکومت لخوا تمویل شوی 

سازمان یا سپانسر کولی شي ستاسو سره 
مرستھ وکړي ترڅو پوه شئ چې کوم خدمات یا 

محصوالت د  IFHP/PFSI لھ الرې پوښل 
 IFHP/PFSI  شوي.تاسو کولی شئ دلتھ د

-راجستر شویو روغتیایي متخصصینو لټون ھم 
وکړئ :

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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5.3

  ا)

 

  
 

.1

.2

.3

.4

 
 

 

د مختلفو روغتیا پاملرنې خدماتو لپاره چېرتھ ځئ؟

پھ کاناډا کې، تاسو پریکړه کوئ چې څوک ستاسو د شخصي 
طبي معلوماتو پھ اړه پوھیږي. دا لھ نورو سره نھ شریکیږي، 
پرتھ لھ دې چې تاسو ووایاست چې دا د شریکیدو وړ دي، یا 
تاسو خپلھ دوی تھ مستقیم وایئ. دا ستاسو مسؤلیت دی چې 

ستاسو د روغتیا پھ اړه پریکړې وکړئ او د ځان وکالت وکړئ. 

پھ کاناډا کې د روغتیا پاملرنې مختلف چمتو کوونکي مختلف خدمات وړاندیز کوي.

د روغتون ساحھ، چېرې چې تاسو د جدي او 
سمدستي روغتیایي ستونځې د لرلو پر مھال 

ځئ. ستاسو د روغتیا ستونځی تھ پھ کتو، تاسو 
کولی شئ پخپلھ یا 911 تھ پھ زنګ وھلو سره 

د امبوالنس پھ ذریعھ والړ شئ.

مسلکي کسان چې د روغتیا پاملرنې عمومي ب)
مشوره او درملنھ وړاندې کوي. دوی کولی 

شي تاسو یو متخصص تھ راجع کړي. کاناډا 
تھ لھ رسیدو د مخھ د تر السھ شویو طبي 

ازموینو او واکسینونو پایلې وښایاست.

د روغتیا پاملرنې لوی مرکزونھ چې تاسو د پ)
جدي روغتیایي ستونځې او اړینو ازموینو یا 

جراحۍ تھ د اړتیا پھ صورت کې، ور ځئ.

چېرې چې خلک پھ یوه ځانګړې سیمھ کې ت)
میشتھ وي کولی شي د کورنۍ ډاکټرانو او 

نرسانو تھ ور شي.

د کورنۍ ډاکټران

د ټولنې د روغتیا 
مرکزونھ

بیړنۍ خونې

روغتونونھ 

الرښوونې: پھ کاناډا کې د روغتیا پاملرنې مختلف چمتو کوونکي و ګورئ . د ھر چمتو کوونکي او د 
ھغھ د توضیح ترمنځ یوه کرښھ رسم کړئ. 

ځوابونھ: 1 (ب)؛  2 (ت)؛  3 (ا)؛  4 (پ)
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د کورنۍ ډاکټر موندل پھ کاناډا کې وخت تھ اړتیا لري. 
لھ را رسېدو سره سم د حکومت لخوا خپل تمویل شوي 

سازمان یا سپانسرانو څخھ پوښتنھ وکړئ. پھ ورتھ 
وخت کې، کھ تاسو غیر عاجلھ روغتیایي اندیښنھ لرئ 

او ډاکټر تھ اړتیا لرئ، نو تاسو کولی شئ خپل نژدې 
کلینک یا د ټولنې روغتیایي مرکز څخھ لیدنھ وکړئ.

 ھغھ ډاکټران چې پھ ځانګړو روغتیایي ټ)  
ستونځو تمرکز کوي او د درملو پدې برخھ 

کې روزل شوي وي. ستاسو کورني 
ډاکټران معموالً تاسو د دې ډاکټرانو لیدو تھ 

راجع کوي. دې ډاکټرانو تھ غیر عاجلھ 
رجوع څو میاشتې وخت نیسي.

کھ تاسو د غاښونو ستونزه ولرئ نو تاسو باید ھغھ تھ  ث)    
الړ شئ. ډیری دا خدمات د عامھ تمویل شوي 

روغتیایی مرکزونو لھ لوري نھ دي پوښل شوي. پھ 
ھرصورت، کھ پھ روغتون کې عالج ترسره شي نو 

د عامې روغتیا د پاملرنې ځینې پالنونھ د غاښونو 
ځینې عاجلې جراحي برخی تر پوښښ الندې نیسي.

کلھ چې تاسو د ژوند نھ ګواښونکي طبي اندیښنې ج)
ولرئ، یا کلھ چې تاسو کورنۍ ډاکټر و نھ لرئ، یا 
کلھ چې ستاسو کورنۍ ډاکټر د السرسي وړ نھ وي 

نو چېرې ځئ. تاسو عموما د لیدنې لپاره ټاکلې 
ناستې (مالقات) تھ اړتیا نھ لرئ.

کھ تاسو احساساتي (ھیجاني) درد ولرئ نو یو چ)
مسلکي شخص ستاسو سره مرستھ کولی شي. کھ 

احساساتي درد ستاسو پھ ورځني ژوند باندې اغیزه 
پیل کړي، نو د مسلکي کس څخھ مرستھ وغواړئ. 

تاسو د نسخې د درملو او نورو روغتیایي پاملرنو د ح)
محصوالتو د پیرود لپاره چېرې ځئ. دلتھ د روغتیا 

پاملرنې متخصصین کولی شي د درملو او ځینې 
وړاندیز شویو واکسینونو پھ اړه پوښتنې ھم ځواب 

کړي.

د تګ را تګ کلینیکونھ

متخصصین

د غاښو ډاکټران 

درملتونونھ

د رواني روغتیا خدمات

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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5.4
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.6

طبي مالقاتونھ 

دا مھمھ ده چې د طبي مالقات لپاره پھ وخت حاضر 
شئ. کھ تاسو ناوختھ راشئ، ډاکټر ممکن ستاسو لھ 

لیدو څخھ انکار وکړي. کھ تاسو د پیسو د ورکړې پھ 
بدل کې د طبي خدمت لپاره ناوختھ شئ، ښایي تاسو 

تھ د خدماتو تھیھ کول و نھ منل شي، خو تاسو 

بھ بیا ھم تادیې (پیسې) ورکوئ. لھ ھمدې کبلھ، تل نیټھ او وخت ثبت 
کړئ تر څو ستاسو سره ستاسو د مالقات پھ یاد ساتلو کې مرستھ 

وکړي.

الرښوونې: پھ کاناډا کې لھ طبي مالقاتونو سره د دې کورنۍ تجربې تھ وګورئ.

پنځمھ برخھ:  روغتیا
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5.5

.1  

.2  

.3  
 

.4  

.5 
 

 
 

ذھني روغتیا

رواني روغتیا پدې معنی ده چې د ژوند د لوړو ژورو د ګاللو پھ برخھ کې تاسو څنګھ احساس، فکر 
او چلند کوئ. دا دې تھ ھم اشاره کوي چې تاسو څنګھ فشار، قھر او خفګان اداره کوئ. 

ھرڅوک کېدای شي د رواني روغتیا ستونځې 
تجربھ کړي. رواني ستونځې د ھر جنس، عمر، 

تعلیم، د عاید کچې او کلتورونو لرونکي خلک 
اغیزمن کوي. 

ھر کال، پھ کاناډا کې لھ 5 څخھ 1 نفر پھ شخصي 
ډول د رواني روغتیا ستونځھ تجربھ کوي.

تر 40 کلنۍ پورې، شاوخوا 50 سلنھ 
نفوس بھ د رواني روغتیا ستونزه ولري یا 

یې دا ستونځھ درلوده.

 د رواني روغتیا اړتیا 
لرونکو ماشومانو لپاره، 
6868-668-800-1 تھ 
زنګ ووھئ یا  دا ځای   

ولولئ: 

تاسو کولی شئ لھ 211 شمیرې سره د اړیکې 
نیولو او یا انالین لټون لھ الری معلومات ترالسھ 

کړئ چې د رواني روغتیا کوم خدمات شتون لري. 
تاسو کولی شئ د خپلې کورنۍ ډاکټر، نرس یا 

ټولنیز کارمند سره ھم د 
مرستې لپاره وغږیږئ. د 
نورو معلوماتو لپاره چې 
څنګھ پھ کاناډا کې نوي 
راغلي کسان کولی شي 

خپلھ رواني روغتیا اداره 
کړي، دا ځای   ولولئ:

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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5.6

.1.3 .2

.6 .5 .4 

.8  .7 

د نویو راغلو کسانو لپاره ځینې ننګونې 

د نړۍ یوه نا امنھ 
برخھ او خپل کور، 
کورنۍ او ملګري 

پرٻښودل

د دندې ترالسھ کول 

نوی ښوونځی پیل کولد ھوا سره عادت کېدل 

د خپلې کورنۍ مالتړ 
کول 

پھ نوې ټولنھ کې 
میشتھ کیدل 

نوي ملګري پیدا د اوسیدو ځای موندل 
کول 

الرښوونې: ځینې ھغھ ننګونې و ګورئ چې نوي راغلي کسان پھ کاناډا کې ورسره مخ کیږي. 
د ھغو ننګونو پھ بکس کې د "    " صحیح نښھ ولیکئ چې ممکن پھ کاناډا کې ورسره مخ شئ

پنځمھ برخھ:  روغتیا
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5.7
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.5 

.3

.6

.7 .9

.2

.8 
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کلھ باید مرستھ وغواړئ؟ 

پھ نوي ھیواد کې د ژوند پیل کول ستونځمن کیدای شي او تنظیم کول یی وخت تھ اړتیا لري. 
دا عادي خبره ده چې د ژوند د منظمولو پر مھال تاسو کیدای شي ډیر احساساتي شئ. پھ 

ھرصورت، کھ احساسات ستاسو ورځنی فعالیت اغیزمن کړي، نو د مرستې غوښتنھ وکړئ. 
د ھر مشکل پھ اړه چې تاسو ورسره مخ کېږئ، لھ چا سره خبرې کول لھ ځان سره د مرستې 

لومړی ګام دی. د مرستې غوښتنھ وکړئ، کھ تاسو یا کوم څوک چې تاسو پیژنئ اکثراً: 

نا امید او غمجن وي

بې خوبھ

اندیښنھ یا فشار 

ستړی یا ستومانھ

یواځې، جال او لھ ھر 
څھ الس اخېستل 

ځان تھ د زیان اړولو یا 
مرګ فکرونھ درلودل

خفھ شوی یا غوسھ 

د ناوړه خوبونو یا تیر بد 
یادونھ لري

د وږی احساس نھ 
درلودل

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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5.8
 

.2 .1

.5 

.4 .3

تاسو څنګھ کولی شئ لھ ځان او نورو سره مرستھ وکړئ؟

کھ تاسو غمجن یا اندیښمن یاست، نو داسې شیان شتون لري چې 
پھ کولو سره یې تاسو لھ ځان او نورو سره مرستھ کولی شئ. د 

ھغو فعالیتونو پھ کولو سره یې پیل کړئ چې تاسو پوھیږئ تاسو 
تھ د خوښئ یا راحتئ احساس درکوي. 

لھ نورو سره  یا د نورو 
لپاره  پخلی کول 

د کورنۍ او ملګرو سره 
اړیکې نیول

صحي خواړه خوړل.
ال زیات معلومات دلتھ ولولئ:

پھ بھر کې (لھ کوره د 
باندې) وخت تیرول

لھ نورو سره مرستھ 
کول

الرښوونې: کړنو تھ وګورئ. د کړنو پھ ھغھ بکس کې د "    " صحیح نښھ ولیکئ چې کلھ پھ کاناډا کې 
د ژوند پھ تنظیم کولو کې ستونزې تجربھ کوئ او دا کړنې بھ ستاسو لپاره ګټورې وي. 
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.7 

.9

.11

.6 

.8 

.10 

عبادت یا مراقبھ کول 

لھ ھغو خلکو سره خبرې 
کول چې تاسو پرې باور 

لرئ

د خپلو د کلتوري 
اړخونو پلي کول 

د ځان لپاره وخت ایستل او د 
ھغھ څھ ترسره کول چې تاسو 
ترې خوند اخلئ، لکھ د کتاب 

لوستل یا یو څھ جوړول 

د ژوند پھ مثبتو اړخونو 
باندې تمرکز 

سپورت کول یا تمرین 
کول 

ستاسو احساساتي روغتیا ھغومره مھمھ ده څومره چې 
ستاسو فزیکي روغتیا مھمھ ده، او دواړه سره تړاو لري. لکھ 

څرنګھ کلھ چې تاسو پھ خپل بدن کې ستونځھ لرئ، کھ تاسو 
احساساتي (ھیجاني) درد لرئ، نو دا مھمھ ده چې مرستھ 

وغواړئ.
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د حفظ الصحې پھ پلي کولو سره د روغتیایي ستونځو مخنیوی

شخصي حفظ الصحھ مھمھ ده تر څو خپل ځان او نورولھ ناروغیو مرضونو خوندي وساتئ. 

الرښوونې: د روغتیا ستونځو تھ پام وکړئ. د ھرې ستونځې او د ھغې د مخنیوي د 
څرنګوالي تر منځ کرښھ رسم کړئ.

د ناروغۍ پر مھال د مخ ماسک کارول، د 
ټوخي یا پرنجي پرمھال خپلھ خولھ پوښل 

او وروستھ السونھ مینځل.

لھ نورو خلکو سره جامې، برش یا تولیھ 
نھ شریکول.

پھ ورځ کې لھ 2 څخھ تر 3 ځلھ د غاښونو 
برش کول او پھ منظم ډول د غاښونو د 

خالیګاوو تر منځ نرم تار تېرول.

لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره پھ صابون سره 
پھ منظم ډول الس مینځل، پھ ځانګړي 

توګھ د تشناب کارولو وروستھ یا د خوړو 
لھ تیارولو څخھ وړاندې.

د میاشتني عادت پرمھال د الیو یا ټیمپونونو کارول او د ماشومانو او زړو کسانو لپاره 
د ډایپرونو کارول د شخصي حفظ الصحې 

لپاره مھم دي. دا پھ منظم ډول پھ کور یا ټاکل
 شویو ځایونو، لکھ عامھ تشنابونھ کې بدلیږي.  

بده ساه او د غاښونو ورستېدل

انفلوٻنزا، اسھال او پرازیتونھ

د ناروغیو خپریدل

سپږې

ځوابونھ: 1 (پ)؛  2 (ت)؛  3 (ا)؛  4 (ب)

پنځمھ برخھ:  روغتیا
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6.1
د قانون لھ مخې، پھ کاناډا کې ماشومان باید 
زده کړې وکړي. والیت یا سیمې تھ پھ پام 
سره، ماشومان د 4 او 6 کلونو ترمنځ زده 
کړې پیل کوي او باید تر 16 او 18 کلني 

عمر پورې دوام ومومي.

