
 ستاسو دبياكتنې خپلواك افسر  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

كلنو اوټيټ عمر ماشومانوته  خبر پاڼه ۱۲د  Pashto 



دا پاڼه دكينت دكونسل دماشومانو دسوسيال سرويس پالنونه تشريح كوي چې څرنگه 

ستاسو پاملرنه اوستاسو دبياكتنې دخپلواك افسر چي له تاسې سره يې يو ځای پالنونه 

 · جوړ كړي اوهغه كسان چې له تاسو سره كاركوي دبيا كتني غونډه وگوري 

 پالن ستاسو دپاملرنې اومواظبت

اسو كومې اړتياوي تاو س· دپاملرني پالن وايي چې څرنگه به ستاسو مواظبت اوپالنه وشي ستاسو 

ستاسو دپاملر په پالن كې الندې ټكي شامل · به پوره شي  چې پالن په اغيزمنه توگه عملي شي 

 دي : 

  څوك ستاسو مراقبت كوي· 

 ښوونځي ته ځۍ  چېرې· 

  ستاسو دروغتيا په باب څنگه ډاډه كيدای شو· 

  څرنگه كوالی شۍ ځينې چارې ترسره كړۍ اوخوند ترې واخلي  لكه ورزشي لوبي اويا ځينې

 ·دخپلي خوښې كارونه 

  كله به خپله كورنۍ ووينئ· 

 څرنگه خپل مذهبې مراسم اومناسك اوځينې فرهنگې مسايل تر سره كولي شي ء· 

  ستاسو سوسيال كار كوونكی بايد په غور سره   · په راتلونكي كې به تاسو ته څه درپيښ شي

همدارنگه دوی بايد دا هم واوري چې ·اوستاسې غوښتني اواحساسات واوري · غوږ كيږدي 

  ·  اسو والدين څه وايي اوله نورو كسانو سره ستاسو دښوونكي په باب څه واييتس
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  ؟سو دبيا كتنې غونډه است

 

كسان چې له تاسو سره ښكيل دي  مهمه ده چې تاسو بايد په منظمه توگه  هغه 

  ·ورسره ووينۍ

كې گډون كوي هغوی بايد  ه نور كوم خلك چې پ·اوسۍ و داستاسو غونډه خورا مهمه ده چې تاسو بايد په كې

 په دې ډول وي :

  ستاسو والدين يا خپلوان· 

  ستاسو مسوول څاروونكي· 

 كاركوونكي يا مسول شخص  ستاسو سوسيال· 

  ستاسو ښوونكي· 

  ستاسو دمواظبت اوپاملرنې مسوول سوسيال كار كوونكي· 

  دماشومانو ساتونكي· 

  دښوونځي نرسه اويا په ماشومانو باندې پام ساتونكي نرسه· 

  خپلواك بيا كتوونكی افسر· 

  ستاسو مواظب اومراقبت كوونكی · 

 ستاسو خپلواك استازی اووكيل · 

تاسو دخپل سوسيال كاروونكي سره خبرې وكړۍ اوتری وپوښتۍ چې څوك بايد غونډي ته راشي اوغونډه چيرته 

·جوړيږي   



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

·اكثرا دبيا كتنې غونډه څرنگه اوڅو مره وخت  كې جوړيږي   
 

ومړۍ غونډه په لنو · كله چې تاسو دماشومانو دسوسيال خدماتو تر پاملرنې الندې راشۍ 

دبيا كتنې دويمه غونډه له هغه وروسته په دريو مياشتو كې ·څلورو اونيو كې جوړيږي 

هرو شپږو مياشتو كې كه چيرې تاسو دپاملرنې اومواظبت الندې اوسۍ اوبيا  · جوړيږي 

 . ·دبيا كتنې غونډه جوړيږي ، 
 

 (:IROدبيا كتنې خپلواك افسر )
 

دهغه دنده داده · هرماشوم يا زلمی چې دمواظبت اوپاملرنې الندي وي بايد دبيا كتنې خپلواك افسر ولري 

 چې: 

