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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 نوې کلیمې
 معنی ګانې  کلیمې 

 ھغھ څھ چې تاسو یې پھ کلیمو کې وایئ  شفاھي 
 ھغھ څھ چې تاسو یې لھ کلیمو پرتھ وایئ، د بیلګې پھ توګھ،   شفاھي  - غیر

 د خپل وجود پھ خوځولو سره

د غیر مھمو مسایلو پھ اړه مودبانھ  
 خبرې اترې 

 د ورځنیو کاریدونکو شیانو پھ اړه خبرې کول 

 کورنۍ پھ څٻر آرام و اوسئ د ملګرو او  غیر رسمي 
 د عامر/سوپر وایزر او مشر شخص سره  رسمي

 لھ یو چا سره وروستھ اړیکھ نیول  بیا اړیکھ نیول
یوه شخص تھ پھ غږیز پیغام کې او یا د بل شخص لھ الرې   یو پیغام ورتھ پرٻګده 

 ووایئ چې تاسو اړیکھ نیولې وه 
پیغام،چې تاسو کوالی شئ ھغھ وروستھ  پھ ټلیفون کې ثبت شوی   غږیز پیغام 

 واورئ 

 د خپل ټلیفون پیغامونو تھ غوږ ونیسئ  د غږیز پیغام چک کول 

 یو شخص تھ لیکلی پیغام واستوئ  یو پیغام واستوئ 
  د یوه شخص څخھ ټلیفوني پیغام او یا لیکلی پیغام وګورئ  یو ماورایي پیغام 

 ستاسو پھ ھېواد کې 
  ډول سالم کوئ؟ پھ خپل ھٻواد کې څھ 
  آیا تاسو ھر چا تھ پھ یو ډول سالم کوئ؟ 
  کلھ چې تاسو لھ یوه نوي شخص سره مخامخ کٻږي نو څھ وایاست؟ 
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 ورځنۍ خبرې اترې 
 ښھ راغالست او د غیر مھمو مسایلو پھ اړه مودبانھ خبرې اترې 

ووایاست. تاسو کوالی شئ پھ   "سالم"او یا   "ھای/سالم  "کلھ چې د یو شخص لھ څنګ تٻرٻږئ نو  
 سړک، پلورنځي او یا نورو ځایونو کې سالم وکړئ. 

لھ سالم ویلو وروستھ، پوښتنھ وکړئ، چې څنګھ یاست؟ او یا څھ خبرې  
 دي؟ 

 تاسو کوالی شئ پھ ښھ سره ځواب ور کړئ. لنډ ځواب غوره دی 

د غیر مھمو مسایلو پھ  کھ چٻرې تاسو غواړئ نورې خبرې وکړئ، نو 
د غیر مھمو مسایلو    لنډې خبرې  مودبانھ خبرو اترو څخھ کار واخلئ. اړه

پھ اړه مودبانھ خبرې اترې دي. تاسو کوالی شئ د ھوا حاالتو، ترافیکو  
 او یا نورو شیانو پھ اړه خبرې وکړئ. 

 لھ یوه نوي شخص سره مالقات کول 
کلھ چې تاسو لھ یو شخص سره د لومړي ځل لپاره وینئ، د دوی  

 السونھ وخوځوئ او خپل لومړی نوم ورتھ ووایئ. 

  _____ ورتھ ووایئ، سالم زما نوم (....) دی 

 . لھ یوه ملګري سره یې تمرین کړئ: فعالیت
Maria  .خپل زوی ښوونځي تھ راولي 

 نھ پٻژني.   Saba، یو بلھ مور ویني. ھغھ  Sabaھغھ  

Maria :  سالم، زهMaria   یم. ستاسو نوم څھ شی دی؟ 

Saba :  سالم. زما نومSaba  .دی. ستاسو سره لھ لید خوښھ شوم 

Maria :  .زه ھم ستاسو سره لھ لید خوښھ شوم 
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 د کار پھ اړه خبرې وکړئ
 ډٻری خلک پوښتنھ کوي، تاسو څھ کار کوئ؟ 

 د دې معنی دا ده چې تاسو څھ ډول کار ترسره کوئ؟ او یا ستاسو دنده څھ ده؟ 
 
 

 
Maria :  تاسو څھ کار کوئ؟ 

Saba :   زه ښوونکې یم. زه د انګلیسي درس ور کوم. تاسو
 څھ کار کوئ؟ 

Maria :  .زه پھ یوه ھوایي ډګر کې کار کوم 

Saba :   دا ډٻر پھ زړه پورې ده! ډٻر ښھ، زه باید کار تھ
 والړه شم. خدای پامان. 

Maria :  .زه ھم. خدای پامان 
 

 
 
  

 .غوښتنھ وکړئد معلوماتو  
کلھ چې تاسو مرستې تھ اړتیا لرئ، تاسو کوالی شئ لھ یو چا څخھ  

 پوښتنھ وکړئ. 
تاسو کوالی شئ د الرښوونو غوښتنھ وکړئ. تاسو کوالی شئ پھ  
 پلورنځي کې د یوه توکي د موندلو لپاره د مرستې غوښتنھ وکړئ. 

 د مرستې غوښتلو پھ وخت، ووایئ: 

o   ،پوښتنھ کوالی شم؟ پښنھ غواړم. آیا زه یوه اوو 
o  زما سره مرستھ کوئ؟ اوو 
o  آیا یوشیبھ وخت لرئ؟ آیا زه یوه پوښتنھ کوالی شم؟اوو 
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 رسمي او یا غیر رسمي کلیمې
 .لھ یوه ملګري سره یې تمرین کړئ

Maria ھغھ خپلھ ښوونکې ویني.  خپل زوی ښوونځي تھ راولي . 
 

 : پوښتنې
 اغلې Lopez  څوک ده؟ 
 Maria  څھ شي وغوښتل؟ 

Maria  د آغلېLopez   سره د خبرو کولو لپاره لھ رسمې کلیمو څخھ کار واخیست. د
ښوونکي/ښوونکې او د ټولنې د مشر پھ څیر لھ مھم شخص سره د خبرو کولو لپاره لھ رسمي کلیمو  

 څخھ کار واخلئ. 

 لھ ملګرو سره د خبرو کولو لپاره لھ غیر رسمي کلیمو څخھ کار واخلئ. 