پھ کاناډا کې والیتونھ او سیمې د تعلیم مسؤلیت لري. 
باالخره، ممکن یو څھ توپیرونھ شتون ولري او ھغھ 

پھ دې پورې اړه لري چې تاسو چېرتھ اوسئ. ستاسو 
د اوسېدو پھ ځای کې د زده کړو پھ اړه د نورو 

معلوماتو لپاره دا  ولولئ:

کاناډا دوه رسمي ژبې لري: انګلیسي او فرانسوي. عامھ ښوونځي 
معموالً پھ دې دواړو ژبو کې شتون لري. 

پھ انګلیسي ښوونځیو کې درسونھ پھ انګلیسي کې تدریس کیږي، 
او فرانسوي د دویمې ژبې پھ توګھ تدریس کیږي. پھ فرانسوي 
ښوونځیو کې، انګلیسي د دویمې ژبې پھ توګھ تدریس کیږي. د 

فرانسوي د تنوع ښوونځي د دواړو ترکیب یعنی انګلیسی او 
فرانسوي وړاندیز کوي. د نورو معلوماتو لپاره، د خپل حکومت 

لھ خوا تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ پوښتنھ وکړئ. 

 د کیوبیک والیت رسمي ژبھ فرانسوي ده. 
نوي راغلي ماشومان بھ ھغو ښوونځیو تھ 

ځي چېرې چې درسونھ پھ فرانسوي ژبھ 
تدریس کیږي. پھ نورو والیتونو او سیمو 

کې، پھ فرانسوي ژبھ کې د زده کړې پھ اړه 
دلتھ معلومات تر السھ کړئ:

زده کړه
شپږمھ برخھ

ړه
ه ک

زد
 : 

خھ
بر

مھ 
پږ

ش
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الرښوونې: پھ کاناډا کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مختلف غوراوي (اختیارونھ) ولولئ. دا ممکن 
ستاسو د اوسېدلو د سیمې لھ مخې لھ نورو سیمو سره توپیر و لري. د زده کړې اختیارونو پھ ھغھ 
بکس کې د "     " صحیح نښھ ولیکئ چې تاسو پالن لرئ پھ اړه یې د خپل حکومت لخوا تمویل 

شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ کلھ چې تاسو پھ کاناډا کې یاست، پوښتنھ وکړئ.

د ماشومانو لپاره د زده کړې غوراوي
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6.2

 
 

.1  

 

.2 
 

 

.3  
 

دا پھ کاناډا کې د ښوونځي تر ټولو عام ډول دی. 
دا د ھغو مالیاتو لھ خوا تمویل کیږي چې خلک 

یې تادیھ کوي. والیتونھ او سیمې ډاډ ورکوي 
چې د لوړ کیفیت زده کړې پھ عامھ ښوونځیو 
کې شتون لري. ښوونکي باید تصدیق ترالسھ 

کړي تر څو پدې ښوونځیو کې درس ورکړي او 
د حکومت نصاب تعقیب کړي.

دا عامھ تمویل شوی ښوونځی دی چې یوازې پھ 
ځینو والیتونو او سیمو کې شتون لري. پدې 

ښوونځیو کې  یا رومی عیسوی د روم کاتولیک
مذھب د نصاب یوه برخھ ده. 

دی ښوونځي تھ کورنۍ باید پیسې ورکړي تر څو 
زده کوونکي یې ھلتھ زده کړې وکړي. ځینې دا 

ښوونځي د حکومت لخوا ټاکل شوي مقررات 
تعقیبوي. نور خصوصي ښوونځي پریکړه کوي 

چې د دوی زده کوونکي څھ زده کوي او د 
ښوونکو غوره کول ھم د دوی پھ الس کې دي. 

پدې ښوونځیو کې، دین ممکن د نصاب برخھ وي.   

ځینې کورنۍ پھ کور کې زده کونکو تھ تعلیم 
ورکول غوره کوي. زده کوونکي ال ھم راجستر 

کیدو تھ اړتیا لري ترڅو وښیي چې دوی تعلیم 
ترالسھ کوي. کورنۍ ډیر لګښتونھ پوښي او 

پریکړه کوي چې زده کوونکي څھ زده کوي. د 
کور د ښوونځي لپاره مقررات د والیتونو او 

سیمو ترمنځ توپیر لري. 

د زده کړو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، د خپل والیت یا د سیمې د پوھنې وزارت لھ ویب پاڼې 
څخھ لیدنھ وکړئ.

عامھ ښوونځي

جال ښوونځي

خصوصي ښوونځي

پھ کور کې ښوونځي

ا)

ب)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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6.3

.1 

.2  

.3  

.4  

.5  

الرښوونې: پھ کاناډا کې د ماشومانو لپاره د تعلیم د عامو اړخونو پھ اړه معلومات ولولئ. 

د ښوونځي کال د اګست پھ پای یا د سپتمبر پھ 
پیل کې پیل کیږي او د جون پھ میاشت (د کال 

پھ جریان کې لھ رخصتیو سره ) کې پای تھ 
رسیږي. کھ تاسو کاناډا تھ راشئ او د ښوونځي 
کال د مخھ پیل شوی وي، نو تاسو ال ھم کولی 

شئ د ښوونځي عمر لرونکي ماشومان پھ 
ښوونځیو کې شامل کړئ. 

زده کوونکي د دوشنبې څخھ تر جمعې پورې 
ښوونځي تھ ځي، پرتھ لھ عامھ او د ښوونځي لھ 

رخصتیو.

زده کوونکي معموالً پھ ښوونځي کې لھ 7 څخھ 
تر 8 ساعتونو پورې وي. زده کوونکي د دې 
ټول وخت لپاره پھ ښوونځي کې پاتې کیږي. 

حتی کھ دوی پھ انګلیسي یا فرانسوي خبرې ھم 
نشي کولی، نوي راغلي زده کوونکي زیاتره پھ 
ھغھ ټولګي کې ځای پر ځای کیږي چې د دوی 

لھ عمر سره سم وي. د ژبې زده کولو لپاره دوی 
تھ اضافي مرستې شتون لري.

اضافي مالتړ زیاتره د ھغو زده کوونکو لپاره 
شتون لري، څوک چې فزیکي، سلوکي یا د زده 
کړې ننګونې لري. دا مرستھ پھ ښوونځي یا بل 
کوم ځای کې وړاندیز کیدی شي. د ښوونځي، 
ستاسو د حکومت لخوا تمویل شوي سازمان یا 
سپانسرانو سره خبرې وکړئ او ھرڅومره ژر 

چې کیږي د مالتړ غوښتنھ وکړئ.
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6.4
الرښوونې: د ماشومانو لپاره د زده کړې کچې وګورئ. پھ ځینو والیتونو او سیمو کې دا 

کچھ ممکن یو څھ توپیر ولري.

وړکتون : لھ 5-3 کلونو عمر 

ابتدایھ ښونځي: د 10-6 کلونو عمر پورې (5-1 ټولګي)

منځنی ښوونځی: د 13-11 کلونو عمر (6-8 ټولګي)

ثانوي ښوونځی (عالي لیسھ): 

د ثانوي ښوونځي ډیپلوم

د 18-14 کلونو عمر (12-9 ټولګي)

ھغھ زده کوونکي چې ښوونځي تھ ځي باید وښیي چې دوی 
د ځینې ناروغیو پر وړاندې واکسین شوي یا د معافیت 

غوښتنھ و کړي. دا مھمھ ده چې د واکسین کولو معلومات 
تازه (لھ وخت سره سم) وساتئ. 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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6.5

.1  

.2   

.3  

.4   

.5  

.6   

.7   

الرښوونې: دلتھ دا ولولئ چې پھ کاناډا کې د عامھ ښوونځي زده کوونکی څھ ډول وي. د 
څرګندونو پھ ھغھ بکس کې د "     " صحیح نښھ ولیکئ کوم چې لھ ھغو ھیوادونو څخھ 

توپیر لري چېرې چې تاسو اوسیدلي یاست.

زده کوونکي معموال یونیفورم نھ اغوندي.

کلھ چې ښوونکی ټولګی تھ ننوځي نو زده کوونکي 
معموالً نھ ودریږي.

زده کوونکي د جنسیت، کلتوري شالید یا وړتیا پھ پام 
کې نیولو پرتھ پھ تمرینونو ګومارل کیږي او یوځای 

زده کړه او صنفي کار کوي.

زده کوونکي د زده کړې کورنی کار لري چې دوی 
باید ھغھ پھ کور کې ترسره کړي. دې تھ کورنۍ دنده 

ویل کیږي.   

زده کوونکي نھ شي کولی یو بل تھ زیان و رسوي یا د 
ښوونځي د کارمندانو لخوا زیانمن شي. د ھر ھغھ چا 

لپاره جدي پایلې شتون لري څوک چې پھ قصدي ډول 
نورو تھ پھ ښوونځیو کې زیان رسوي. 

د ټولو مذھبونو زده کوونکي یو ځای مطالعھ کوي او 
باید ټولو مذھبونو تھ پھ مساوي توګھ درناوی وکړي.

زده کوونکي پھ ښوونځي کې د خوړو لپاره لھ کور 
څخھ د غرمې ډوډۍ راوړي.

ډیری عامھ ښوونځي داسې کارکوونکي لري تر څو د نویو 
راغلو کورنیو او زده کوونکو سره د زده کړې پر سیستم پھ 
پوھیدو کې مرستھ وکړي او ھغوی پوه کړي چې د زده کړې 
سیسټم څنګھ کار کوي او څنګھ کولی شي پھ کاناډا کې د زده 

کړې لھ سیستم سره ځان برابر کړي.

پھ کاناډا کې د زده کوونکي پھ توګھ اوسیدل
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.8  
 

 
 

 

.9 

.10 

.11 

.12  

.13 

.14  

?

زده کوونکو تھ ځینې ھغھ تجھیزات 
ورکول کیږي چې دوی ورتھ اړتیا لري. 

کورنۍ معموالً اړتیا لري چې ځینې 
شیان واخلي لکھ بکسونھ، کتابچې 
کتابونھ، دوسیې او ورزشي بوټان.

زده کوونکي لھ ټولګي څخھ بھر پھ تنظیم شویو 
فعالیتونو کې برخھ اخلي. ځینې مثالونھ یې 

سپورت، کلبونھ یا موزیمونو تھ سفرونھ دي. 
پدې توګھ، زده کونکی کولی شي خپلې لیوالتیا 

تھ وده ورکړي او نوي ملګري پیدا کړي.  

زده کوونکي او ښوونکي ھم یو لھ بلھ فرق 
لري. دوی د مختلفو نسلونو، مذھبونو، 

جنډرونو، جنسي تمایالتو او وړتیاوو څخھ 
دي.

ھغھ توپیرونھ چې پورتھ پھ ګوتھ شوي، کوم بھ یې ستاسو یا ستاسو پھ 
کورنۍ کې د زده کوونکي لپاره ننګوونکي وي؟ 

د خپلې اندیښنې پھ اړه د حکومت تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو سره 
خبرې وکړئ. 

زده کوونکي پھ انګلیسي، فرانسوي یا دواړو 
ژبو کې زده کړې کوي.

زده کوونکي د نظریاتو پھ تبادلھ، ګروپي کار 
کولو او پوښتنو کولو لھ الرې زدکړه کوي. لھ 

زده کوونکو څخھ معموالً نھ غوښتل کیږي چې 
یواځې حقایق حفظ کړي.

زده کونکي اجازه نھ لري چې پھ ښوونځي کې 
الکول یا مخدره توکي وکاروي.

زده کوونکي پھ دې اړه زده کوي چې څنګھ 
د دوی بدن وده کوي او بدلون مومي. دې تھ 

جنسي تعلیم ویل کیږي. د نورو معلوماتو 
لپاره لھ ښوونځي نھ مرستھ وغواړئ.   

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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6.6

 

.1

.2

.3

.4

 
 
 

 

ځورونھ د تبعیض یوه برخھ ده چې پھ ښوونځیو کې پیښیږي. دا د ټولو اړخونو او ټولنو 
ځوانان اغیزمن کوي.الندې د ځورونې ډولونو پھ اړه نور و لولئ. 

ځورول 

لفظي ځورونھ د یو چا نوم اخیستل (یا 
ښکنځلې)، دوی تھ ګواښ کول یا د دوی 

پھ اړه ګنګوسې خپرول دي. 

پھ ښوونځیو کې ځورول یو بدبختھ حقیقت دی. پھ کاناډا کې ښوونځي 
د دې جدي ستونځی د حل کولو لپاره کار کوي. کھ تاسو یا کوم څوک 

چې تاسو یې پیژنئ لھ ځورونې سره مخامخ وي، نو لھ یو باوري 
کس، ښوونکي، د ښوونځي مدیر او ستاسو د حکومت لخوا تمویل 

شوي سازمان یا سپانسرانو سره خبرې وکړئ.

احساساتي ځورونھ د یو چا ګوښھ کول او 
نھ پریښودل دي چې لھ یوې ډلې سره یو 

ځای شي یا د نورو پھ وړاندې دوی تھ 
سپکاوی کول.

فزیکي ځورونھ وھل، چیچل، 
کش کول، تعقیبول، چوخول، لھ 

منځھ وړل یا د څیزونو غال کول 
یا لھ اجازی پرتھ جنسي لمس 

کول دي. 

مجازی یا سایبري ځورونھ د 
انټرنیټ، ټولنیزو رسنیو یا د 
لیکلي پیغام لېږنې لھ الرې د 

ډارولو، ټیټولو، افواھاتو 
خپرولو یا د چا پھ مسخره کولو 

کې کارول کیږي.
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کورنۍ او تعلیم 6.7
 

.1.2
 

.3

  

  

  

.1

.2

.3

.4  

د دوی سره پھ کورنۍ دنده 
کې مرستھ کول

کھ ستاسو پھ کورنۍ کې د 12 کالو څخھ کم عمره ماشومان شتون ولري، نو تاسو نھ شئ کولی دوی پرتھ 
لھ کوم سرپرست څخھ پھ کور کی یواځې پریږدئ. 

د کورنۍ غړي ھڅول کیږي چې د زده کوونکي پھ زده کړه کې د فعال رول پھ لوبولو سره د زده 
کوونکو مالتړ وکړي . پدې کې شامل دي:

د ماشوم پاملرنې لګښت پھ ھر والیت او سیمھ کې توپیر لري. د دولت لھ خوا تمویل شوې د 
ماشومانو د مراقبت برنامھ ھم پھ والیاتو کی او ھم پھ نژدی سیمو کی پھ کم لګښت د السرسي 

وړ ده . د نورو معلوماتو لپاره، د حکومت لخوا تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ 
پوښتنھ وکړئ.