  دغونډې اداره كول· 

 - ډاډه كيدل چې هرې خبرې ته غوږ ايږدي· 

 - دپالن په عملي كولو كې دهر يو دبرخې اخيستلو څارنه 

 -انه پالن طرح كول ښدراتلونكي له پاره دڅرگند اورو· 

په بيا كتنه كې به افسر وغواړي چې ستاسو خبرې دهغه څه په باره كې چې تر سره شوې واوري اوهره 

 ·ستونزه چې تاسو لرۍ مرسته ترالسه كړۍ اوڅه ته چې اړتيا لرۍ هغه په ډاگه كړۍ 

ستاسو خپلواك افسر به وغواړي چې له تاسو سره له غونډې تر مخه خبرې وكړي چې ځان ډاډه كړي 

دا به تاسو ته · به وپوهيزۍ اوڅه چې ويل غواړۍ خبرو غونډه كې به څه تيريږي اوپه ټولو  چې په

نو كه په دې اړوند څه خبره وي  اوتاسو نه ·موقع دركړي چې كه څه غواړې دهغه په باب خبري وكړي 

 ·غواړي په غونډه كې پرې خبري وكړي له افسر سره يې شريكوۍ 

 

 

 

  

 حضور ستاسو غونډه كې په دبيا كتنې  
كه تاسو په غونډه كې دخبرو كولو ·تاسو به ستاسو دراتلونكي له پاره  دهر ډول پريكړي يوه برخه واست 



په اړوند  انديښنه لرۍ نو له يو چا نه پوښتنه وكړۍ چې پرې باور لري چې ستاسو په نماينده گۍ خبري 

 · وخت ترې بهر تللي شۍ تاسو اړ نه ياست چې په ټوله غونډه كي كښينۍ تاسو هر · وكړي 

واړې چې دخپلې بيا كتنې غونډې كې گډون وكړی نو دخپل پالونكي سره خبرې وكړۍ اويا يې غكه تاسو نه 

 ·سوسيال كاركوونكي ته ووايي هغوۍ به ستاسو په نماينده گۍ خبرې وكړي 

 دبيا كتنې غونډې ته چمتو والی

دركړل شي چې هغه څه چې وايي هغه په كې ثبت كړۍ  له غونډي نه ترمخه به تاسو ته دسالمشورې يو كتاب

چې له تاسو سره مرسته وكړي چې څه غواړۍ · تاسو كولی شی يو لست جوړ كړۍ اويا متن پيغام واستوی · 

ستاسو سوسيال كاركوونكي يا ·كه تاسو غواړی چې دكتنې ټولې برخې اويايوه برخه نظارت كړی · وواياست 

  ·ه مرسته وكړي خپلواك افسر به له تاسو سر

 
 ونډې وروسته غستاسو دكتنې له 

ستاسو سوسېال كاركوونكي يا پاملرونكي اويا خپلواك افسر بايد له گونډي وروسته له تاسو سره خبرې 

وكړي چې پوه شي چې ايا تاسو پوهيدلي ياست اوكه نه اوهغه پريكړې چې وشوی تاسې پرې پوه شوی



 



 دشكايت ثبتول اوكړل   

 
نو له خپل پاونكي سره اويا  كه تاسو له هرې هغه پريكړې سره چی نيول شوی ده موافق نه ياست

دسوسيال كاركوونكي سره اويا دخپلواك افسر سره اړيكي ونيسۍ كه بيا هم تاسو قانع نه ياست نو بيا 

·  دشكايت كولو له پاره نور زيات مالوماتو له پاره دې الندې ادارو سره تماس ونيسۍ · شكايت وكړۍ   

 
 دخپلواكې بيا كتنې خدماتو اداره : 

North/West Worrall House 
30 Kings Hill Avenue 
West Malling ME19 4AE 

 
Tel: 03000 421543 
email: IROServiceNW@kent.gov.uk 

• South/East 

Brook House 
Reeves Way, John Wilson Business Park 
Whitstable CT5 3SS 

 
Tel: 03000 421544 
email: IROServiceSE@kent.gov.uk 

Advocacy and Independent Visitor 

Service: دخپلواكې اونماينده خدماتو اداري 

 دځوانانو  دهستوگني بنياد  •
 

71 College Road 
Maidstone ME15 6SX 

 
Tel: 01622 683815 
email: advocacy@ylf.org.uk 
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