Maria :  آغلېLopez  .سھار مو نیکمرغھ 

 سھار مو نیکمرغھ. څنګھ یاست؟ : Lopezاغلې 

Maria :   زه ډٻره ښھ یم، مننھ. زه دJose  .مور یم 

 ډٻر ښھ. ھغھ ډٻر ښھ زده کوونکی دی.  : Lopezاغلې 

Marya :  زه خوښھ یم. آیا زه یوه پوښتنھ کوالی شم؟ 

 ھو. څھ ډول ستا سره مرستھ کوالی شم؟  : Lopezاغلې 

Maria : Jose   اړتیا لري. آیا ھغھ کوالی شي لھ  پھ ریاضي کې مرستې تھ
 ښوونځي وروستھ مرستھ تر السھ کړي؟ 

 ھو. زه کوالی شم تاسو تھ دا معلومات پھ برښنالیک در واستوم.  : Lopezاغلې 

Maria :  .مننھ 

 غیر رسمي  رسمي 

 سالم! سالم!  سالم. 
 څھ خبرې دي؟  څنګھ یاست؟ 

 حاالت څھ ډول دي؟  تاسو څنګھ یاست؟ 
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 

 تاسو څھ وایئ؟: فعالیت
پھ دې لوست او نورو لوستونو کې بھ تاسو پھ متحده آیالتونو  

 آشنا شئ.  توپیرونو سرهکې لھ کلتوري 

 تاسو څھ وایئ؟ 

 : کیسھ 1
تاسو کتابتون تھ والړ شئ. کتابتون والھ لھ تاسو څخھ پوښتنھ  

 کوي، چې آیا مرستې تھ اړتیا لرئ. تاسو څھ وایئ؟ 

ھو، پھ مھربانۍ سره. آیا تاسو کوالی شئ زما سره د تابعیت اړوند کتاب پھ موندلو کې   )أ(
 مرستھ وکړئ؟ 

 اړوند کتاب تھ اړتیا لرم. زه د تابعیت  )ب (
 

 : کیسھ 2
کتابتون والھ د تابعیت پھ اړه دوه کتابونھ پیدا کوي. ھغھ تاسو تھ پھ کتابتون کې د تابعیت اړوند ټولګیو  

 پھ اړه وایي. ھغھ ستاسو سره د کتابونو بھ کتلو کې مرستھ کوي. تاسو څھ وایئ؟ 

 لھ مرستې مو مننھ.  )أ(

 ښھ، د خدای پامان.  )ب (

 غیر رسمي  رسمي 

 ډٻر ښھ. مننھ. 
 او تاسو؟ 

 زه ښھ یم. تاسو څنګھ یاست؟
 زه ھم ښھ یم. تاسو؟ 

آیا امکان لري چې زما سره مرستھ وکړئ، پھ  
 مھربانۍ سره؟ 

 آیا زما سره مرستھ کوالی شئ؟ 

 دا زموږ د ویاړ دی. 
 راکړ.مننھ، چې ما تھ مو وخت 

 خپلې شاوخوا تھ ځیر شئ. 
 باید والړ شم. 

 د بیا لیدو پھ ھیلھ. 

 ځان تھ مو پام کوئ. ښھ ورځ ولرئ!  ښھ ورځ ولرئ. 
 د لیدو پھ ھیلھ. خدای پامان.  د خدای پامان. 
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 : کیسھ 3
 تاسو خپل ګاونډی وینئ. ھغھ تاسو تھ وایي چې تاسو تیره اونۍ ناروغ وئ. تاسو څھ وایئ؟ 

 بښنھ غواړم. ھیلھ لرم چې اوس بھ ښھ یاست.  )أ(

 تیره اونۍ ھوا ډٻره ښھ وه.  )ب (

 : ځوابونھ
 کیسھ:  1 •

 کلھ چې د مرستې غوښتنھ کوئ نو (پھ مھربانۍ سره) ووایئ.  )أ(
 کیسھ:  2 •

 نو ووایئ (مننھ). کلھ چې تاسو مرستھ ترالسھ کړه   )أ(
 کیسھ:  3 •

 کلھ چې یو څوک ناروغ او یا سختھ ستونزه لري نو ووایئ (زه بښنھ غواړم).  )أ(

 کوم شیان مناسب دي چې د ھغې پھ اړه خبرې وکړو؟ 
 پھ متحده آیالتونو کې خلک نھ خوښوي چې د یو شمٻر شیانو پھ اړه خبرې وکړي. 

سیاست (رایو ور کولو او دولت) او یا دین پھ اړه خبرې نھ  د بیلګې پھ ډول، دوی د خلکو د سن، پیسو،  
 کوي. 

 خبرې: فعالیت
 کوم څھ لھ ګاونډیانو سره د خبرو کولو لپاره مناسب دي؟ د کوم شي پھ اړه خبرې کول مناسب نھ دي؟ 
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 

د خپلو نظریاتو لپاره لھ الندې لېست  . یو لھ بل سره خبرې وکړئ
 . څخھ کار واخلئ

اړه لھ داسې خلکو سره خبرې کول سم دي چې تاسو یې نھ  آیا د دوی پھ 
 پٻژنئ؟ 

 سم نښھ ولیکئ.  د ھرې موضوع لپاره د 
 

 

 .لھ یوه ملګري سره یې خبرې وکړئ
  مناسب دي؟ د کوم شي مناسب نھ دي؟ ستاسو پھ ھٻواد کې کوم څھ د خبرو کولو لپاره 

 

 

 
 مناسب دي چې پھ اړه یې خبرې 

 وکړو 

 
 غوره دي چې پھ اړه یې خبرې  

 ونھ کړو

  د ھوا حاالت 
 

 یو نوی فلم 
  

 لوبې 
  

 خبرونھ 
  

 ستاسو کورنۍ 
  

 یاست) سن (تاسو څو کلن 
  

 د بدن اندازه
  

 ستاسو دنده 
  

 ستاسو معاش 
  

 رایھ ور کول 
  

 خدای او دعا کول 
  

 ستاسو نور ګاونډي 
  

ھغھ شیان چې تاسو یې د مسخرې  
 لپاره ترسره کوئ 

  

 ستاسو اصلي ھٻواد 
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 پھ ټلیفون کې خبرې کول 
 موږ ھره ورځ لھ ټلیفون څخھ ګټھ اخلو. پھ بٻالبٻلو ژبو پھ ټلیفون کې خبرې کول آسانھ نھ دي. 

 تاسو کوالی شئ ووایئ: 

= تاسو ډٻرې تیزې خبرې   پھ مھربانۍ سره لږ ورو خبرې وکړئ.  •
 کوئ 

= تاسو ډٻرې ورو   . اوریدلیزه ستاسو خبرې نھ شم بښنھ غواړم.   •
 خبرې کوئ 

 = دا بیا ووایئ  کوالی شئ پھ مھربانۍ سره دا بیا تکرار کړئ؟ •

 
 
 

 اړیکھ ونیسئ 
 سره خبرې وکړئ. تاسو کوالی شئ ووایئ:  Sabaتاسو غواړئ لھ 

o  اوو آیا زه کوالی شم لھSaba  سره خبرې وکړم؟ 
o  اوو آیاSaba ھلتھ شتھ ده؟ 

 یو پیغام ورتھ پرٻږدئ 
 ھلتھ نشتھ. تاسو کوالی شئ ووایئ:   Sabaسره خبرې وکړئ.  Sabaتاسو غواړئ لھ 

 آیا زه کوالی شم یو پیغام ورتھ پرٻږدم؟  •
 دا زما نوم او د ټلیفون شمٻره ده.  •

 ټلیفون تھ ځواب ور کړئ
 تاسو یوه ټلیفوني اړیکھ ترالسھ کوئ. ټلیفون تھ ځواب ور کړئ تاسو کوالی شئ ووایئ: 

 ده.  aiMarدا  •
 یم.  aiMarسالم.   •
 خبرې کوم.  aiMarسالم،   •

 تاسو ھغھ شخص چې د ټلیفون لھ الرې خبرې کوي نھ پٻژنئ. تاسو کوالی شئ وپوښتئ: 
 

 بښنھ غواړم، تاسو څوک یاست؟ •

 آیا زه پوښتنھ کوالی شم چې چا اړیکھ نیولې ده، پھ مھربانۍ سره؟  •
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 . د اړیکې پرې کول
 شئ ووایئ:  تاسو خبرې کول پایتھ و رسول. تاسو کوالی 

o   ،چې ما تھ مو وخت راکړ. خدای پامان. اوو 

o  ،ښھ ورځ ولرئ. خدای پامان. اوو 

o  ،ستاسو سره خبرې کول ډٻر غوره و. خدای پامان. اوو 

o  ،زه باید والړ(ه) شم. د بیا خبرو کولو پھ ھیلھ. خدای پامان. اوو 

 د لیکلي پیغام استول 
 پرتلھ لیکلی پیغام استوي. لیکلي پیغام چټک او آسانھ دی. ډیری خلک پھ ټلیفون کې د خبرو کولو پھ  

  چا تھ تاسو لیکلی پیغام استوئ؟ 

ښایي تاسو لھ یوه ډاکټر، د عاښونو لھ ډاکټر او یا نورو  
 څخھ لیکلی پیغام ترالسھ کړئ. 