د ماشوم پاملرنې لپاره غوراوي دا دي: 

د دوی لھ ښوونکو سره 
ناستھ او خبرې کول

د کورنۍ د یوه مسؤل غړي لھ 
لوري د دوی پالل

د باور وړ پر-کور-پالونکي موندل

د دوی د پالنې لپاره مسؤل کس تھ پیسې 
ورکول

دماشومانو د پاملرنې مرکز یا نرسري ښوونځي 
کې چې جواز ولري، د دوی نوم لیکنھ

د دوی پھ ښوونځي 
کې رضاکارانھ کار 

کول
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6.8

.1.2 .4
 

.3

6.9

.1 

.2   

.3  

بالغ زده کوونکي

د زده کوونکو وضیعت

الرښوونې: د زده کوونکي وضعیت وڅیړئ.  کھ تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم زده 
کوونکی پھ دې ډول حاالتو کې وي نو تاسو بھ څھ کوئ؟

زده کوونکی 
نھ غواړي چې 

ښوونځي تھ 
والړ شي.

ھغھ زده کوونکی چي 
لھ 15 کلنۍ څخھ 

وروستھ پھ یوه 
ورزشي ټیم کې 

داخلیږي، نومرې لھ 
یې کمیږي.

د نیمګړو زده کړو بشپړول 

د لویانو لپاره چې خپلې ثانوي زده کړې (لیسھ) یې پای تھ نھ دي 
رسولي، د ډیپلوم پھ ترالسھ کولو کې د مرستې لپاره ټولګي شتون لري. 
لھ دې ټولګیو څخھ ځینې یې لویانو تھ لیک او لوست ھم ورښیي، حتی 

کھ دوی پھ خپلھ ژبھ کې پھ لیک او لوست نھ پوھیږي.

د انګلیسي او/یا فرانسوي ژبو 
مھارتونو تھ وده ورکول 

غواړئ چې د سند، ډیپلوم یا 
درجې پھ ترالسھ کولو سره 

خپل مھارتونھ لوړ کړئ

یو تن زده کوونکی پھ 
ټولګي کې لھ ښوونکي سره 
بد سلوک کوي او د ټولګي 
فضا اخاللوي او پھ داسې 
حال کې خبرې کوي چې 

باید غلی کېني او خپل کار 
و کړي.   

یو 17 کلن زده کوونکی د 
ښوونځي لھ وخت څخھ 

وروستھ د یو مخلوط جنس 
مجلس تھ بلل کیږي.

الرښوونې: عام دلیلونھ ولولئ چې پھ کاناډا کې لویان ولې زده کړی کوي. د دالیلو پھ ھغھ بکس کې د 
صحیح نښھ "     " ولیکئ چې ولې تاسو غواړئ پھ کاناډا کې د یو بالغ پھ توګھ زده کړه وکړئ. 
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6.10

.1  

.2   

 

 

.3    
 

.4  
 

.5 
 

 

د لویانو د ژبې ټولګي

الرښوونې: پھ کاناډا کې د لویانو دایمي اوسیدونکو لپاره د حکومت لھ خوا تمویل شوي د 
ژبې د ټولګیو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ.

د ژبې ټولګي د انګلیسي او/یا فرانسوي 
زده کړې لپاره شتون لري.

ټولګي ممکن بشپړ وخت، پس لھ 
وختھ، د ورځې، ماښام یا د اونۍ پھ 

پای کې وي.  

 ټولګي د ژبې د زده کړې ترڅنګ 
تاسو تھ ډیر څھ در زده کوي. تاسو بھ 
پھ کاناډا کې د ژوند پھ اړه زده کړئ. 

د ژبې د زده کړې پھ ټولګي کې د ماشوم د 
پاملرنې، د عامھ ترانسپورت د ټیکټونو یا 
نور مالتړ د شتون پھ اړه پوښتنھ وکړئ. 

د ژبې ټولګیو د پیل کولو لپاره، تاسو 
باید لومړی د ژبې وړیا ارزونھ 

وکړئ. کلھ چې کاناډا تھ راغلئ، نو د  
حکومت لھ خوا ستاسو د تمویل شوي 

سازمان یا سپانسرانو څخھ وپوښتئ 
چې کلھ او چېرتھ ارزونھ کولی شئ. د 

خپلې کچې پھ اړه د پوھېدو
 لپاره، د ځان ارزونې

 ازموینھ دلتھ ورکړئ :

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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6.11
الرښوونې: ھغھ دالیل ولولئ چې ولې دایمي اوسیدونکي د ژبې ټولګي اخلي. د دالیلو پھ بکس کې 

د "    " صحیح نښھ ولیکئ چې تاسو ولې غواړئ پھ لویوالي کې پھ کاناډا کې انګلیسي او/یا 
فرانسوي زده کړئ. 

دنده پیدا کړئ 

پھ اسانۍ سره خدماتو تھ السرسی ومومئ 

د عامھ ترانسپورت پھ کارولو سره پھ خپلھ 
نوې ټولنھ کې وګرځئ 

لھ ماشومانو سره د ھغوی پھ تعلیم کې 
مرستھ وکړئ

خپلې زده کړې تھ دوام ورکړئ 

د تابعیت لپاره د ژبې اړتیاوې پوره کړئ 

ستاسو پھ نوې ټولنھ کې د نورو خلکو 
سره وصل شئ

.1  

.2  

.3  

.4 

.5  

.6   

.7  

ولې دایمي اوسیدونکي د ژبې ټولګي اخلي؟ 

شپږ برخھ:  زده کړه

Unit 1 Overview of Canada
Unit 2  Travel to Canada
Unit 3 Arrival and Services
Unit 4 Housing
Unit 5 Health 
Unit 6 Education
Unit 7 Employment 
Unit 8 Budgeting
Unit 9 Transportation 

ړه
ه ک

زد
 : 

خھ
بر

مھ 
پږ

ش



119

Unit 1 Overview of Canada
Unit 2  Travel to Canada
Unit 3 Arrival and Services
Unit 4 Housing
Unit 5 Health 
Unit 6 Education
Unit 7 Employment 
Unit 8 Budgeting
Unit 9 Transportation 

6.12

.1  

.2 

.3  

.4  

د لویانو لپاره د تعلیم غوراوي (اختیارونھ)

وروستھ لھ ھغې چې ثانوي زده کړې 
بشپړې شي، بالغ زده کوونکي کولی 

شي پھ کالجونو، انسټیټیوټونو یا 
پوھنتونونو کې زده کړې کول غوره 

کړي.

د زده کړې د رشتې لھ غوره کولو 
څخھ وړاندې د کار د ځایي مارکېټ 

پھ اړه څیړنھ وکړئ. پھ کاناډایي 
کالجونو، انسټیټیوټونو او پوھنتونونو 

کې د بیالبیلو وړاندیز کېدونکو 
زدکړو او نورو معلوماتو لپاره دا 

ولولئ:

داخلھ کول رقابتي بڼھ لري، او 
ځایونھ محدود دي. ډاډ ترالسھ کړئ 
چې تاسو ټولې اړتیاوې پوره کوئ 

او پھ وخت یې غوښتنھ وکړئ.

پھ کاناډا کې د ډیپلوم یا درجې 
درلودل تاسو تھ د دندې تضمین نھ 

درکوي. پھ ھرصورت، ځینې 
دندې یواځې د غوښتنلیک لپاره 

ډیپلوم یا درجې تھ اړتیا لري.
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د ثانوي دورې وروستھ زده کړې لګښت 6.13

 

.1  

.2  

.3  

لھ ثانوي وروستھ زده کړو لپاره د ښوونې فیس پھ اداره او برنامھ 
پورې اړه لري. 

لھ ثانوي دورې وروستھ زده کړو د 
لګښت د محاسبھ کولو لپاره یوه 

ګټوره وسیلھ شتون لري چې د دې 
نمبر پھ دایل کولو سره تاسې 
معلومات ترالسھ کوالی شئ. 
4514-815-888-1 یا دلتھ:

لھ ثانوي دورې وروستھ زده کړې لپاره مالي مالتړ د اړتیا پراساس دی. مالي مالتړ پھ دې بڼھ 
ترالسھ کېدلی شي: 

لھ ثانوي دورې وروستھ زده کړو لپاره د 
مالي مالتړ پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، 

دلتھ  ولولئ:

د حکومت لخوا د زده کوونکي 
پورونھ چې تاسو یې باید بیرتھ 

تادیھ کړئ.

مرستې او د بورسیې خدمات چې 
تاسو یې بیرتھ تادیھ کولو تھ اړتیا 

نھ لرئ.

د بانکونو څخھ د خصوصي زده 
کوونکي پورونھ چې تاسو یې باید 
بیرتھ تادیھ کړئ. د پور شرایط د 

حکومت د پورونو پھ څیر ښھ نھ دي.
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6.14
 

 
 

لھ ثانوي دورې وروستھ زده کړو درجې

الرښوونې: د لویانو لپاره لھ ثانوي دورې وروستھ زده کړې درجې وګورئ. پھ ځینو والیتونو 
او سیمو کې، دا کچھ ممکن یو څھ توپیر ولري. "     " بیلھ کوم لګښت نھ؛"    " لھ ټیټ 

لګښت سره "        " لھ متوسط لګښت سره"            " لھ لوړ لګښت سره ده. 

مخکې-لھ-پوھنتون:

د لیسانس سند: 4-3 کالھ

د ماسټرۍ سند: 3-1 کالھ+

د دوکتورا سند: 3 کالھ +

پوھنتون

(یوازې کیوبیک) 2 کالھ

کالج:  3-2 کالھ انستیتیوت: 3 -1 کالھ

د ثانوي ښوونځي ډیپلوم

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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6.15

.1

 
 
 
 

.2  

.3  

.4  
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د اعتبار ارزونې پروسھ

ستاسو زده کړې لھ کاناډا بھر پھ کالج، انسټیټیوټ یا 
پوھنتون کې ممکن پھ اوتومات ډول پھ کاناډا کې و نھ 

پیژندل (منل) شي. خپلو زده کړو تھ د دوام ورکولو یا پھ 
کاناډا کې پھ یو ځانګړي شغل کې د کار کولو لپاره، 

ستاسو پخوانۍ زده کړې باید و ارزول شي. د اسنادو پھ 
اړه د نورو معلوماتو لپاره دې شمیرې 

9725-962-416-1 تھ زنګ ووھئ یا دا  و لولئ:

الرښوونې: د اعتبار ارزونې لپاره مرحلې ولولئ. کاناډا تھ لھ رسیدو د مخھ د ھغو 
مرحلو پھ بکس کې د صحیح نښھ "    " ولیکئ چې تاسو یې پیل کولی شئ.

د امکان تر حده ډیری اسناد راټول کړئ، پھ شمول د: 
ا) ډیپلومونھ، درجې او سندونھ

ب) د ښوونځي د نمرو اطالعنامې یا ترانسکریپټ
پ) د کاري تاریخ ثبوت

ت) د کارمند/د ریسانو مرجع یا رفرینس

د زده کړې لپاره ځایونھ ولټوئ او داسې 
برنامھ ومومئ چې تاسو ورسره عالقھ لرئ. 
د ھغو د غوښتنلیک او شاملیدو د شرایطو پھ 

اړه معلومات ترالسھ کړئ. 

معلومھ کړئ چې آیا تاسو د انګلیسي یا فرانسوي 
ژبې ارزونې تھ اړتیا لرئ. 

د داخلې لھ دفتر سره اړیکھ ونیسئ تر څو 
پوه شئ چې دوی د زده کړې کوم ډول 

ارزونھ مني. 

د اعتبار ارزونھ وخت نیسي او د پیسو 
مصرف تھ اړتیا شتھ. د ال زیاتو معلوماتو 

لپاره چې څنګھ باید خپلھ دنده پھ کاناډا 
کې ترسره کړئ،  دا   ولولئ:

شپږ برخھ:  زده کړه
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7.1

  

 

پھ کاناډا کې ګومارنھ (کارموندنھ)

 لھ مالي پلوه د خپلواک کیدو 
لپاره، د دندې موندل او ساتل 

مھم دي. 

د دندې موندلو او پھ کاناډا کې د خپل نوي 
ژوند پھ پیل کولو کې د انګلیسي یا فرانسوي 

ژبې مھارتونھ الزمي دي. د نویو زده کوونکو 
لپاره د ژبې د ټولګیو پھ اړه د معلوماتو لپاره، 

شپږمھ برخھ او 6.10 فعالیت وګورئ.

نھ د کاناډا حکومت او نھ ھم د حکومت لخوا 
تمویل شوی سازمان یا سپانسر کولی شي 
کاناډا تھ ستاسو د راتګ پرمھال تاسو تھ د 

دندې تضمین درکړي.

دا پھ کاناډا کې د خلکو لپاره یوه معمول خبره 
ده چې دوی پھ ژوند کې پھ مختلفو وختونو کې 
کولی شي ښوونځي تھ الړ شي. دوی دا کار د 
دې لپاره کوي چې خپل مھارتونھ تازه وساتي 

یا د نوي دندې د فرصتونو لپاره وړ شي.

د حکومت لخوا تمویل ستاسو شوي سازمان یا 
سپانسرانو څخھ وغواړئ چې تاسو پھ کار پورې د 

اړوند خدماتو سره وصل کړي.
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7.2
 

.1  

.2
 

.3  

 

.4  
 

تاسو پھ کاناډا کې د کار کولو پھ اړه څھ احساس کوئ؟ 

الرښوونې: پھ کاناډا کې د کار کولو پھ اړه د چلند پھ اړه څرګندونې ولولئ. کھ تاسو موافق یاست 
پھ"    " بکس کې د صحیح نښھ "    " ولیکئ . کھ تاسو ډاډه نھ یاست پھ "    " بکس کې د 

صحیح نښھ "    " ولیکئ . کھ تاسو موافق نھ یاست پھ "     " بکس کې د صحیح نښھ "    " 
ولیکئ .

تاسو بھ یواځې پھ ھغھ معاش 
دنده قبولھ کړئ چې تاسو یې 

غواړئ.

تاسو بھ د دندې وړاندیز ومنئ 
حتی کھ دا ستاسو د مھارتونو لھ 

کچې څخھ ټیټ ھم وي. 

تاسو بھ د ځان او خپلې کورنۍ 
د مالتړ لپاره کار کوئ. تاسو 
تمھ نھ لرئ چې بل څوک بھ 
ستاسو مالي مالتړ وکړي.  

تاسو لیوال یاست چې داوا طلب 
ډول د ژبې تمرین وکړئ او لھ 

نویو خلکو سره لیدنھ وکړئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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څوک پھ کاناډا کې کار کوي؟  7.3

 
 

 
 

 

.1.2.3.4

.5.6.7.8

.9.10.11.12

الرښوونې: خلکو تھ وګورئ. د ھغو خلکو پھ بکس کې د صحیح نښھ "    " ولیکئ چې تاسو 
فکر کوئ پھ کاناډا کې د کار کولو حق لری.

داسې قوانین شتون لري چې کار ګمارونکي د جندر، 
عمر، نسل، ټولنیزې طبقې، مدني حالت/کورنۍ 

وضعیت، ژبې، مذھب، ملیت، د کډوالۍ وضعیت، 
جنسي تمایل او وړتیا یا معلولیت پر اساس لھ 

کارمندانو سره غیر عادالنھ چلند کولو مخھ نیسي.

ځوابونھ: 1 (   )؛  2 (   )؛  3 (   )؛  4 (   )؛  5 (   )؛  6 (   )؛  7 (   )؛  8 (   )؛  9 (   )؛  6 (   )؛  10 (   )؛  11 (   )؛  12 (   )

اوومھ برخھ:  دنده

نده
: د

خھ 
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مھ 
وو

ا
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سره و ګورئ

.1  

.2  
 

.3  
 

.4  
 

.5  

7.4
 

?

کورنۍ او دندې (کارموندنھ) 

الرښوونې: دلتھ بھ ولولئ چې څنګھ پھ کاناډا کې د دندې پھ اړه د دې کورنۍ چلند بدل شوی. 

کلھ چې ھغھ کاناډا تھ ورسید، ھغھ 60 کلن و او ماشوم یې 16 کلن و. ھغھ مخکې ھیڅکلھ پھ 
بھرني ھیواد کې کار نھ دی کړی، نھ پھ انګلیسي او نھ ھم پھ فرانسوي ژبھ خبرې کولی شي. 

پھ 60 کلنۍ کې بھ د ھغھ د ھیواد خلک عموماً لھ تقاعد څخھ خوند اخیستل پیل کوي. پھ 
ھرصورت، پھ کاناډا کې، وضعیت مختلف دی. 

ھغھ پھ ښھ روغتیایی حالت کې دی او غواړي چې 
د خپلې نوې ټولنې پھ جوړښت کی ونډه واخلي.

کلھ چې د ھغھ ماشوم 18 کلن شي نو کومی پیسې 
چې ھغھ د کاناډا د ماشوم ګټې څخھ ترالسھ کوي، 

پای تھ رسیږي.

ھغھ د تقاعد ترالسھ کولو پر شرایطو برابر نھ دی 
او باید کلونھ انتظار وباسي، ترڅو د زاړه عمر د 

خوندیتوب لھ خدمتونو نھ برخھ مند شي.

ھغھ ھیڅ سپما نھ لري. 

د ھغھ 16 کلن ماشوم پالن لري چې پوھنتون تھ 
الړ شي. ھغھ غواړي لھ ھغې سره د زده کړې پھ 

لګښت کې مرستھ وکړي. 

ولې ھغھ باید پھ کاناډا کې کار وکړي؟

لھ

د دې کورنۍ وضعیت او ستاسو وضعیت څنګھ یو بل تھ ورتھ دی؟ 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
وو

ا
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.1

.3

.5

.2

.4

.6

الرښوونې: وګورئ چې پھ کاناډا کې د دندې پھ اړه د دې کورنۍ چلند څنګھ بدل شو.

پھ کاناډا کې پھ کار ځایونو کې، ټول خلک د دوی د 
جنسیت پھ پام کې نیولو پرتھ ورتھ حقوق او فرصتونھ 

لري. دا غیر قانوني کړنھ ده چې د جنسیت پر بنسټ 
خلکو تھ پیسې ورکړئ، پھ دې سبب چې دوی ورتھ 

دندې پھ بل ډول سر تھ رسوي.

اوومھ برخھ:  دنده

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
وو

ا



129

Unit 1 Overview of Canada
Unit 2  Travel to Canada
Unit 3 Arrival and Services
Unit 4 Housing
Unit 5 Health 
Unit 6 Education
Unit 7 Employment 
Unit 8 Budgeting
Unit 9 Transportation 

پھ کاناډا کې د دندو ډولونھ 7.5

 .1  
 

.4

.9

.1.2 .3 

.5.6

.7.8

 .2   

تاسو ممکن د جواز ترالسھ کولو 
لپاره پھ ازموینھ کې کامیابېدو تھ 
اړتیا و لرئ او تنظیمي ادارې تھ 

فیس ورکړئ. 

د تنظیم شویو دندو مثالونھ دا دي: 

روغتیایي پاملرنھ

درس ورکول

سوداګریز مسلکونھ (د ټولنیزې چارېامالک
بریښنا کارمند، نلدوان، 

مستري)

محاسبھانجینرۍ او معمارۍ 

قانوني او حقوقي خدماتمالي خدمتونھ

منظمې دندې
دا دندې ستاسو پھ والیت یا سیمھ کې لھ 

تنظیم کوونکي ادارې څخھ جواز تھ 
اړتیا لري. تنظیم کوونکې اداره یوه 

عامھ یا دولتي اداره ده چې د دندې د 
تطبیق پھ اړه مقررات جوړوي. پھ 

کاناډا کې د ټولو دندو شاوخوا 20 سلنھ 
تنظیم شوې دندې دې. 

غیر منظمې دندې
دا دندې جواز، تصدیق یا راجسټریشن 
تھ اړتیا نھ لري. کھ څھ ھم د ګومارنې 

اړتیاوې توپیر لري، خو تاسو ښایي 
الھم اړتیا ولرئ چې د خپلو مھارتونو یا 

تعلیم کچھ روښانھ کړئ.  پھ کاناډا کې 
شاوخوا 80 سلنھ دندې غیر منظمې 

دي.  

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
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پھ کاناډا کې ستاسو لومړۍ دنده 7.6

.1.2

.3.4

.5.6

پھ کاناډا کې، د ډیری خلکو لومړۍ دندې غیر تنظیم شوي دندې دي. اړینھ نھ ده چې لومړۍ 
دنده ھغھ دنده وي چې یو څوک بھ یې د تل لپاره ولري. ترټولو مھمھ خبره دا ده چې لھ کوم 

ځایھ پیل وکړئ.

الرښوونې: لومړۍ دندې وګورئ چې پھ کاناډا کې یې د ھر عمر خلک کوي. د لومړۍ دندې پھ 
بکس کې د "     " صحیح نښھ ولیکئ چې تاسو یې د ځان او خپلې کورنۍ مالتړ لپاره غوښتنھ کوئ.

رسوونکی کس (کورونو او دفترونو 
تھ د څیزونو د سپارلو کس)

امنیتي ساتونکی 
(وسلھ نھ لري)

منظره جوړوونکی

ساختماني کارګر

د ویښتانو اصالح کوونکی او 
سلمان

خزانھ دار

اوومھ برخھ:  دنده

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
وو

ا



د پرزو سره یو ځای کولو 
کارګر یا کارکوونکي

پاکوونکی یا کلینر

د ګودام کارکوونکی  

ګنډونکی (ګنډونکی، خیاط)

د خوړو خدماتي کار کوونکی

پالونکی 
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.7.8

.9.10

.11.12

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
وو

ا
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پھ کاناډا کې د دندې پھ موندنھ کې ننګونې  7.7

 

 

 

پھ کاناډا کې د دندې د لټون پر مھال کومې نورې ننګونې دي چې تاسو فکر کوئ 
ممکن نوي راتلونکي کسان ور سره مخ شي؟

?

الرښوونې: ھغھ ننګونې ولولئ چې نوي راغلي کسان پھ کاناډا کې د دندې موندلو پرمھال 
ورسره مخ کیږي. پھ راتلونکې پاڼھ کې، د نوي راتلونکي کس وضعیت ولولئ. پھ بکس 

کې د حرف پھ لیکلو سره د ھر نوي راغلي کس وضعیت لھ ننګونې سره پرتلھ کړئ. ھر 
حالت لھ یو څخھ ډیر سم ځوابونھ لري.

ا) پھ انګلیسي یا فرانسوي کې د ژبې ټیټ 
مھارتونھ

ث) زده کړې او اسناد چې لھ کاناډا بھر ترالسھ 
شوي پھ کاناډا کې پھ رسمیت نھ پیژندل کیږي.

پ) پھ کاناډا کې د کاري ځای او کلتور 
سره نا بلدتیا

ت) د کاناډا څخھ بھر کاري تجربې 
رسمیت نھ لرل

ټ) پھ کاناډا کې د خلکو لویھ شبکھ نھ شتون 
تر څو دوی لھ دندې سره وصل کړي

ب) پھ کاناډا کې د کار کولو تجربھ نھ لرل 

اوومھ برخھ:  دنده

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
وو

ا
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.1 .2  

 

.3  .4  

کھ څھ ھم دا ممکن ستونځمن وي چې تاسې 
ورتھ دنده کومھ چې تاسې مخکې درلوده 

ومومئ، خو بیا ھم مثبت چلند او خالص ذھن 
وساتئ.

یو نوی راغلی کس چې پھ انګلیسي او 
فرانسوي خبرې کوي او زده کړې یې پھ 

کاناډا کې پھ رسمیت پیژندل شوې دي. 
دوی ھیڅکلھ پھ ھغھ کاري ساحھ کې چې 

دوی زده کړې پھ کې کړې دي، کار نھ 
دی کړی.

یو نوی راغلی کس چې نھ لیک کولی شي او 
نھ لوست. ھغھ کار چې دوی یې کوي د خپلو 

السونو پھ واسطھ دی. دوی کاناډا تھ تر 
رسیدو د مخھ د کار کولو ډیرې تجربې لري 

او خپلھ شخصي سوداګري یې درلوده.

یو نوی راغلی کس لھ پرمختللي زده کړې 
سره چې پھ کاناډا کې رسمیت نھ ورکول 

کیږي. دوی لھ کاناډا بھر پھ خپلھ ساحھ کې 
کار کړی دى. دوی اړتیا لري پھ کاناډا کې 

د خپلې دندې د ترسره کولو د وړ کیدو لپاره 
ازموینې تیرې کړي. دوی پھ انګلیسي یا 
فرانسوي کې پھ ھغو تخنیکي لغاتونو نھ 

پوھیږي چې د دوی پھ دنده پورې اړه لري.

یو نوی راغلی کس چې لیسھ یې نھ ده 
بشپړه کړې او څوک چې لږ فرانسوي 

خبرې کوي. دوی د ډیرو کلونو لپاره پھ 
خپل ھیواد کې کار کړی. ډیری دندې 

چې دوی ترالسھ کړي د ھغو خلکو لھ 
الرې وې چې دوی ورسره پیژندل.

ټ, پ, ب  

ځوابونھ: 1 (ټ,پ,ب)؛  2 (ث,ټ,ت,پ,ب,ا)؛  3 (ټ,ت,پ,ب,ا)؛  4 (ټ,ت,پ,ب,ا)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

نده
: د

خھ 
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مھ 
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7.8

www.workopolis.com او www.jobbank.gc.ca/home  :دا وٻب پاڼې د دندې د لټون پھ وٻب پاڼو کې شاملې دي

آنالین، د کار موندنې ویب پاڼو او ټولنیزو رسنیو لھ 
الرې 

د ملګرو، خپلوانو، د ټولنې د غړو او سپانسرانو سره 
شبکھ جوړول  

د حکومت لخوا تمویل شوي سازمان څخھ لیدنھ

پھ شخصي توګھ د کار ګمارونکو سره لیدنھ 

د دندو پھ نندارتونونو کې ګډون کول 

 

.1   

.2  

.3 

.4 

.5  

 
 

 

پھ کاناډا کې د دندو موندلو ډیرې الرې شتون 
لري. کھ څھ ھم د دندې ډیر پوسټونھ آنالین دي، 

خو ځینې یې پھ عام ډول نھ اعالن کیږي.

پھ کاناډا کې دنده څنګھ لټولی شو؟

الرښوونې: پھ کاناډا کې د دندې د لټون د څرنګوالي پھ اړه ولولئ. پھ کاناډا کې د دندې د 
لټون د پالن کولو د الرو پھ بکس کې د صحیح نښھ "     " ولیکئ.

اوومھ برخھ:  دنده

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
وو

ا
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7.9
 

.1  

.2 

 
 

.3  

 

.4  

  

 

د اعتبار ارزونھ
پھ کاناډا کې ستاسو د بھرنۍ تجربې او زده 

کړې د رسمیت پیژندلو پھ موخھ غوښتنھ.

کار زده کړه (انټرنشیپ)
ستاسو د کار پھ ساحھ کې (پھ دې برخھ کې د 
کاناډا لږ تجربھ لرل) پھ لنډ مھالھ توګھ ابتدایي 
کار کول. یوه بیلګھ یې د نویو راتلونکو کسانو 

لپاره د کار زده کړې (انټرنشیپ) فدرالي 
برنامھ ده. د نورو معلوماتو لپاره دا  ولولئ  :

د اتصال برنامھ
کوم ټریننګونھ چې ستاسو سره ستاسو د 

کار پھ ساحھ کې د کاناډا د تجربې پھ 
ترالسھ کولو، د کاري ځای اړوند د 

انګلیسي یا فرانسوي زده کولو او د کاري 
ځای پھ کلتور پوھېدلو کې مرستھ کوي

انتقالي دندې
د کاناډا تجربھ او عاید ترالسھ کولو لپاره پھ 

ھره دنده کې کار کول او د ژبې تمرین 
کول، پداسې حال کې چې د کار پھ ځانګړي 

ساحھ کې د جواز ترالسھ کولو تھ انتظار 
باسئ. 

پھ کاناډا کې د خپل مسلک د پیل کولو لپاره غوراوي (اختیارونھ)

الرښوونې: پھ کاناډا کې د مسلک پیل کولو څرنګوالي اختیارونھ ولولئ. د ھغو انتخابونو پھ 
بکس کې د صحیح نښھ "     " ولیکئ چې تاسو یې د کولو پالن لرئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
وو
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.5  

 

.6  

.7  

 

 .8  

د کاناډا زده کړه
پھ کاناډایي مؤسساتو کې زده کړه کول 

ترڅو تاسو پھ خپلھ مطلوبھ دنده کې د کار 
کولو جوګھ شئ.   

د الرښود برنامې (د مشورې برنامې)
ستاسو پھ مطلوبھ کاري ساحھ کې لھ 

الرښود سره ستاسو د مطابقت یوه الره. دا 
سړی ستاسو سره الرښوونې شریکوي او 
ستاسو د کاري ساحې سره د اړیکو اسانتیا 

را منځتھ کوي. 