 .لیکلي پیغام تھ ځیر شئ 

  ھغھ د چا لھ لوري دی؟ 

  ولې دوي استولی دی؟ 

  تاسو باید پھ ځواب کې څھ ورتھ ووایئ؟ 

  ونوښ غاد   خھڅ  نکی لھ ل
-285(206) رټ اکډ

1338 :Karin،    ستاسو
ستاسو   ېپھ اپارتمان ک

پھ الر   ګېتھ ستر دلوی ل
د   ځپھ ور  ې. د جمعمی 

،  بجو 10:00سھار پھ 
. ستاسو د  07 ستګا

کولو   قی مالقات تصد
 . ئ ړورک واب ځ  1لپاره 
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

 الرښوونې: 

 

 استوئ نو د ھغې امال وګورئ. کلھ چې تاسو لیکلی پیغام 

 

 د مرکې پر مھال لیکلی پیغام مھ استوئ. 

 

 د موټر چلولو پر مھال لیکلی پیغام مھ استوئ. 

 

 پوښتنې 
  نن ورځ مو چا تھ لیکلی پیغام واستولو؟ 
  ھر ورځ تاسو څومره لیکلي پیغامونھ استوئ؟ 
  څومره لیکلي پیغامونھ ترالسھ کوئ؟ 

 آزمایئ ھغھ و  : فعالیت
 لھ خپل ټلیفون څخھ کار واخلئ. 

 خپل یوه ټولګیوال او یا ښوونکي تھ لیکلی پیغام واستوئ. 

 خپلھ امال وګورئ، تر څو دوی ستاسو پھ پیغام پوه شي. 

 را نغاړل 
 ...څھ وخت تاسو خبرې وکړې

  ستاسو لپاره ستونزمن څھ شی دي؟ 

 مخامخ خبرې کول  •
 پھ ټلیفون کې  •
 لیکلي پیغام لھ الرې  •
 یوه نوي شخص سره مالقات کول لھ  •
 د معلوماتو غوښتنھ کول  •
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 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 

 

  څھ ډول کوالی شئ پھ ھغھ کې ښھ شئ؟ 

  لھ دې لوست څخھ کوم لغتونھ ښھ و، چې تاسو یې تمرین کړئ؟ 
 

 



 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې
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 لوست: 

 شفاھي اړیکې  -غیر

 موخې
 پھ دې لوست کې بھ تاسو لھ الندې مواردو سره آشنا شئ: 

 پھ متحده آیالتونو کې کلتوري تمې.  •
 کلتوري توپیرونھ، تاسو کوالی شئ پټ کلتوري توپیرونھ ووینئ  •
 شخصي واټن او د بدن ژبھ  •

 مطالب
 15 ....................................................................................................................... نوې کلیمې 

 16 .................................................................................... ستاسو پھ ھٻود کې، پھ متحده آیالتونو کې. 
 17 ................................................................................................................ کلتوري توپیرونھ 

 19 ......................................................................................................... د لیدلو وړ او پټ کلتور
 22 ..................................................................................................................... شخصي واټن 
 23 .................................................................................................................... د بدن حرکات

 24 ..........................................................................................................................را نغاړل
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 کلیمې نوې
 

 

 

  

 معنی ګانې  کلیمې 
 ھغھ شیان چې خلک یې ترسره کوي او فکر کوي چې عادي دي  کلتور 

 باید ترسره نھ کړئ. ښھ نھ دي، ھغھ کار چې تاسو یې  بې ادبھ 

ھغھ شي چې خلک یې پھ بٻالبٻلو ځایونو کې پھ اړه بیالبیل فکر کوي   کلتوري توپیرونھ 
 او یا ترسره کوي یې. 

 د شخص سترګو تھ کتل د سترګو لھ الرې اړیکې 

یو سړی، کھ چٻرې تاسو ښځھ یاست، یوه ښځھ، کھ چٻرې تاسو   مخالف جنس 
 نارینھ یاست 

 چې تاسو کوالی شئ ویې وینئ یو شی  د لیدلو وړ 
 یو شي چې ستونزمنھ وي چې تاسو یې ووینئ او یا پھ ګوتھ یې کړئ  پټ شوي 

 تاسو لھ بل شخص سره څومره نږدې او یا لرې راحت یاست  شخصي واټن 

 د کلیمو لھ کارولو پرتھ، د خپل بدن د غړو تھ حرکت ور کول  د بدن حرکات 



 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې
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 .متحده آیالتونو کېستاسو پھ ھېود کې، پھ 
لري. ھغھ شی چې ستاسو پھ ھٻواد کې عادي دي، ښایي پھ متحده   کلتورونھ بیالبیل ھٻوادونھ مختلف 

 او یا بد وګڼل شي.  بې ادبھ آیالتونو کې 

 ھو او یا نھ؟ : فعالیت
 ستاسو پھ ھٻواد کې څھ شی سم دي؟ پھ متحده آیالتونو کې څھ شی سم دي؟ 

 تاو کړئ. د خپلو ځوابونو پھ اړه خبرې وکړئ. لھ ھو او یا نھ څخھ کړۍ  
 

 

 متحده آیالتونھ.  زما ھٻواد 

تاسو باید پھ یوه میلمستیا کې بھ وخت  
 ھو/ نھ  ھو/ نھ  حاضر شئ. 

دا ډٻر اړینھ ده چې موسکي شئ او مھربانھ  
 ھو/ نھ  ھو/ نھ  و اوسئ. 

کلھ چې ښھ ملګري سالم کوي دوی یو بل  
 ھو/ نھ  ھو/ نھ  پھ غیږ کې نیسي. 

ډیری وخت ښځې ماشومانو تھ پاملرنھ  
 ھو/ نھ  ھو/ نھ  کوي. 

 ھو/ نھ  ھو/ نھ  نارینھ پخلی او یا د کور کارونھ نھ کوي. 

 نارینھ او ښځې کوالی شي ښھ ملګري  
 ھو/ نھ  ھو/ نھ  و اوسي. 

ھغھ خلک مھ لمس کوئ چې تاسو یې نھ  
 ھو/ نھ  ھو/ نھ  پٻژنئ. 

سخت  خلک فکر کوي چې ډٻر ښھ دی چې 
 کار کوي. 