خپل کاروبار پیل کول 
پھ کاناډا کې د خپلې سوداګرۍ پھ رامنځتھ 
کولو سره د خپل مسلک پیل کول یا ځان 

ګمارنھ. نور معلومات دلتھ و لولئ: 

داوطلبي
د شبکې رامنځتھ کولو پرمھال یوه اندازه 

لنډمھالھ، پرتھ لھ پیسو د کاناډا کاري تجربھ 
ترالسھ کول.نور معلومات دلتھ و لولئ:

اوومھ برخھ:  دنده

نده
: د

خھ 
بر

مھ 
وو
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د اعتبار د ارزونې اھمیت 7.10
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

د اعتبار ارزونھ یوه پروسھ ده چې ستاسو پخوانۍ تجربھ پھ 
کاناډا کې د کار موندنې لھ معیارونو سره پرتلھ کوي. دا لھ بل 
ھیواد څخھ ستاسو د مھارتونو، پوھې، کاري تجربې او تعلیم د 

ارزونې یوه الره ده.

د اعتبار ارزونې پایلھ ستاسو پھ کارمخینھ 
(CV) کې شاملېدل ستاسو لپاره ګټور دي.

 د اعتبار ارزونھ د کاناډا لھ کارګومارونکو سره 
ستاسو پر وړتیاو و پھ پوھیدو کې مرستھ کوي. د 

اعتبار ارزونې اداره کولی شي د فیس لپاره ستاسو 
تعلیمي اسناد وارزوي. پھ کاناډا کې 

د اسنادو پھ اړه نور معلومات
دلتھ و لولئ:

 داسې برنامې شتون لري چې 
ستاسو د بھرنیو اسنادو ارزونې د 

لګښتونو پھ پوښښ کې ستاسو 
سره مرستھ کوي. نور معلومات 

دلتھ و لولئ: 

ورتھ دنده کېدای شي د والیت یا سیمې پر بنسټ مختلف 
عنوانونھ او اړتیاوې ولري. د دندې تشریح پھ دقت سره ولولئ 
ترڅو ډاډ ترالسھ کړئ چې ستاسو وړتیاوې د دندې لھ اړتیاوو 

سره سمون خوري.

د اعتبار ارزونې پھ اړه نور معلومات دلتھ و لولئ:
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7 8

د دندې غوښتنلیک او ګومارنې پروسھ

د دندې لټون.

خپل اسناد ولیږئ. د ھرې دندې 
لپاره خپلھ کارمخینھ یا سي وي 

 (Cover Letter) او پېژند لیک
ترتیب کړئ.

کار ګومارونکی پریکړه 
کوي چې ایا تاسو تھ د مرکې 

بلنھ درکړي او کھ نھ.

د یو څھ وخت او یو څو ھڅو 
وروستھ، تاسو د دندې وړاندیز 

ترالسھ کوئ. مبارک مو شھ!

یو لیک ولیکئ چې ولې تاسو د دندې 
لپاره غوره شخص یاست (پېژند لیک 

(Cover Letter یا

د خپلې کاري تجربې او وړتیاوو 
لیست چمتو کړئ (سوانح یا سي وي)

د دندې پھ مرکھ کې، ثابتھ کړئ چې 
تاسو د دندې لپاره وړ شخص یاست. 

ډیری خلک اړتیا لري مخکې لھ دې 
چې مرکې تھ وبلل شي د ډیرو دندو 

لپاره غوښتنلیک ولېږي. کوښښ جاري 
وساتئ!

الرښوونې: د دندې غوښتنلیک او ګومارنې د پروسې مرحلې وګورئ. دا مرحلې ممکن د 
دندې پر بنسټ یو څھ توپیر ولري.

د دندې پھ تشریح کې د ژبې اړتیاوې صحیح کړئ. ډیری دندې د 
انګلیسي ژبی مھارتونو تھ اړتیا لري، پھ داسې حال کې چې 

فرانسوي ژبھ عموماً پھ  کیوبیک کې اړینھ ده. پھ انګلیسي او 
فرانسوي دواړو پوھیدل د کار پھ ډیری برخو کې د دندې  موندلو 

لپاره یوه پانګھ ده.

اوومھ برخھ:  دنده
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پھ کاناډا کې د کار اصول 7.12

.1  
 
 

.2  
 

.3  

.4  

.5  

 
 

 

الرښوونې: پھ کاناډا کې د کار د نورمونو پھ اړه ولولئ. د نورمونو پھ ھغھ بکس کې د"     "  
صحیح نښھ ولیکئ، کوم چې لھ ھغو ھیوادونو څخھ توپیر لري چېرې چې تاسو ژوند کړی.

ھر کار ځای خپل کلتور او د کار تمې لري. د نوي کار 
ځای لھ کلتور سره موافقت کول او د کار ځای د توقعاتو 
پوره کول د دندې پھ ساتلو او پھ مسلک کې د پرمختګ 

لپاره مھم دي.

د بشپړ وخت دنده معموال پھ ورځ کې 8 
ساعتھ، لھ دوشنبې تر جمعې او پھ اونۍ 

کې 40 ساعتھ وي.

پس لھ وختھ دنده معموالً پھ اونۍ کې لھ 
16 څخھ تر 24 ساعتونو پورې وي. 

ځینې دندې نوبتي کار (شېفټ) او د اونۍ پھ 
پای کې کار کولو تھ اړتیا لري. دا پدې مانا ده 
چې د کار ځای ھره ورځ لھ 8 ساعتونو څخھ 

ډیر یا تر 24 ساعتونو پورې کار کوي. پھ 
نورمال ډول، درې نوبتونھ (شفټونھ) شتون 

لري: ورځ، ماښام او د شپې شفټونھ. 

ھغھ کورنۍ چې کار کوي او کوچني 
ماشومان لري د ماشوم پاملرنې یا لھ 

ښوونځي وروستھ پاملرنې لپاره پالن کولو 
تھ اړتیا لري. پھ کاناډا کې، ماشومان یواځې 

او بې څارنې نھ پریښودل کیږي. د ماشوم 
پاملرنې اختیارونو پھ اړه د نورو معلوماتو 

لپاره شپږمھ برخھ، 6.7 فعالیت وګورئ. 

دا پھ کاناډا کې عامھ خبره ده چې د میرمنو 
لھ خوا د نارینھ کار کوونکو نظارت ترسره 

شي.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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ستاسو معاش

پھ کاناډا کې، کارګومارونکي پھ قانوني ډول اړ 
دي چې لږ تر لږه (حد اقل) معاش ورکړي. 

لږترلږه (حد اقل) معاش پھ ھر والیت او سیمھ کې 
توپیر لري. ستاسو پھ ټولنھ کې د مختلفو

دندو لپاره د لږ تر لږه معاش او
د معاش اندازې پھ اړه نور معلومات 

دلتھ و لولئ:

تاسو اړ یاست چې پھ کاناډا کې د کار کولو د وړ کیدو لپاره د 
  SIN  ولرئ. د خپل (  SIN  ) ټولنیزې بیمې شمیره

معلومات یواځې ھغھ وخت وړاندې کړئ چې قانوني اړتیا 
ورتھ پېښھ شي.  

پھ کاناډا کې، ټول کارګران لھ خپل معاش څخھ د عامھ تقاعد 
پھ فنډ کې د کاناډا تقاعد پالن پھ نوم ونډه اخلي. د 65 کالو یا 
تر دې د زیات عمر لرونکي ھغھ خلک چې د ټاکلي وخت 
لپاره پھ کاناډا کې اوسیدلي وي، لھ حکومت   څخھ د زاړه 

عمر خوندیتوب پھ نوم برابره تادیھ ترالسھ کوي.

تاسو ھر کال د اپریل تر 30 پورې د خپل کار ځای څخھ د 
T4 (ستاسو د عایداتو او کسراتو بیان) پھ کارولو سره د خپل 

عاید د مالیې د راپور سپارلو مسؤل یاست. 

د ھرې تادیې د مودې لپاره تاسو د تادیې رسید ترالسھ کوئ. 
ستاسو خالص معاش بھ ستاسو لھ ټول معاش څخھ ټیټ وي. 
ستاسو لھ ټول معاش څخھ یو مقدار پیسې ګرځول کیږي تر 
څو د عایداتو مالیھ، د تقاعد ګټې، او ھمدارنګھ د کارموندنې 

بیمھ او روغتیایي بیمھ تر پوښښ الندې ونیول شي.

پھ عادي حالت کې، تاسو خپل معاش پھ نغدي توګھ نھ ترالسھ 
کوئ، بلکې د مستقیمو زیرمو (مستقیماً ستاسو بانکي حساب 

تھ لیږدول کیږي) یا چک لھ الرې معاش در کول کیږي. 

"د میز الندې کار" یوه نا اعالن شوې دنده ده د کوم لپاره 
چې تاسو پیسې ترالسھ کوئ، مګر مالیھ نھ ورکوئ. دا 

ډول کار غیر قانوني دی. دا د کار ګومارونکي او کار 
کوونکي دواړو لپاره جدي پایلې لري. 

اوومھ برخھ:  دنده
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پھ کاناډا کې پیسې  8.1
 

.2  .1

د کاناډا رسمي اسعار کاناډایي ډالر (CAD) دي. یو 
ډالر 100 سینټھ (¢) دی.  د کاناډا بانک دوه ډولھ پیسې 

خپروي: 

چاپ شوي بانک نوټونھ یو ډول اندازه (جسامت) 
لري، مګر د ارزښت پر اساس مختلف رنګونھ 

لري. 

سکې مختلفې  اندازې، شکلونھ او رنګونھ 
لري. پھ شا کې یې د کاناډا سمبول دی.

پھ کاناډا کې د ژوند لګښت لھ یوه والیت او سیمې 
څخھ بل تھ توپیر لري. د ژوند لګښت د لویو 

ښارونو او کلیوالي سیمو ترمنځ توپیر لري. دا 
ممکن پھ ھغھ ګاونډ پورې ھم اړه و لري چېرې 

چې تاسو ژوند کوئ. 

د بودیجې ساتل بھ ستاسو سره مرستھ وکړي چې پوه شئ 
څومره پیسې لرئ او څومره مصرف کولی شئ. د حکومت 

لخوا ستاسو تمویل شوي سازمان یا سپانسر کولی شي 
ستاسو سره مرستھ وکړي چې د میاشتنۍ بودیجې جوړولو او 

تعقیب څرنګوالی زده کړئ. 

کلھ چې تاسو پھ خپل دایمي کور کې ژوند پیل 
کړئ نو تاسو اړ یاست چې خپل لومړني لګښتونھ 

او نور بنسټیز لګښتونھ پھ خپلھ پرې کړئ. 

بودیجھ جوړول
اتمھ برخھ
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پھ کاناډا کې د ژوند لومړني لګښتونھ کوم دي؟ 8.2

.1  
 

.2 
  

.3 
 

.4
 

.5
 

الرښوونې: پھ کاناډا کې د ژوند لومړني لګښتونھ وګورئ. د ھغو لګښتونو پھ بکس کې د 
صحیح نښھ "     " ولیکئ چې تاسو تھ نوي دي. 

ھستوګنھ 
دا ھره میاشت ستاسو تر ټولو لوی لګښت 

دی. دا پھ عام ډول ستاسو کرایھ ده مګر پدې 
کې د بیمې او ساتنې (مراقبت) لګښتونھ ھم 

شاملېدلی شي.   

بېلونھ (یوټیلیټي)
د کاناډا پھ ډیرو برخو کې، پدې کې بریښنا، 
تودول او اوبھ شاملې دي. ځینې دا لګښتونھ 

ممکن ستاسو پھ کرایھ کې شامل شي. ستاسو 
د بریښنا او تودوخې بیلونھ بھ پھ ژمي کې لوړ 

وي. 

اړیکې
پدې کې د ګرځنده تلیفون یا د ځمکني تلیفون 

خدمات، کیبل تلویزیون او انټرنیټ تھ 
السرسی شامل دي چې ھره میاشت تادیھ 

کیږي. 

ترانسپورت
پدې کې د ټولنې پھ شاوخوا کې ستاسو د 
ګرځیدو لپاره د عامھ ترانسپورت لګښت 

شامل دی. 

خواړه
دا ستاسو د لګښتونو لویھ برخھ ده او د ځان او 
خپلې کورنۍ د خوړو لګښت پھ بر کې نیسي.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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.6 
 

.7
  

.8 

 
 

 
 

 
 

د ماشوم پالنھ
ھغھ والدین چې کار کوي یا زده کړې 

کوي، اړ دي چې د خپلو ماشومانو لپاره 
د ماشوم پاملرنې لګښت ورکړي. 

تاسو کولی شئ خپل لګښتونھ دلتھ محاسبھ کړئ:

نور لګښتونھ
پدې کې جامې، صابون، شامپو او د 
تشناب اړوند نور شیان ، د ښوونځي 

تجھیزات او نور اړین توکي شامل دي.  

د مھاجرت پور
دا د ھغو پیسو اندازه ده چې ستاسو پھ 

استازیتوب د کاناډا حکومت لخوا ستاسو 
د سفر لپاره ور کړل شوې.  

پھ کاناډا کې ستاسو د لومړي کال وروستھ، دا ستاسو 
مسؤلیت دی چې د منظمو میاشتنیو تادیاتو لھ الرې د پور 

بیرتھ تادیھ پیل کړئ. تاسو بھ د ټول پور او میاشتني مقدار 
سره چې تاسو بھ یې تادیھ کولو تھ اړتیا ولرئ، یو لیکلی 

بیان ترالسھ کړئ. د نورو معلوماتو لپاره، دوھمھ برخھ، 2.4 
فعالیت وګورئ. 

اتمھ برخھ:  بودیجھ جوړول
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8.3

 
 

 
 

ھغھ مقدار پیسې چې تاسو یې پھ مالي مالتړ کې 
ترالسھ کوئ، د کورنۍ اندازه، د کورنۍ د غړو 

عمرونھ، ستاسو د اوسېدو پھ ځای او ستاسو د 
کورنۍ د اړتیاوو پھ ګډون پھ ډیرو عواملو پورې 

اړه لري. 

الرښوونې: لومړني لګښتونھ وګورئ چې ستاسو مالي مالتړ یې ستاسو سره پھ تادیھ کولو کې مرستھ 
کوي. د خورا لوی لګښت لپاره " $$$$ " ولیکئ، د دوھم لوړ لګښت لپاره " $$$ "، د دوھم ټیټ 

لپاره" $$ " او د ټیټ لګښت لپاره" $ " ولیکئ. 

اړیکې1.

ترانسپورت 4.ھستوګنھ او بېلونھ (یوټیلیټي) 3.

خواړه2.

د انفرادي شرایطو پر اساس، تاسو ممکن اضافي امتیازات ترالسھ کړئ. پدې کې 
ممکن د ھغو کورنیو لپاره چې نوی زیږیدلی کوچنی لری، د 65 کالو څخھ ډیر عمر 

لرونکي خلک، د ځانګړو غذایي اړتیاوو لرونکي خلک یا د کور لپاره
 پھ تادیھ کې مرستھ کوونکي خلک شامل وي. کھ تاسو د دې

 اضافي تخصیصاتو لپاره وړ یاست نو د خپل حکومت لخوا تمویل
 شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ پوښتنھ وکړئ.  

ځوابونھ: 1 ($)؛  2 ($$$)؛  3 ($$$$)؛  4 ($$)
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صحیح نښھ "     " ولیکئ چې تاسو فکر کوئ ستاسو لپاره ګټور دي.
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8.4

.1   

.2  

.3 

.4  

.5  

تاسو څنګھ کولی شئ یو څھ پیسې و سپموئ؟ 

تاسو کولی شئ یو کور یا اپارتمان لھ چا 
سره شریک کړئ او د کرایې یوه برخھ 

ورکړئ. 

تاسو کولی شئ تازه خواړه وپیرئ او پھ 
رستورانتونو کې د خوراک پرځای پھ 

کور کې خواړه چمتو کړئ.

تاسو کولی شئ د ټیټو نرخونو پلورنځي او 
محصوالت وګورئ او د ښو معامالتو 

لپاره د پلورنځي الرښود و لولئ.

تاسو کولی شئ د موټر پیرودلو پرځای 
عامھ ترانسپورت وکاروئ. 

تاسو کوالی شئ د ګرځنده تلیفون یا لینډ 
الین تلیفون دواړو د لرلو پر ځای لھ دوی 
څخھ یو غوره کړئ. د لرې واټن زنګونھ 

کیدای شي خورا ګران وي، او تاسو باید پھ 
نړیوالھ کچھ د زنګ وھلو څخھ وړاندې 

نرخونھ پھ دقت سره و لولئ. تاسو کولی 
شئ د اوږد واټن تلیفون کولو د ټیټ لګښت 
پھ موخھ انټرنېټ وکاروئ یا د زنګ وھلو 

کارتونھ (کالېنګ کارډز) واخلئ. 

اتمھ برخھ:  بودیجھ جوړول
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.6 
 

.7

.8 

.9

تاسو کولی شئ پھ کتابتونونو او 
نورو عامھ ځایونو کې وړیا 

انټرنیټ وکاروئ. 

تاسو کولی شئ د کرایې پھ لګښت کې د 
شاملو اسانتیاوو بېلونو لرونکي کور لټون 
وکړئ. دا یو ثابت لګښت دی چې کولی 
شي ستاسو سره د مصرف پھ تنظیم کې 

مرستھ وکړي. کھ نھ نو، د اسانتیاوو 
(بېلونو) لګښت بھ د شخصي استعمال پر 

اساس توپیر ولري. 

تاسو کولی شئ د خپل حکومت لھ خوا 
تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ 
وغواړئ چې کھ چېرې ستاسو پھ ټولنھ 
کې د ماشوم د کم لګښت پاملرنې شتون 

ولري، یا تاسو کولی شئ لھ نورو 
والدینو سره مسؤلیتونھ شریک کړئ. 

تاسو کولی شئ د ګرځنده تلیفون، کیبل 
تلویزیون، انټرنیټ، فرنیچر یا موټر لپاره 

د قرارداد یا تادیې پالن لھ غوره کولو 
څخھ وړاندې شرایط پرتلھ کړئ. د 

تخفیفونو د شتون لټون وکړئ.   

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

ول
وړ
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جھ

ودی
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8.5

 
 

 

  

1.

2.

3.

4.

د ھغھ مالي مالتړ مقدار چې تاسو بھ یې ترالسھ کړئ، محدود دی. 
دا یواځې ستاسو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره بسنھ کوي. د 

ترالسھ شویو پیسو پر مټ کوم کارونھ کولی شو او پھ دې اړه لھ 
واقعیت څخھ د ډکو توقعاتو لرل، ستاسو سره مرستھ کوي چې پھ 

کاناډا کی لھ ژوند کولو سره عادت شئ.  

الرښوونې: وضعیت وڅیړئ. د ھر وضعیت او واقعي توقعاتو ترمنځ کرښھ رسم کړئ. 

د مالي مالتړ اړوند توقعات 

تاسو لھ حکومت او/یا ستاسو 
لھ سپانسرانو څخھ مالي مالتړ 

تر السھ کوئ. 

تاسو لھ یو چا سره کور 
شریکوئ او د کرایې یوه برخھ 

پرې کوئ. 

تاسو د انټرنیټ پھ ذریعھ زنګ 
وھلو لھ الری او د تلیفون 

کارتونو (کالېنګ کارډز) پھ 
پیرودلو سره لھ کورنۍ سره 

وصل کیږئ.  

تاسو شاید دومره پیسې و نھ 
لرئ چې پھ وطن کې د کورنۍ 

غړو تھ یی و لیږئ.

عامھ ترانسپورت د سفر لپاره 
تر ټولو ارزانھ انتخاب دی. 

تاسو کولی شئ د میاشتني پاس 
پھ اخیستلو سره پیسې خوندي 

کړئ.

ستاسو د کور او ھغو ځایونو 
ترمنځ واټن چې تاسو غواړئ 

پھ خپلھ ټولنھ کې ترې لیدنھ 
وکړئ، لرې دي.

تاسو مجرد یاست، ماشومان نھ 
لرئ، او محدود مالي مالتړ 

ترالسھ کوئ.

تاسو غواړئ پھ بل ھیواد کې 
لھ خپلې کورنۍ سره خبرې 

وکړئ.

ا)

ب)

ټ)

ت)

ځوابونھ: 1 (ت)؛  2 (پ)؛  3 (a)؛  4 (ب)
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5.

6.

7.

8.

کھ تاسو د میاشتې لھ پای تھ 
رسیدو څخھ وړاندې ټولې پیسې 

مصرف کړئ، نو تاسو بھ نورې 
پیسې ترالسھ نھ کړئ. د خپل 

حکومت تمویل شوي سازمان یا 
سپانسرانو سره د خپلو لګښتونو 
د اداره کولو د څرنګوالي پھ اړه 

وغږیږئ. 

تاسو غواړئ لھ کاناډا بھر سفر 
وکړئ. 

ستاسو اوږدمھالھ اھداف ستاسو د 
ثانوي زده کړې بشپړول او د کور 

یا موټر اخیستل دي. 

ستاسو پھ ټولنھ کې کور ګران 
دی. 

ستاسو لګښتونھ لھ ھغھ پیسو 
څخھ ډیر دي چې تاسو یې ھره 

میاشت ترالسھ کوئ.

ستاسو ډیری مالي مالتړ بھ ستاسو د 
کرایې د تادیھ کولو لپاره وکارول 

شي. کورنۍ پھ ځانګړي توګھ ښایي 
د نورو لومړنیو اړتیاوو د لګښتونو 
د پوره کولو لپاره نورو ګټو کارولو 

تھ اړتیا ولري. 

احتمال لري چې تاسو سپما 
کولو/یا پور ترالسھ کولو تھ اړتیا 
ولرئ. میاشتنی مالي مالتړ چې 
تاسو بھ یې ترالسھ کړئ د دې 
شیانو تادیھ کولو لپاره کافي نھ 

دی. 

سفر کول ګران دي، او د مالي 
مالتړ اندازه چې تاسو یې ترالسھ 
کوئ د دې سفر لپاره کافي نھ ده. 

تاسو باید لھ وړاندې پالن جوړ کړئ 
او سپما وکړئ. 

ټ)

ث)

ج)

چ)

ځوابونھ: 5 (ث)؛  6 (ټ)؛  7 (چ)؛  8 (ج)

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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دا بھ یو څھ وخت ونیسي تر ھغې چې تاسو پوه شئ چې د 
پیرودلو لپاره غوره ځایونھ چېرې دي.

سوپر مارکیټونھ

درملتونونھ

لوی پلورنځي

د کور ښھ کولو پلورنځي

الرښوونې: پھ کاناډا کې د پیرودلو لپاره مختلفو ځایونو تھ 
مراجعھ وکړئ. د ھرځای او د ھغھ څھ تشریح تر مینځ چې 

تاسو یې ھلتھ پیرودلې شئ، کرښھ رسم کړئ.  

پھ کاناډا کې سودا اخېستل 8.6

1.

2.

3.

4.

لوی پلورنځي چې جامې، بوټان، 
فرنیچر، وسایل، د کور سامانونھ او 

نور غیر خوراکي توکي پلوري. 

دا د خوړو پلورنځیو خورا عام 
ډولونھ دي. ډیری د پاکولو 

محصوالت، سینګار توکي، مجلې او 
لھ نسخې پرتھ عام درمل پلوري.

دا پلورنځي معموال درملتون لري 
چېرې چې د نسخې درمل اخیستل 

کیدی شي. ډیری لھ نسخې-پرتھ 
درمل، ډایپرونھ، د میرمنو د حفظ 

الصحې محصوالت، سینګارتوکي، 
مجلې او خواړه ھم پلوري. 

دا پلورنځي د کور ترمیم یا ساتلو 
لپاره محصوالت پلوري، لکھ اوزار، 

وسایل او ځینې وختونھ فرنیچر.  

ا)

ب)

پ)

ت)

ځوابونھ: 1 (ب)؛  2 (ت)؛  3 (ا)؛  4 (پ)
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5.

6.

7.

8.

 
 

 
 

دا پلورنځي اکثراً د مختلفو کلتوري خلکو ملکیت 
دی څوک چې لھ بھره کاناډا تھ توکي واردوي. 

تاسو ممکن پدې پلورنځیو کې د خپل ھیواد خواړه 
او نورمحصوالت ومومئ.

د انټرنیټ پھ کارولو سره د توکو پیرل. پھ خرڅالو 
توکو کې مجازی پلورنځي او شخصي دوھم الس 
پلور شامل دی. دا پھ کاناډا کې د خلکو لپاره عامھ 

خبره ده چې آنالین پیرودنھ وکړي.

دا غیر رسمي، لھ کوره بھر خپرونې دي چېرې 
چې خلک د خپلو کورونو کارول شوي توکي 
معموال پھ خورا ټیټو نرخونو پلوري. نیټھ او 

موقعیت معموالً پھ ګاونډ کې د اعالناتو پر تختو 
باندې اعالن کیږي.

دا پلورنځي کارول شوي توکي لکھ جامې او نور 
کورني توکي پھ ټیټ نرخ پلوري. دا پھ کاناډا کې د 
خلکو لپاره عامھ خبره ده چې کارول شوي توکي 

وپیري.  

د دویم الس پلورنځي (د مستعملو 
توکو پلورنځي)

د ګراج پلور

آنالین پلور 

د قومي خوراکي توکو پلورنځي

د حکومت لخوا ستاسو  تمویل شوی سازمان یا سپانسر کولی شي 
تاسو تھ وښیې چې چېرې خواړه و پیرئ او د ښو قیمتونو موندلو 

د څرنګوالي پھ اړه تاسو تھ الرښوونې وکړي. دوی کولی شي 
تاسو تھ ووایی چې چېرتھ د پلور پھ لټھ کې شئ،
 د تخفیفي کوپنونو کارولو څرنګوالی، مقایسوي

 خریداري کول او د شخصي پلور پھ اړه معلومات
 درکړي.

ټ)

ث)

ج)

چ)

ځوابونھ: 5 (چ)؛  6 (ټ)؛  7 (ج)؛  8 (ث)
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پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب



الرښوونې: توکي وګورئ او پریکړه وکړئ چې ایا دا ھغھ څھ دي چې تاسو ورتھ اړتیا لرئ یا 
ھغھ څھ دی چې تاسو یې غواړئ. ھغھ څھ تھ، چې تاسی ورتھ ضرورت لرئ، پھ بکس کی دایره 

رسم کړئ "     " او د ھغھ څھ پھ اړه "     " یو مثلث رسم کړئ چې تاسې یې غواړئ.
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.1  
 

.2  
 

.3  
 

.4  
 

.5  

تاسو څھ تھ اړتیا لرئ برعکس د دې چې څھ غواړئ؟8.7

موټر 

سالم خواړه

یو لوی کور 

کالي 

نوی ځیرک تلیفون 

اتمھ برخھ:  بودیجھ جوړول
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.6  
 

.7   
 

.8   
 

.9   
 

.10

د حفظ الصحې محصوالت

د فټنس کلب غړیتوب 

د اوسیدو ځای 

پھ رستورانت کې خواړه خوړل

د قیمتي برانډ بوټان 

مھمھ ده تر څو پوه شئ چې ستاسو 
اړتیاوې ستاسو د غوښتنو پھ مقابل کې څھ 

دي. ځینې توکي چې تاسو یې غواړئ کیدای 
شی ګران وي، او تاسو ممکن د دوی د 

اخېستلو لپاره انتظار وکړئ.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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 .1
 

 .2 
 

.5 .4

.3

 

.2 .1

د آنالین بانکدارۍ سیسټم پھ 
کارولو سره بیلونھ تادیھ 

کړئ

د مستقیمو زیرمو لھ الرې 
پیسې ترالسھ کړئ

د بانکدارۍ اتومات 
ماشینونھ وکاروئ

چکونھ ولیکئ

پھ پلورنځیو او انټرنیټ کې 
د پیرود لپاره ډیبټ یا 

کریډیټ کارت صادر کړي

پھ کاناډا کې بانکداري 8.8
 

 
 

کاناډا تھ لھ رسېدو لږ وروستھ، د حکومت لخوا ستاسو 
تمویل شوي سازمان یا سپانسر بھ ستاسو سره د کاناډا پھ 
بانکي حساب خالصولو او غوښتنلیک ډکولو کې مرستھ 

وکړي. 

یو بانکي حساب تاسو تھ دا وړتیا درکوي چې:

د بانکي حسابونو مختلف ډولونھ شتون لري. ترټولو عام یې دا دي:

د چېک حسابونھ
دا د لګښتونو د تادیھ کولو لپاره دي. تاسو کولی شئ د کرایې او 

نورو بیلونو د تادیھ کولو لپاره د چېکونھ امر ورکړئ. تاسو 
کولی شئ د خپل ډیبټ کارټ پھ کارولو سره پیسې لھ خپل 

حساب څخھ وباسئ او آنالین پیسې انتقال کړئ.