 
 
 
 
 

 ھو/ نھ  ھو/ نھ 
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 کلتوري توپیرونھ 
 کلتوري کیسې 

 کیسې ولولئ. تاسو څھ کار کوئ؟ 

 : کیسھ 1
 تاسو پھ یوه پلورنځی کې یاستئ. تاسو یو شخص وینئ چې نھ یې پٻژنئ. 

 ټینګوي. تاسو څھ کار کوئ؟   سترګو لھ الرې اړیکھ دوی لھ تاسو سره د 

 کوئ. موسکی کٻږئ او سالم ورتھ  . 1

 ھیڅ کار نھ ترسره کوئ.  . 2

 
 کیسھ  2

تاسو غواړئ لھ خپل ملګري(ې) سره پارک تھ والړه شئ، مګر بران ورٻږي.  
 تاسو څھ وایئ؟ 

 ستونزه نشتھ. راځھ چې سبا والړ شو!  . 1

 اوو، نھ. زه ډٻر خفھ یم(ه).  . 2

 

 کیسھ  3
بجو د شپې ډوډۍ تھ بلنھ در کړې ده. تاسو څھ   6یو ملګري تاسو د ماښام پھ  

 وخت ھلتھ ور ځئ؟ 

 دقیقو پورې.  6:15څخھ تر   6:00د ماښام لھ  . 1

 دقیقو پورې.  7:00څخھ تر   6:30د ماښام لھ  . 2
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 کیسھ  4

ستاسو پھ ھٻواد کې نارینھ او ښځې د ستړي مشو پھ حالت کې السونھ نھ ور کوي.  
 سره مالقات کوئ. تاسو باید څھ ترسره کړئ؟  مخالف جنستاسو لھ یوه  

 دوي تھ الس ور کړئ.  . 1

 غواړئ، مګر تاسو نھ شئ کوالی د دوی الس ونیسئ. ووایئ چې تاسو پښنھ   . 2

 ځوابونھ 
 کیسھ:  1 •

پھ متحده آیالتونو کې خلک ډٻر وخت د سترګو لھ الرې د اړیکو د ټینګولو پر مھال موسکا  
 کوي او سالم ور کوي. 

 کیسھ  2 •
 پھ متحده آیالتونو کې بھ ډیری خلک ووایي (الف). دا ډٻر اړینھ ده چې مھربانھ و اوسئ. 

 لک فکر کوي چې دا ښھ نھ دي چې خفھ او یا پھ قھر ښکاره شئ. څینې خ

 کیسھ  3 •
 پورې والړ شئ. مھ ډٻر مخکې ورځئ او نھ ډٻر ناوختھ.   6:15څخھ تر  6:00ھلتھ د ماښام لھ 

 کیسھ  4 •
تاسو اړ نھ یاست چې السونھ ور کړئ. تاسو کوالی شئ ووایئ، بښنھ غواړم، زه د خپل کلتور  

 شم در کوالی.   پر بنسټ تاسو تھ الس نھ
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 د لیدلو وړ او پټ کلتور 
 

توپیرونھ آسانھ دي چې  لیدو وړد 
 ویې وینئ. 

 بیلګھ: 

خلک پھ بیالبیلو ھٻوادونو  
 کې بیالبیل خواړه خوري. 

 
 
 
 
 

توپیرونھ آسانھ دي چې    پټ
 ویې وینئ. 

 بیلګھ: 

پھ یو شمٻر ھٻوادونو کې  
 لري. ناوختھ کٻدل ستونزه نھ 

 
 
 
 
 
 
 

 پټ شوي توپیرونھ د ستونزو د رامنځتھ کٻدو المل کیدای شي. 

 خلک نھ پوھٻږي چې کلتور توپیر لري. 

 دوی فکر کوي چې یو شخص د دې لھ املھ چې کلتور یې یو ډول نھ دی بې ادبھ او یا بد دی. 

 
  

 د لیدلو وړ 

 پټ شوي 
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 ستونزه څھ ده؟ 
 ھ؟ جملې ولولئ. آیا دلتھ کوم د لیدلو وړ او یا پټ شوی توپیر شت

 څخھ کړۍ تاو کړئ.  Hڅخھ او د پټ شوي لپاره لھ  Vد لیدلو وړ لپاره لھ 

1 . Bisrat    وایي: پھ متحده آیالتونو کې ټول خلک بوخت دي. زما پھ ھٻواد کې، ھر څوک کوالی
 شي آرام وکړي. 

 V   /Hآیا دا کوم د لیدلو وړ او یا پټ شوی توپیر دی؟ 

2 . Mai  !وایي: ملګري مې زما کور تھ راغئ. ھغھ خپل بوټان ونھ ایستل. زه ھک پک شوم 

 V   /Hآیا دا کوم د لیدلو وړ او یا پټ شوی توپیر دی؟ 

3 . Lucia  آیالتونو کې ماشومان  وایي، زما پھ ھٻواد کې ماشومان قھوه او شیدې څښي. پھ متحده
 قھوه نھ ځښي. 

 V   /Hآیا دا کوم د لیدلو وړ او یا پټ شوی توپیر دی؟ 

4 . Amir   وایي، یوه سړي زما ښځې تھ سالم وکړ. ھغھ ډٻر بې ادبھ دی. ھغھ باید د یوې ښځې
 سره خبرې ونھ کړي. 

 V   /Hآیا دا کوم د لیدلو وړ او یا پټ شوی توپیر دی؟ 

5 . Mateo  متحده آیالتونو کې زما څخھ لرې اوسي. نپوھٻږم چې دلیل یې څھ دی.   وایي، خلک پھ
 آیا د دوی زه نھ خوښٻږم؟ 

 V   /Hآیا دا کوم د لیدلو وړ او یا پټ شوی توپیر دی؟ 
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 ځوابونھ 
 د لیدلو وړ توپیرونھ دي. دا ډٻر آسانھ ده چې توپیر ووینئ او د ھغې پھ اړه خبرې وکړئ.  3او  2

 پټ شوي توپیرونھ دي. دا ډٻره ستونزمنھ ده چې پوه شو چې ولې شیان توپیر لري:   5او   4او  1

• Bisrat   .نھ پوھٻږي چې پھ متحده آیالتونو کې پھ وخت اوسٻدل ډٻر مھم دي 
• Amir  متحده آیالتونو کې نارینھ او ښځې خبرې کوي. دا سړی مھربانھ دی،  نھ پوھٻږي چې پھ

 نھ بې ادبھ. 
• Mateo    نھ پوھٻږي چې پھ متحده آیالتونو کې څومره نږدې ودرٻږي. پھ خپلھ ھٻواد کې ھغھ

 خلکو تھ نږدې درٻږي. 