د سپما حسابونھ
دا د راتلونکو لګښتونو یا اھدافو لپاره د پیسو خوندي کولو لپاره 
دي. بانکونھ ممکن تاسو تھ د ھغو پیسو پھ اړه سود درکړي چې 

تاسو یې پدې حسابونو کې ساتئ.  

محتاط اوسئ  او د ھغھ پیسو پھ پرتلھ لوړ 
چکونھ مھ لیکئ چې تاسو یې اوس مھال 

ستاسو د چکونو پھ حساب کې لرئ. د دې لپاره 
قانوني پایلې شتون لري. د بانکي حسابونو د 

مختلفو ډولونو پھ اړه نور معلومات دلتھ و 
لولئ:

اتمھ برخھ:  بودیجھ جوړول
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کریډیټ کارټونھ 

ستاسو د کریډیټ تاریخچھ 

8.9

.1

.2  

8.10
.1 

.2 

پھ کاناډا کې ډیری خلک پھ پلورنځیو کې لھ ورځني پیرود څخھ 
نیولې پھ انټرنیټ د شیانو تر پیرودو پورې د پېرودلو لپاره کریډیټ 

کارتونھ کاروي. 

کلھ چې تاسو د کریډیټ کارت کاروئ، 
تاسو پیسې پور کوئ. ھغھ بانک یا شرکت 

چې د کریډیټ کارت خپروي، پھ ھغھ 
مقدار باندې سود اخلي چې تاسو یې 

پوروړی یاست. نور معلومات دلتھ و 
لولئ:

کلھ چې تاسو کریډیټ کاروئ، ھر څومره چې تاسی ښھ تادیھ 
کوئ، ستاسو د کریډیټ پھ تاریخ کې ثبت کیږي. پھ راتلونکي 

کې، کلھ چې تاسو د پور لپاره غوښتنھ کوئ، بانکونھ بھ ستاسو 
پھ اړه پریکړه ستاسو د کریډیټ تاریخ پھ اساس کوي. د ښھ 

کریډیټ تاریخ درلودو لپاره، خپلې تادیې پھ ھره میاشت کې پھ 
بشپړ ډول او وخت سره وکړئ.

تاسو اړ یاست ھره میاشت خپلھ کرایھ او د ھوساینې بیلونھ 
(یوټیلیټي بېلز) پھ خپل وخت تادیھ کړئ. کھ تاسو پھ خپلو 

تادیاتو کې شاتھ پاتې شئ، دا بھ ستاسو د کریډیټ پھ تاریخ کې 
ثبت شي او تاسو کیدای شي لھ دی پروسې نھ وویستل شئ.

کھ تاسو د کریډیټ کارت تادیھ پر وخت 
ورنکړئ، بانک یا پور ورکوونکی شرکت 

بھ ستاسو څخھ د جریمې فیس واخلي.

پھ کاناډا کې د ښھ کریډیټ تاریخ را منځتھ کولو 
لپاره ستاسو لومړی چانس ستاسو د کډوالۍ پور 

دی چې پھ میاشتني ډول یې تادیھ کړئ. 

کریډیټ کارتونھ پھ ځیر سره وکاروئ. د کریډیټ کارتونو کارولو 
پر مھال کیدای شي تاسو پھ اسانۍ سره تر پور الندې شئ. مخکې 
لدې چې تاسو پھ کریډیټ کوم شی وپیرئ، ډاډ ترالسھ کړئ چې 

تاسو پھ خپل حساب کې کافي پیسې لرئ یا دا چې تاسو بھ وکولی 
شئ لھ خپلو منظمو لګښتونو سربیره پھ وخت سره میاشتنۍ پیسې 

تادیھ کړئ.  

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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پھ کاناډا کې مالیھ  8.11

  

  

1.

2.

3.

 

د کاناډا د عوایدو اداره پھ کاناډا کې د مالیاتي قوانینو مسؤلھ اصلي اداره ده. مالیھ 
د فدرالي، والیتي او ښاروالۍ حکومتونو لخوا را ټولیږي.

کھ تاسو کور، اپارتمان یا ځمکھ لرئ نو 
تاسو دا مالیھ تادیھ کوئ. د کور د کرایھ 

کولو پر مھال، دا د کور پر مالک ده چې د 
ملکیت مالیھ ورکړي.

د توکو او خدماتو (یا پلور) 
مالیھ

د ملکیت مالیھ

پر عایداتو مالیھ

دا مالیھ د حکومت لخوا پھ ھغھ عاید 
اخیستل کیږي چې تاسو یې لھ دندې څخھ یا 

د ګټو پھ توګھ ترالسھ کوئ. دا معموالً 
مخکې لدې چې تاسو خپلې تادیې ترالسھ 

کړئ، ستاسو لھ حسابھ جال کیږي.

دا ھغھ پیسې دي چې تاسو یې د اخېستل 
شویو توکو پر قیمت او یا د ترالسھ شویو 
خدماتو څخھ سربېره تادیھ کوئ. پھ کاناډا 
کې پھ لومړنیو خوړو ھیڅ مالیھ نشتھ. پر 
ځینې شیانو لکھ سګرټو او الکولو اضافي 

مالیھ شتون لري.

الرښوونې: پھ کاناډا کې د خلکو لھ خوا د مالیاتو د ورکړې مختلف ډولونھ وګورئ. د ھر ډول مالیې او د 
ھغې د توضیح ترمنځ کرښھ رسم کړئ.

د کاناډا د عوایدو ادارو پھ اړه د نورو معلوماتو او 
آنالین حساب جوړولو لپاره، دا  و لولئ:

(a

(b

(c

(b) 3  ؛(a) 2  ؛(c) 1 :ځوابونھ

اتمھ برخھ:  بودیجھ جوړول
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.7

.1.2

.3.4 

.5.6

.8 

پھ کاناډا کې، ھرڅوک مالیھ ورکوي. پھ کاناډا 
کې مالیھ د دې لپاره تادیھ کیږی: 

اساسي زده کړې

پھ سړکونو، لویو الرو او پیاده 
الرو کې د واورې لرې کول

روغتیایی پاملرنھ

بیړني خدمات لکھ اور 
وژونکي او پولیس

عامھ پارکونھ

د سړکونو او لویو الرو 
ساتنھ

د ټولنې خدمتونھ

عامھ ترانسپورت او پارکینګ

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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8.13
 

 
 

د مالیې پھ موخھ د خپل عاید راپور ورکول

اضافي مالي ګټې

8.12
 

 

 
 
 

 
 

ستاسو د عایداتو د مالیې راپور پھ وړاندې کولو کې پاتې راتلل ممکن د 
ځینې ګټو لھ السھ ورکولو پایلھ ولري لکھ د کاناډا د ماشوم د مالیې ګټھ.

د خپل عاید د مالیې راپور سپارلو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، د 
حکومت لھ خوا تمویل شوي سازمان یا سپانسرانو څخھ پوښتنھ وکړئ 

او دا ولولئ:

کلھ چې تاسو خپل  SIN/NAS  ترالسھ کړئ، نو څومره ژر چې 
کېدای شي، د ھغو ګټو غوښتنھ وکړئ چې تاسو یې مستحق یاست. 
پھ خپل وخت د عایداتو د مالیې راپور سپارل بھ ستاسو سره ستاسو 

د ګټو پھ ترالسھ کولو کې مرستھ وکړي.  

تاسو ممکن د کاناډا ماشوم د مالیې ګټھ، د توکو او خدماتو مالیې 
بیرتھ ستنیدل، او نورو والیتی او سیمھ ییزو ګټو پھ ګډون، د ګټو 
مستحق یاست. د حکومت لھ خوا د خپل تمویل شوي سازمان یا 

سپانسرانو څخھ د ھغو ګټو لپاره وپوښتئ چې تاسو ھم ښایي ھغو 
ګټو تھ پر شرایطو برابر یاست.

د حکومت لھ خوا ستاسو تمویل شوی سازمان یا سپانسر کولی شي 
ستاسو سره د اړوندو فورمو ډکولو او اړینو اسنادو پھ ضمیمھ کولو 

کې مرستھ وکړي. 

تاسو تھ د شتھ ګټو پھ اړه نور معلومات دلتھ و لولئ:

کلھ چې تاسو کاناډا تھ راشئ او د ټولنیزې بیمې شمیره 
(SIN/NAS) مو ترالسھ کړې وي، نو تاسو باید د خپل عاید د 
مالیې راپور د ھغھ مالي مالتړ پھ ګډون چې تاسو ترالسھ کړی 

دی، وسپارئ. دا ھر کال د فبروري څخھ تر اپریل پورې 
ترسره کیږي. حتی کھ تاسو د کال یواځې یوې برخې لپاره پھ 

کاناډا کې اوسیدلي یاست، یا تاسو پھ کال کې ھیڅ عاید نھ لرئ، 
تاسو ال ھم اړتیا لرئ یو راپور وسپارئ. کھ تاسو د ژوند 

ملګری یا قانوني شریک لرئ، نو دوی ھم باید ھر کال یو جال 
راپور وسپاري.
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9.1
 
 
 

 
 

 

 .1 
 

 .2 
 

 .3
 

 .4
 

پھ کاناډا کې ترانسپورت 

کاناډا یو لوی ھیواد دی چې ځانګړي سیمې او 
منظرې لري. خلک د سیمو او د دوی د ټولنو 
ترمنځ پھ بیال بیلو الرو تګ او راتګ کوي. پھ 
کاناډا کې د سفر لپاره مختلف انتخابونھ شتون 

لري.

الرښوونې: پھ کاناډا کې د ترانسپورت ډولونو پھ اړه ولولئ. د ھغو برخو څنګ تھ "     " نښھ ولیکئ 
چې تاسو تھ نوي ښکاري.

عامھ ترانسپورت 
پھ کاناډا کې ټول ښارونھ او ډیری ښارګوټي د خلکو لھ 

لوري د کارولو لپاره دا ډول ترانسپورت لري. دا ستاسو 
د ټولنې شاوخوا د ګرځیدو ګړندۍ الرې دي. مثالونھ یې 
بس، د ځمکې الندې مېټرو، سپک ریل او د سړک د سر 
موټر دي. دا د ھغھ ځای پر اساس توپیر لري چېرې چې 

تاسو اوسئ. 

د سپرلۍ-شریکولو غوښتنلیکونھ
دا ټیکنالوژي د موبایل اپلیکېشن لھ الرې سپرلۍ او 

چلوونکي سره نښلوي. سفر اکثراً د ټیکسي پھ پرتلھ لږ 
ګران وي، مګر دا د حکومت لخوا تنظیم شوي نھ دي. د 

دې خدماتو د کارولو پر مھال د خوندیتوب اضافي 
احتیاطي تدابیر ونیسئ.

ټېکسي
ټول ښارونھ او ښارګوټي یو یا ډیر ټیکسي شرکتونھ لري. 

موټر چلوونکي رسمي پیژندنھ لري ترڅو دا پھ ګوتھ 
کړي چې دوی د ښار لھ خوا جواز لري. د دوی لګښت 
ډیر دي. دوی ستاسو د سفر لګښت د محاسبھ کولو لپاره 
اتوماتیک میټرې لري. نرخونھ ټول ثابت دي او د بحث 

کولو ځای پھ کی نشتھ.

بایسکلونھ 
دا د ښارونو او ښارګوټو شاوخوا ګرځیدو یوه سالمھ او 

ارزانھ الر ده. دوی تھ پھ ډیری سړکونو کې اجازه 
ورکړل شوې او ځانګړي لینونھ لري. پھ کلکھ د ھیلمټ 

اغوستلو سپارښتنھ کیږي.

ټرانسپورټیشن
نھمھ برخھ 
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 .5 
 

موټرسایکلونھ
دا خورا لږ تیل کاروي مګر د ژمي ھوا لھ املھ 

پھ کال کې یواځې د څو میاشتو لپاره کارول 
کیږي. د موټرسایکل چلولو لپاره ځانګړي جواز 

تھ اړتیا ده. 

موټرونھ
پھ کاناډا کې د موټرو مختلف ډولونھ او اندازې شتون 
لري چې تاسو کولی شئ د خپل ژوند طرز، بودیجې 

او اړتیاوو تھ پھ کتو یې غوره کړئ. ډیری اضافي 
لګښتونھ شتون لري چې د مالکیت لھ اخیستو سره سم 

وضع کیږي، لکھ بیمھ، د سونګ مواد او ترمیم.

کښتۍ 
پھ ساحلي سیمو لکھ برتانوي کولمبیا او اتالنتیک سیمھ 
کې، دا کښتۍ د ترانسپورت یوه عامھ وسیلھ ده. ډیری 

کښتۍ کولی شي دواړه یعنې مسافر او وسایط انتقال 
کړي.

الوتکې
پھ کاناډا کې د اوږد واټن سفر کولو تر ټولو ګړندۍ 
الر د الوتکې کارول دي. دا ګران دی خو ممکن د 

موټر چلولو یا ریل ګاډي پھ پرتلھ پھ لږ لګښت سره 
ترسره شي. پھ کاناډا کې ټول لوی ښارونھ ھوایي 

ډګرونھ لري.

ریل ګاډي 
د اورګاډي شبکھ پھ ټول ھیواد کې غځیدلې. پھ 

ھرصورت، پھ کاناډا کې ټول ښارونھ او ښارګوټی نھ 
دي سره نښتي. مخکې لھ مخکې د ټکټونو اخیستل 

کیدای شي کم لګښت ولري. 

پھ کاناډا کې د ترانسپورت پھ اړه پوھیدلو لپاره 
ډیر څھ شتون لري. کلھ چې تاسو را ورسیږئ نو 
ستاسو د حکومت لھ خوا د تمویل شوي سازمان 

یا سپانسرانو څخھ پھ خپلھ ټولنھ کې د 
ترانسپورت پھ اړه پوښتنھ وکړئ.

ښاري بسونھ 
دا عموماً د ښارونو پھ منځ کې د سفر کولو تر ټولو 
ارزانھ الره ده. سفر کیدای شی د اوږد واټن لھ املھ 

وخت ونیسي. کھ تاسو موټر نلرئ نو دا ډٻر ځلھ 
کوچنیو ښارونو تھ د سفر یواځینۍ الر ده.
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9.2

.1

د ترانسپورت لګښت 

الرښوونې: پھ کاناډا کې د ترانسپورت طریقې وګورئ. ھمدغھ دری نښانونھ" $$$ " د ھغو 
طریقو پھ بکس کې واچوئ چې لوړ لګښت لري، "$$" د متوسط لګښت او "$" د ټیټ لګښت 

لپاره. 

اوږد واټن سفر

اورګاډیالوتکې

کښتۍ ښاري بسونھ

ب)ا)

ت)پ)

تاسو کولی شئ د عامھ ترانسپورت، نقشو او 
ټیکټونو پھ اړه نور معلومات د خپل سیمھ ایز 

بس او ریل سټیشنونو، معلوماتو غرفو تھ 
زنګ وھلو یا لیدو یا آنالین څیړنې لھ الرې 

ترالسھ کړئ.

ځوابونھ: 1 (ا) $$$ ؛ (ب) $$-$$$ ؛ (پ) $ ؛ (ت) $$ 

نھمھ برخھ:  ټرانسپورټیشن
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د سپرلۍ شریکولو غوښتنلیکونھ عامھ ترانسپورتب) پ)

ټېکسي ا)

موټرسایکلونھ ا)

لنډ واټن سفر2.

د شخصي موټر پھ کارولو سره سفر کول3.

بایسکلونھ موټرونھب) پ)

ځوابونھ: 2 (ا) $$$ ؛ (ب) $$ ؛ (پ) $ ؛  3 (ا) $$ ؛ (ب) $ ؛ (پ) $$$

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب
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الرښوونې: پھ کاناډا کې د عامھ ترانسپورت 
کارولو پھ اړه څرګندونې ولولئ. د ھغو 

څرګندونو پھ بکس کې د صحیح نښھ "     " 
ولیکئ چې تاسو تھ نوي دي.
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پھ کاناډا کې د عامھ ترانسپورت کارول 9.3

.1 

.2 

.3 

.4

.5
 

 
 

د عامھ ترانسپورت کارولو لپاره، کلھ چې 
موټر تھ ننوځئ نو تاسو باید تادیھ وکړئ یا 

ټیکټ یا پاس واخلئ.

پھ ډیری ښارونو او ښارګوټو کې، د محدود 
خوځښت لرونکو خلکو لپاره ترانسپورت 

شتون لري لکھ پھ ځانګړي ډول مجھز بسونھ. 

د زده کونکو او لھ 65 څخھ ډیر عمر لرونکو 
خلکو لپاره، ډیری ښارونھ تخفیف شوی عامھ 

ترانسپورت وړاندیز کوي. 

پھ بس یا سړک سر موټرونو کې، کلھ چې 
تاسو غواړئ پھ راتلونکي تمځای کی ښکتھ 

شئ نو ځانګړې تڼۍ کښیکاږئ. کھ تاسو کوم 
ځانګړي ځای تھ رسیدو کې مرستې تھ اړتیا 

لرئ، لھ موټر چلوونکي څخھ مرستھ وغواړئ 
او د مخ پھ سیټ کې پاتې شئ.

ستاسو څخھ تمھ کیږي چې خپلھ څوکۍ لھ تاسو 
څخھ زړو خلکو، معلولیت لرونکو خلکو، 

امیدواره میرمنو یا لویانو تھ چې کوچني 
ماشومان لري، پرٻږدئ. 

نھمھ برخھ:  ټرانسپورټیشن

شن
رټی

پو
نس

را
 : ټ

خھ
 بر

مھ
نھ
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.6 
 

 

.7 
 

.8 

.9  

.10

.11

 

کلھ چې پھ عامھ ترانسپورت کې ټیکټ 
پیرئ، نو تاسو باید لھ ځان سره ماتې 

پیسې ولرئ ځکھ چې موټر چلوونکی 
ماتې پیسې نھ لري او نھ شي کولی 

ستاسو د غټو پیسو پھ بدل کی تاسو تھ 
ماتې پیسې درکړي.

د خپل سفر پھ اوږدو کې د تادیې ټکټ 
وساتئ. 

کلھ چې د عامھ ترانسپورت پھ تمھ یاست نو 
تاسو او نور مسافر باید یوه لیکھ جوړه 

کړئ. 

د ښوونځي د بس خدمات عموماً د ھغو 
ماشومانو لپاره شتون لري څوک چې لھ 

ښوونځي څخھ پھ ټاکل شوي واټن کې ژوند 
کوي. نور ماشومان ممکن ښوونځي تھ عامھ 

ترانسپورت وکاروي.

کلھ چې پھ عامھ ترانسپورت کې ځئ، 
نو مخکې لدې چې تاسو موټر تھ پورتھ 

شئ، سپرو مسافرو تھ اجازه ورکړئ 
چې لھ موټر نھ کښتھ شي. 

پھ عامھ ترانسپورت کې عاجل شاخصونھ 
شتون لري چې تاسو کولی شئ د اړتیا پھ 

صورت کې یې فعال کړئ.

پھ ډیری ښارونو کې د بایسکل چلول او پلی تګ 
امکان لري. دا د موټر چلولو یا عامھ ترانسپورت 

لپاره صحیح بدیلونھ دي. ماشومان ممکن ښوونځي 
تھ پھ پښو تګ وکړي یا بایسکل و کاروي.

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

شن
رټی

پو
نس

را
 : ټ

خھ
 بر

مھ
نھ
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9.4

د زده کونکي جواز ترالسھ کړئ.

د موټر چلوونکي بشپړ جواز ترالسھ کړئ. 

د موټر چلولو تحریری ازموینھ تیره کړئ. 

د موټر چلولو د ازموینې د چمتووالي لپاره 
د موټر چلولو کورس تھ والړ شئ او ژر 

خپل بشپړ جواز ترالسھ کړئ.

د سړک د سر ازموینھ تیره کړئ.

یو غوښتنلیک ډک کړئ.   

 

 

 

  
 

 
 

 
 

1

پھ کاناډا کې موټر چلول

پھ کاناډا کې د لومړي ځل لپاره د موټر چلوونکي جواز ترالسھ کولو پروسھ پھ ھغھ والیت یا 
سیمې پورې اړه لري چېرې چې تاسو اوسئ. پھ ډیری والیتونو او سیمو کې، د ټولو جنسونو 

خلک باید لږ تر لږه 16 کلن وي ترڅو د موټر چلولو زده کړې پیل کړي.

کھ تاسو دا مھال د بل ھیواد څخھ د موټر چلولو معتبر جواز لرئ، تاسو ممکن د دې 
وړتیا ولرئ چې دا د ځایی موټر چلولو د جواز لپاره معاملھ کړئ یا یې لھ را رسیدو 

وروستھ د لنډې مودې لپاره پھ کاناډا کې د موټر چلولو لپاره
 وکاروئ. د حکومت لخوا ستاسو تمویل شوي سازمان

 یا سپانسرانو څخھ ستاسو پھ والیت یا سیمھ کې 
د مقرراتو پھ اړه پوښتنھ وکړئ.       

الرښوونې: پھ کاناډا کې د موټر چلوونکي جواز ترالسھ کولو لپاره مرحلې ولولئ. پھ ھر بکس کې لھ1 
څخھ تر 6 پورې شمیره ولیکئ تر څو لھ لومړي څخھ تر وروستي پورې مرحلې ترتیب کړئ. 

ا)

ب)

پ)

ت)

ټ)

ث)

ځوابونھ: 3 (ا) ؛ 1 (ب)  ؛ 6 (پ)  ؛ 2 (ت)؛ 5 (ټ)؛ 4 (ث)  

نھمھ برخھ:  ټرانسپورټیشن

شن
رټی

پو
نس

را
 : ټ

خھ
 بر

مھ
نھ
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د موټر اخیستل 9.5

?

.1

.3

.5

.2

.4

.6

الرښوونې: پھ کاناډا کې د موټر پیرلو پھ اړه د دې کس تجربې تھ وګورئ. 

دغھ کس دا کار څنګھ پھ بل ډول ترسره کولی شو؟

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

شن
رټی
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9.6
 
 

 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 
 

.6 

.7 

د موټر چلولو اړوند قوانین  

د موټر چلولو قوانین پھ کاناډا کې پھ کلکھ پلي کیږي. د دې قوانینو 
ماتولو لپاره لوړې جریمې دي او پدې کې نغدي جریمې، د بیمې 

لوړ لګښتونھ او د موټر چلوونکي جواز ځنډول یا لھ السھ ورکول 
شامل دي.

پھ کاناډا کې موټر چلوونکي د موټر چلولو جواز او د 
موټر بیمې ثبوت تھ اړتیا لري. لھ دې پرتھ موټر چلول 

غیر قانوني دي، او موټر چلوونکي باید د موټر چلونې پر 
مھال دا ولري.

موټرې پھ ښي الس چلیږي. موټر چلوونکي باید ھغو 
اضطراري موټرو تھ الره ورکړي چې څراغونھ یې 

ځلیږي او د خطر زنګ یې لګولی وي. 

واوره او یخ د کاناډا پھ ډیری برخو کې د موټر چلولو 
لوی خطرونھ دي. پھ ځینو والیتونو او سیمو کې، د ژمي 

د ټیرونو کارول الزمي دي. 

کوچني ماشومان باید د دوی د خوندیتوب لپاره پھ شا او 
د موټر پھ ځانګړو سیټونو کې ناست وي. د څوکۍ 
انتخاب د ماشوم پھ عمر او وزن پورې اړه لري. د 

ماشومانو د څوکیو پھ اړه د نور 
معلومات دلتھ و لولئ:

ټول خلک باید د څوکۍ کمربند وکاروي، کھ ھغھ د ھر 
موټر چلوونکی وي یا مسافر وي.

کلھ چې د ښوونځیو د بسونو سره څراغونھ روښانھ شي 
او د بس دروازی وغځول شي نو ټول چلوونکي باید د 

ښوونځیو لھ بسونو څخھ پھ فاصلھ کې ودریږي. 

موټر چلوونکو تھ اجازه نشتھ چې د دې موادو (درمل، 
الکول، مخدره توکي) تر اغیز الندې موټر وچلوي.

الرښوونې: پھ کاناډا کې د موټر چلولو قوانین وګورئ. د قوانینو پھ ھغھ بکس کې د "    " صحیح نښھ ولیکئ 
چې تاسو تھ نوي دي.

نھمھ برخھ:  ټرانسپورټیشن

شن
رټی

پو
نس

را
 : ټ

خھ
 بر

مھ
نھ
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پھ کاناډا کې د سړک عامې نښې 9.7
 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

ا)

ب)

پ)

ت)

ټ)

دا د سړک نښې پھ ټولھ کاناډا کې لیدل کیدای شي، کھ څھ ھم دا ممکن پھ ځینو ځایونو کې 
یو څھ توپیر ولري. 

الرښوونې: د سړک نښې وګورئ. د ھرې نښې او د ھغې د تشریح تر منځ یوه کرښھ رسم 
کړئ. 

ښویېدونکی سړک

د څارویو تیریدل

د ښوونځي لپاره د تېرٻدو 
ځانګړې الره

قدم وھل 

پھ بھر کې د کاناډا الرښود: د ګډونوالو کاري کتاب

یواځې بایسکلونھ

کلھ چې تاسو لھ کوڅې 
څخھ تیریږئ، خپلو 

شاوخوا ترافیکي نښو تھ 
پاملرنھ وکړئ. 

سور معنی 
"ودریدل "

ژیړ معنی 
"ورو شی"  

شین معنی 
"الړ شھ "

ځوابونھ: 1 (ب) ؛ 2 (ا) ؛ 3 (ټ) ؛  4 (پ)  ؛ 5 (ت) 
شن

رټی
پو

نس
را

 : ټ
خھ

 بر
مھ

نھ
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  

 

 

 

 

 

ث)

ج)

چ)

ح)

خ)

ځ)

څ)

ښی اړخ تھ مھ تاویږئ 

د پیاده تېرٻدلو لپاره 

تګ مھ کوئ

یواځې بسونھ

ودریږئ

د سرعت حد پھ ساعت کې د 
کیلومتر لھ مخې

د لومړیتوب حق (الره ورکړئ)

کھ تاسو د کوم بل موټر سره ټکر کوئ یا پھ پیاده تګ کې 
ټکر وکړئ، نو د پیښې ځای پریښودل جدي جرم دی. 

پولیسو او امبوالنس تھ د زنګ وھلو لپاره بیړنۍ شمیره 
911 وکاروئ.

ځوابونھ: 6 (ح) ؛ 7 (چ)  ؛ 8 (ث)  ؛ 9 (ج)؛ 10 (څ)؛ 11 (خ) ؛ 12 (ځ) 

نھمھ برخھ:  ټرانسپورټیشن

شن
رټی

پو
نس

را
 : ټ

خھ
 بر

مھ
نھ



 کاناډا تھ ښھ راغالست!



یادونھ:



GAR/RPG PSR/PPPR JAS/PAC  BVOR/RDBV

 1

3 

12 34

5 6  7 8

2 

123

4 5  6 7

891011

 123

 
4 5  6 7 8

9 10 
 

1112

کاناډا تھ د سفر 
څخھ وړاندې

کاناډا تھ سفر

پھ کاناډا کې

د بیا میشتھ کیدو 
پروسھ پیل کړئ

د رارسیدو وړاندي  سفر تھ چمتو اوسئ
خدماتو تھ السرسی

د ټاکل کیدو پھ مرکھ 
کې برخھ واخلئ 

ھوایې ډګر تھ تلل 

پھ الوتکھ کې 
سپاره شئ

لھ خپلې الوتنې څخھ 
خوند واخلئ

کاناډا تھ رسیدللېږد

د ھوایی کرښې 
چیک ان

د ھوایی ډګر امنیت پروسھ 
بشپړه کړئ 

خپل د IOM بکس ترالسھ 
کړئ 

د وتلو پروسې بشپړ کړئ

د ھوایی ډګر مرستھ ترالسھ 
کړئ 

د داخلېدلو پروسې بشپړې 
کړئ

طبي ازموینھ بشپړه 
کړئ

د غوښتنلیک بیا 
کتنھ بشپړه کړئ 

تصدیق ترالسھ کړئ 

امنیتي پروسي 
بشپړې کړئ 

خپل وروستي منزل تھ 
سفر وکړئ

لھ ھغھ خلکو سره لیدنھ 
وکړئ څوک چې لھ تاسو 

سره مرستھ کوي 

پھ موقتي استوګنځي 
کې پاتې شئ 

د روغتیا پاملرنې 
خدماتو تھ السرسی 

خپلھ ټولنھ وپیژنئ 

ماشومان پھ ښوونځیو او 
لویان د انګلیسي پھ کورسونو 

کې شامل کړئ

دایمي ھستوګنې تھ 
الړشئ

د ځان بسیا کیدو لپاره 
ګامونھ پورتھ کړئ 

د اړتیا پھ صورت کې 
مرستھ وغواړئ 

یو بانکي حساب 
خالص کړئ 

د مھمو اسنادو 
لپاره غوښتنھ 

وکړئ 

فعال او صحتمند اوسئ

پھ کاناډا کې د اوسیدنې ټول خدمات وړیا دي. د بیا میشتېدنې ھره قضیھ ځانګړې ده. د پورتھ ذکر شوي مرحلو ترتیب ممکن توپیر ولري. 
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