 خبرې
  نور د لیدلو وړ توپیرونھ کوم دي؟ 
  شئ؟ آیا د کومو پټو شویو توپیرونو پھ اړه فکر کوالی 
  د پټو شویو توپیرونو لھ املھ کومې ستونزې رامنځتھ کیدلی شي؟ 
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 شخصي واټن
 لھ بل ھٻواد څخھ یو ملګری پیدا کړئ  •
 مترو) پھ واټن کې ودرٻږئ. 2 فوټو (  6لھ خپل ملګري څخھ د  •

 آیا دا د خبرو کولو لپاره مناسب واټن دی؟ آیا دا ډٻر لرې او یا کھ ډٻر نږدې دی؟ 
 فوټو پھ واټن کې ودرٻږئ. تاسو څھ ډول احساس کوئ؟  4لھ خپل ملګري څخھ د  •
 پھ واټن کې ودرٻږئ.   2فوټو او یا  3لھ خپل ملګري څخھ د  •
 لھ خپلو ځوابونو کړۍ تاو کړئ.  •

 ستاسو ځوابونھ 

 ډٻر نږدې  مناسب  ډٻر لرې  فوټھ دي...  6

 ډٻر نږدې  مناسب  ډٻر لرې  فوټھ دي...  4

 ډٻر نږدې  مناسب  ډٻر لرې  فوټھ دي...  3

 ډٻر نږدې  مناسب  ډٻر لرې  فوټھ دي...  2

 

  آیا تاسو د خپل ملګري پھ څیر یو ډول ځوابونھ لرئ؟ 
  آیا پھ ټولګي کې ټول اشخاص پھ ھمدې ډول ځوابونھ لري؟ 
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 څومره دی.   شخصي واټنلھ نورو خلکو څخھ ستاسو د خوښې وړ 

  خلک د متحده آیالتونو پھ پرتلھ ډٻر نږدې او یا لرې ودرٻږي؟ آیا ستاسو پھ ھٻواد کې 

 شخصي واټن د بیالبیلو خلکو سره ھم توپیر مومي. 

  آیا تاسو یوې ښځې او یا نارینھ لھ نږدې درٻدلو سره ستونزه نھ لرئ؟ 
  آیا تاسو پھ بس کې خپلې خور او یا یوې ښځې تھ لھ نږدې درٻدلو سره ستونزه نھ لرئ؟ 

 لتونو کې شخصي واټن ډٻر مھم دی. پھ متحده آیا

 فوټھ لرې ودرٻږئ.  3لھ ھغھ شخص څخھ چې تاسو یې نھ پٻژنئ، لږ تر لږه 

 ھغھ خلک مھ لمس کوئ چې ستاسو ښھ ملګري نھ دي. 

 د بدن حرکات 
 یو الر ده چې تاسو د بدن د غړو پھ خوځولو سره یو څھ وایئ.  بدن حرکات د 
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 کوم حرکت تاسو د څھ لپاره کاروئ... 

 خبرې
  ستاسو پھ ھٻود کې او نورو ھٻوادونو کې د بدن کوم حرکت یو ډول دی؟ 
  کوم توپیر لري؟ 
  د بدن کوم حرکت باید تاسو ترسره نھ کړئ؟ 
  ستاسو پھ ھٻواد کې د بدن کوم حرکات بې ادبي ګڼل کٻږي؟ 
  آیا د بدن ھغھ حرکات پٻژنئ چې پھ متحده آیالتونو کې بې ادبي ګڼل کٻږي؟ 

 را نغاړل 
 خبرې
  تاسو پھ متحده آیالتونو کې د کومو کلتوري توپیرونو پھ اړه پوھٻږئ؟ 
  آیا ھغھ پټ شوي او یا د لیدلو وړ توپیرونھ دي؟ 
  تاسو څومره شخصي واټن خوښوئ؟ 
   ثانیو لپاره خبرې وکړئ. لھ کلیمو پرتھ، یوازې لھ بدني حرکاتو کار    30لھ خپل ملګري سره د

واخلئ. 

 شم اوریدلیزه ستاسو خبرې نھ  • ! سالم •
 راځھ چې خبرې وکړو او یا زما سره اړیکھ ونیسھ  • ھو  •
 …)5 ،4  ،3 ،2  ،1(عددونھ  • نھ  •
 پیسې  • نھ پوھٻږم  •
 ھیلھ لرم  • پھ دې ډول  •
 دلتھ راشھ  • زه •
 ودرٻږئ  • تاسو  •
 کښینئ  • ! ښھ •
 سمھ ده  • پیسې  •
  ؟                                         • پھ مھربانۍ سره خبرې مھ کوئ  •
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 لوست: 

 شخصي معلومات 

 موخې
 پھ دې لوست کې بھ تاسو لھ الندې مواردو سره آشنا شئ: 

 شخصي اسناد او کارتونھ  •
 شخصي معلومات  •
 څھ وخت او چٻرتھ باید خلکو تھ د خپلو معلوماتو پھ اړه ووایئ  •
 مھم پاڼې څھ ډول وساتئ  •

 مطالب
 26 ....................................................................................................................... نوې کلیمې 

 27 ...................................................................................................... اسناد، کارتونھ او فورمونھ

 31 ................................................................................................................. خوندي معلومات 

 38 ..........................................................................................................................را نغاړل
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 نوې کلیمې
 

 

 معنی ګانې  کلیمې 
 لھ تاسو پرتھ پھ بل ھیچا پورې اړه نھ لري  شخصي 

 یوه مھمھ پاڼھ یا فورم  سند 

مھم معلومات، لکھ لھ ښوونځي، بانک، روغتون او یا دولت څخھ   سوابق 
 معلومات. ستاسو پھ اړه 

ستاسو د بانک لھ لوري یو پاڼھ ده،څرګندوي چې تاسو څومره پیسې   د بانک سټیټمنټ 
 لرئ، څومره مو ترالسھ کړې او څومره مو مصرف کړې دي 

 پھ سند یا فورم کې ټول ځوابونھ لیکل  ډکول

یو پاڼھ ده چې پھ ھغې کې ډٻر شمٻر بوښتنې شتھ چې تاسو ځوابونھ   فورم 
 ور کوئ 

 خوندي  خوندي 

د پیسو د السھ راوړول و یا غیر قانوني کار د ترسره کولو لپاره د یو   د ھویت غال کول 
 چا د شخصي معلوماتو کارول. 

یو پاڼھ پھ ګوتھ کوي چې تاسو د یوې دورې لپاره پھ کار ځای کې   د معاش ترالسھ کولو پاڼھ 
 څومره پیسې ترالسھ کړې دي. 

 کوچینو برخو ویشل یو توکی پھ  پھ برخو ویشل 
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 اسناد، کارتونھ او فورمونھ 

 شخصي اسناد : فعالیت
 لري (مھمې پاڼې).  اسنادتوکی پھ یوه شخص پورې اړه لري. خلک بٻالبیل کارتونھ او  شخصي یو 

 تر انځورونو الندې د شخصي کارتونو او اسنادو نومونھ ولیکئ. 

  

  

د موټر چلوونکي   کرٻډټ کارت 
 سوابق روغتیایي  د زٻږیدو تصدیق پاڼھ  الیسنس 

د ټولنیز خوندیتوب   پاسپورټ 
 بیمې کارت د  د بانک سټیټمنټ  کارت 

 د موټر چلوونکي الیسنس 

 dol.wa.gov:  نځورونھ
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 د دې کارتونو او اسنادو پھ اړه خبرې وکړئ. 

  آیا تاسو کوم یو لرئ؟ 
  ھغھ د څھ لپاره دي؟ 
  څھ وخت تاسو ھغې تھ اړتیا لرئ؟ 

 آنالین ډول زه یو کرٻډټ کارت لرم. زه لھ ھغې څخھ پھ پلورنځیو او  بیلګھ: 
  د توکو د پیرلو لپاره کار اخلم. 
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 د فورمو ډکول : فعالیت
 یو پاڼھ ده. تاسو معلومات پھ پاڼھ کې لیکئ.   فورمھ 

 معنی دا ده چې تاسو پھ پاڼھ کې خپل معلومات لیکئ. ډکولو د 

 تاسو پھ فورمې کې خپل معلومات لیکئ، کلھ چې تاسو... 

 ډاکټر تھ مراجعھ کوئ  •
 جوړوئ د بابک یو حساب  •
 آپارتمان پیرئ  •
 د موټر چلوونې الیسنس آزموینھ ور کوئ  •
 یو دنده مومئ  •

 خبرې
  بل کوم وخت تاسو اړ یاست چې فورم ډک کړئ؟ 
  تاسو څھ ډول معلوماتو تھ اړتیا لرئ؟ 
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 ډک کړئ:  ھدا فورم

 د زده کوونکي د نوملیکنې فورم
 منځنی نوم لومړی نوم  وروستی نوم 

 د ټولنیز خوندیتوب شمٻره  جنسیت  د زږٻدو نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) 

 # .Apt د کوڅې پتھ 

 زٻپ کوډ  آیالت ښار

 پھ ټلیفون کې 

 د کور    ټلیفون     کار    نور 

 د شمولیت کال   د پخواني ښوونځي نوم 

 

  دا فورم د څھ لپاره دی؟ 
  آیا کوالی شئ پوښتنو تھ ځواب ور کړئ؟ 
  آیا خپل د ټولنیز خوندیتوب شمٻرې تھ اړتیا لرئ؟ 

 ولیکئ.  N/Aکھ چٻرې تاسو یوې پوښتې تھ ځواب نھ شئ ور کوالی نو تاسو کوالی شئ  الرښوونھ:  

 ولیکئ.  N/Aد بیلګې پھ ډول، کھ چٻرې تاسو منځنی نوم نھ لرئ نو  

 معنی دا ده چې ځواب نشتھ او یا د پلي کٻدو وړ نھ ده.  N/Aد   
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 خوندي معلومات

 نورو خلکو تھ د یو شمٻر معلوماتو ویل ستونزه نھ لري. 

 وساتل شي. د خوندي معنی دا ده چې پھ امن کې وساتل شي.   خوندينور معلومات باید 

 لھ خوندي معلوماتو سره خورا احتیاط وکړئ. د ھغې پھ اړه خلکو تھ مھ وایئ. 

 څھ شی باید خوندي وي؟ 

 

 نوم

 شمٻرهبندیتووخیز د ټولن

 د ټلیفون شمٻره

 د بانکي حساب شمٻره

 روغتیایي سوابق

 د موټر چلوونکي د لیسنس شمٻره

 د برښنالیک پتھ

 برښنالیک پاسورډد 

 د کور پتھ

 )کال/میاشت/ورځ(د زٻږیدو نٻټھ 

 د پاسپورټ شمٻره

 د کرٻډټ کارت شمٻره

 نوم

 لږ خوندي
خلکو تھ د دې معلوماتو پھ اړه ویل 

 .ډیری وخت ستونزه نھ لري

 د ټولنیز خوندیتوب

 ډٻر خوندي
 !دا معلومات خوندي وساتئ
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 ټولنیز خوندیتوب شمېره د : فعالیت

 ) تھ اړتیا لرئ؟ SSNتاسو څھ وخت خپل د ټولنیز خوندیتوب شمٻرې (

 څھ وخت تاسو... 

 …نوې دنده ومومئ  نھ  /  ھو  . 1

 …خپل مالیات ترسره کړئ  نھ  /  ھو  . 2

 …د بانک نوی حساب جوړ کړئ  نھ  /  ھو  . 3

 دندیتوب)…د دولت څخھ پیسې ترالسھ کړئ (لکھ د بې  نھ  /  ھو  . 4

 …یو آپارتمان ترالسھ کړئ  نھ  /  ھو  . 5

 …ډاکټر تھ مراجعھ وکړئ  نھ  /  ھو  . 6

 ...خپل کارت ترالسھ کړئ  نھ  /  ھو  . 7

 ...یو موټر وپیرئ  نھ  /  ھو  . 8

 …خپل ماشوم ښوونځی پیل کړئ  نھ  /  ھو  . 9

 ...لھ خپل بانک سره د ټلیفون لھ الرې اړیکھ ونیسئ  ھو / نھ  . 10

 

 ځوابونھ 
 ھو، د درلودلو پھ صورت کې د ټولنیز خوندیتوب شمٻرې تھ اړتیا لرئ. :  #1-4

ډٻر احتمال لري چې تاسو د خپل ټولنیز خوندیتوب شمٻرې تھ اړتیا ولرئ. کھ چٻرې تاسو د خپلو  : #5-8
 ټولنیز خوندیتوب شمٻره نھ کاروئ، دوی پریکړه کوالی شي چې لھ تاسو سره مرستھ ونھ کړي. 

کولو لپاره تاسو د ټولنیز خوندیتوب شمٻرې تھ اړتیا نھ لرئ. ښوونځی کوالی شي  د ښوونځي د پیل : #9
 وپوښتي. دا سمھ ده چې دوی تھ ونھ وایئ. 

بانک تھ د ټلیفون لھ الرې خپلھ د ټولنیز خوندیتوب شمٻره مھ وایئ. ښایي دوی لھ تاسو وغواړي  :  #10
 ري. ) دا ستونزه نھ لxxx-xx-1234رقمونھ ووایئ (  4چې وروستي 
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 !خپل معلومات خوندي وساتئ: فعالیت

 د پیسو د السھ راوړول او یا د قانون د ماتولو لپاره د یو چا د شخصي معلوماتو کارول.  د ھویت غال کول 

 کھ چٻرې یو څوک ستاسو پھ معلوماتو بوھٻږي، نو دوی کوالی شي د ستونزو د رامنځتھ کٻدو سبب شي. 

)A(   د کرٻډټ کارت معلومات )B  (  برښنالیک او پسورډ 

)C (   د بیمې معلومات )D (  د ټولنیز خوندیتوب شمٻره 

A، B، C   او یاD   :ولیکئ 

دوی کوالی شي   ،______________کھ چٻرې د یو چا ستاسو د برښنالیک پاسورډ زده وي   . 1

ستاسو پسورډ بدل کړي، تر څو  ستاسو ملګرو او کورنۍ تھ برښنالیکونھ ولیکي. دوي کوالی شي 

 تاسو ونھ شئ کوالی خپل برښنالیک وګورئ. 

دوی کوالی   ______________، کھ چٻرې د یو چا ستاسو د کریډت کارت پسورډ زده وي . 2

 شي پھ آنالین ډول توکي وپیري. دوي کوالی شي ستاسو پیسې مصرف کړي. 

دوي کوالی   ______________، ويکھ چٻرې د یو چا ستاسو د بیمي کارت معلومات زده  . 3

شي ډاکټر تھ مراجعھ وکړي. دوی کوالی شي روغتیایي پاملرنھ ترالسھ کړي. تاسو او یا ستاسو  

 بیمھ د دوی لپاره اداینھ ترسره کوي. 

دوی کوالی شي   ______________،  کھ چٻرې د یو چا ستاسو خوندي معلومات زده وي  . 4

ډول دوی کوالی شي مالیات ستاسو لھ معلوماتو سره ثبت  ډٻر کارونھ ترسره کړي. د بیلګې پھ 

کړي. دوی کوالی شي داسې کرٻډټ کارت ترالسھ کړي چې ستاسو لھ نوم څخھ پکې کار اخیستل  

 کٻږی. 
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 ستاسو پھ بټوه کې څھ شی دي؟ : فعالیت

 اړین معلومات او کارتونھ پھ خوندي ځای کې وساتئ. 

 بټوه کې کوم کارتونھ او اسناد لرئ؟ تاسو پھ خپل جیبي بکس او یا 

 پھ کور کې خوندي ځای څھ شي دي؟ 

 پھ انځورونو کې ھغھ ولیکئ. 

 پھ کور کې خوندي:  ستاسو پھ بټوه کې: 

  

 لھ ټولګي سره د خپلو ځوابونو پھ اړه خبرې وکړئ. 

 الرښوونھ:  

 د اړینو کارتونو او اسنادو کاپی واخلئ.  

 ھغھ پھ یوه خوندي ځای کې کٻږدئ.  

 کھ چٻرې تاسو کوم شی ورک کړئ، نو دا غوره ده چې د ھغې یوه کاپي لھ ځان سره ولرئ.  

 
 



 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 شخصي معلومات :  لوست 
 پیلیزه کچھ 

35 

 

 

 
 د شخصي معلوماتو استول : فعالیت

 کلھ چې تاسو نورو خلکو تھ خپل شخصي معلومات وایئ نو خورا زیات احتیاط وکړئ. 
 

 :خبرې
 ؟ ______  څومره خوندي دی 

 ټلیفوني اړیکې      برښنالیک 
 د پوسټ دفتر    د شخص پھ واسطھ 

Facebook Messenger   لیلکي پیغامونھ 

 

 ډٻر خوندي: د شخص پھ واسطھ
کھ چٻرې تاسو یو څوک پٻژنئ او باور پرې لرئ، نو تاسو کوالی پھ شصي ډول خپل معلومات ھغې تھ  

 ووایئ. 

 خوندي: ټلیفوني اړیکې، د پوسټ دفتر ځینې وخت 
 ډیری وخت د پوسټ دفتر خوندي وي. 

تاسو کوالی شي د پوسټ لھ راجستر شوي پاکټ څخھ کار واخلئ. د پوسټ دفتر لھ استولو وړاندې د  
 السلیک غوښتنھ کوي. 

د ټلیفون لھ الرې پھ ھغھ صورت کې خوندي دي چې تاسو لھ یوه داسې شخص سره خبرې کوئ چې  
 پرې لرئ.  باور 

خورا احتیاط وکړئ. ھیڅکلھ د ټلیفون لھ الرې خپل پاسورډ، د پین کوډ شمٻره او یا د ټولنیز خوندیتوب  
 شمٻرې مھ ووایئ. 

 Facebook Messengerخوندي نھ دي: برښنالیک، لیکلي پیغامونھ، 
 لھ انټرنټ څخھ کار اخلي.   Facebookبرښنالیک، لیکلي پیغامونھ او  

 ځینې وخت نور خلک کوالی شي دا معلومات وګوري. 
 لھ دې الرې ھیڅ وخت خوندي معلومات مھ استوئ. 
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 ویې ساتئ او یا پھ برخو یې وویشئ؟: فعالیت

 مھم معلومات باید تر څھ وخت پورې وساتئ؟ 

 کالھ  7 کالھ  5 کلونو  5تر  1 کال  1 ورځو  45

 

 وخت؟ څومره  سند

 کلونھ  _____  د مالیې سوابق   . 1 

 تر څو پورې چې مالیات ادا کوئ  ،کال _____  (ستاسو لھ کار څخھ)د معاش رسید   . 2 

 ورځې  _____  د کرٻډټ کارت سټیټمنټ   . 3 

 کال (او یا د مالیاتو لپاره ډٻر وخت)  _____  د بانک سټیټمنټ   . 4 

 وروستھ د نوې بیمې لھ ترالسھ کولو کلونھ   _____  د بیمې سوابق   . 5 

 ھغھ کال وروستھ چې تاسو   ______ تر______  روغتیایي سوابق   . 6 
 ښھ شئ  

ستاسو اوبو، برښنا، ټلیفون او نورو   . 7 
 تر ھغې چې تاسو بل ادا کوئ   لپاره بلونھ. 

  shred-https://www.atg.wa.gov/what معلومات لھ

 ځوابونھ 
 کلونو 5تر  1) 6کالھ ( 5)  5کال ( 1) 4ورځې ( 45) 3کال ( 1)  2کالھ ( 7) 1(

 

  

https://www.atg.wa.gov/what-shred
https://www.atg.wa.gov/what-shred
https://www.atg.wa.gov/what-shred
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 پوښتنې 

 تاسو څھ کوئ؟ لھ پخوانیو اسنادو سره  

 کلونو وروستھ، تاسو د خپلو مالیاتو لھ سوابقو سره څھ کوئ؟  7د بیلګې پھ ډول، لھ 

)a(  ھغھ د خځلو پھ سطل کې واچوئ 

)b(  لھ ھغې څخھ نوي توکي جوړ کړئ 

)c( ھغھ پھ کوچنیو برخو وویشئ 

 
 

 
 
 
 
 

 ځواب
)c .ھغھ پاڼې ټوټې کړئ چې تاسو اړتیا ورتھ نھ لرئ ( 

) دا  b( ) اوaې د خځلو او یا بٻرتھ ترالسھ کولو لھ سطلونو څخھ را واخلي. (خلک کوالی شي ستاسو پاڼ 
 ډٻر خطرناک دي. 

پھ کوچینو برخو د پاڼو د ویشلو لپاره د ټوټې کوونکي وسیلې څخھ کار واخلئ. د زړو کرٻډټ کارتونو او  
 ای ډي کارتونو لپاره لھ قیچي څخھ کار واخلئ. 

 برخو کې پھ برخو وویشئ: تاسو باید پاڼې لھ پھ الندې  

 ستاسو د بانکي حساب شمٻره •
 ستاسو د زږٻدو نٻټھ  •
 پسورډونھ او یا پین کوډونھ  •
 ستاسو السلیک  •
 ستاسو د ټولنیز خوندیتوب شمٻره  •
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 ھمداراز تاسو کوالی شئ پاڼې پھ الندې ډول ھم پھ وویشئ: 

 بشپړ نوم ستاسو  •
 پتھ ستاسو  •
 ټلیفون شمٻره  ستاسو د  •
 برښنالیک پتھ  ستاسو د  •

 کھ چٻرې تاسو ټوټھ کوونکې وسیلې تھ اړتیا لرئ، تاسو کوالی شئ... الرښوونھ:  

. پھ خپل ښار کې یو ځای ومومئ چې پاڼې پکې پھ برخو وویشئ. پھ کتابتون او یا د ټولنې پھ مرکز  1 
 کې یې غوښتنھ وکړئ. 

 مرستې غوښتنھ وکړئ. . د زړو پاڼو د ټوټھ کولو لپاره د خپلې قضیې لھ مدیر څخھ د  2 

 . کھ چٻرې تاسو ډٻرې زیاتې پاڼې نھ لرئ، تاسو کوالی شئ پخپلھ د قیچي پھ وسیلھ پاڼې ټوټې کړئ. 3 

 را نغاړل 
 خبرې
  څھ ډول شخصي کارتونھ او اسناد تاسو لرئ؟ 
  تاسو څھ وخت خپل د ټولنیز خوندیتوب شمٻرې تھ اړتیا لرئ؟ 
  ساتلو لپاره کومې درې الرې شتون لري؟ د خپلو شخصي معلوماتو د خوندي 
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 لوست: 

 سم معلومات د ناسمو معلوماتو پر وړاندې

 موخې
 پھ دې لوست کې بھ تاسو لھ الندې مواردو سره آشنا شئ: 

 درغلي څھ شي دي  •
 د برښنالیک لھ الرې درغلۍ او د ټلیفون لھ الرې درغلۍ •
 پوسټونھ څھ شی دي ) junkناغوښتل شوي ( •

 مطالب
 40 .......................................................................................................................... نوې کلیمې 

 41 .................................................................................................................... نرمښت ور کول 

 41 ................................................................................................................ درغلي څھ شی دي؟ 

 42 ....................................................................................................... د برښنالیک لھ الرې درغلۍ 

 45 ........................................................................................................... د ټلیفون لھ الرې درغلۍ 

 47 .................................................................................................. ) پوسټJUNKناغوښتل شوي (

WHOLE FOODS   50 .......................................................................... غواړي ما تھ پیسې را کړي؟ 

 51 .............................................................................................................................را نغاړل
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 نوې کلیمې

 
 

 معنی ګانې  کلیمې 

سم نھ دي او د خلکو د غولولو لپاره کارول  ھغھ معلومات چې  درغلي
 کٻږي 

 لھ خلکو څخھ د شخصي معلوماتو د ترالسھ کولو ھڅھ ترسره کول  فٻشٻنګ 

 ھغھ برښنالیکونھ چې تاسو یې نھ غواړئ  ) spam(  ناغوښتل شوي 

 تاسو اړ یاست چې یو شی ډٻر ژر وګورئ او یا ترسره یې کړئ  بیړنی 

 کوالی شئ یو کار ولرئ او یا ترسره یې کړئ تاسو  پھ شرایطو برابر 

ستاسو پھ ټلیفون کې، ھغھ د اړیکھ نیوونکي شخص نوم او شمٻره   د اړیکھ نیوونکي ای ډي 
 وایي 

 د ماشین لخوا اړیکھ، نھ د اصلي شخص لخوا  د رباټ لخوا اړیکھ 

 د پاڼو ھغھ پوسټ چې ستاسو کور تھ استول کٻږي  حلزوني پوسټ 

 ھغھ پوسټونھ چې تاسو یې نھ غواړئ  ) پوسټ junkناغوښتل شوي (
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 نرمښت ور کول 

 انځور تھ وګورئ. 

  

  آیا ھغھ ریښتینی دی؟ 
  تاسو څھ ډول پوھٻږئ؟ 
   ھیښوونکي برښنالیکونھ او یا ټلیفوني اړیکې ترالسھ کړې دي؟ آیا تاسو 

 درغلي څھ شی دي؟
 موږ ھره ورځ ډٻر شمٻر برښنالیکونھ، ټلیفوني اړیکې او لیکلي پیغامونھ ترالسھ کوو. 

 لھ دې معلوماتو څخھ یو شمٻر سم دي. یو شمٻر نور ناسم دي. 

 . درغلي ده شیان وایي چې سم نھ دي. دا یوه  ښایی خلک ستاسو پیسې او یا معلوماتو وغواړي. دوی داسې

 د یوې درغلۍ لپاره ښایي لھ ټلیفون، پوسټ، ټولنیزو رسنیو او یا برښنالیک څخھ کار واخیستل شي. 

 د بیلګې پھ ډول یو شخص کوالی شي ستاسو سره اړیکھ ونیسي. 

ستاسو د شخصي  دوي کوالی شي ووایي، سالم. ما لھ بانک څخھ اړیکھ نیولې ده. دوي کوالی شي 
 معلوماتو غوښتنھ وکړي. 

 دا سم نھ دي، مګر سم ښکاري. 
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 ھغھ شخص تھ چې تاسو یې نھ پٻژنئ، خپل شخصي معلومات مھ وایئ. الرښوونې:   

 بانک او یا دولت بھ د ټلیفون او یا برښنالیک لھ الرې ستاسو د شخصي معلوماتو غوښتنھ ونھ کړي.  

 کھ چٻرې کوم شي درغلي وي، نو تاسو یې څھ ډول پٻژنئ؟ تاسو کوالی شئ د یو ملګري، ښوونکي   
 او یا د قضیې لھ مدیر څخھ پوښتنھ وکړئ. 

 د برښنالیک لھ الرې درغلۍ 
 آیا تاسو ھره ورځ خپل برښنالیکونھ لولئ؟  

 ډٻری خلک ډٻر زیات برښنالیکونھ ترالسھ کوي.  

 برښنالیکونھ مھم نھ دي.   %90

 دا تبلیغات او غولنې دي. 

 

 فعالیت: آیا دا برښنالیک ریښتینی دی؟ 
  آیا ھغھ ریښتینی دی؟ آیا دا یوه درغلي ده؟ 
  کش کړي چې ھیښوونکي او یا بد ښکاري.   الندې کرښھتر ھغو شیان 
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 ځوابونھ 

 دا برښنالیک یوه درغلي ده. 

 ھیښوونکو شیانو تھ شاره کوو.  4دلتھ 

 ښایي نور ھم شتون ولري! 

 ګرانھ پیرودونکیھ (ستاسو لھ نوم پرتھ)  . 1

 لیکنۍ تیروتنھ (پھ مھربان، نھ پھ مھربانۍ سره)  . 2

 یو فایل مھ ډانلوډ کوئ) ډانلوډ (لھ خپل برښنالیک څخھ   . 3

 فایل (ریښتینې شرکت بھ ستاسو برښنالیک تھ یو فایل وانھ ستوي)  . 4
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 ناسم /سم: فعالیت
 تل پھ خپل برښنالیک کې پھ لینکونو باندې کلیک وکړئ.  . 1

 تاسو کوالی شئ ھغھ برښنالیک ډیلیټ کړئ جې وایي تاسو بھ   . 2
 ډٻرې پیسې ترالسھ کړئ. 

 لھ خپل برښنالیک څخھ د ټولو فایلونو ډانلوډ کولو ستونزه نھ لري.  . 3

 ستاسو لھ بانک څخھ برښنالیکونھ تل درغلي ده.  . 4

 ښایي ستاسو ډاکټر تاسو تھ یو برښنالیک واستوي.  . 5

 
 
 
 

 ځوابونھ 
، یوازې لھ ھغھ شخص څخھ پھ ترالسھ کړو لینکونو باندې کلیک وکړئ چې تاسو یې  ناسم . 1

 پٻژنئ. 

 ، ھغھ برښنالیک چې تاسو تھ وایي چې ډٻرې پیسې بھ ترالسھ کړئ ھیڅکلھ ریښتینی نھ دی. سم . 2

 ، لھ ھغھ شخص څخھ ترالسھ کړي فایلونھ مھ ډانلوډ کوئ چې تاسو یې نھ پٻژنئ. ناسم . 3

، ستاسو بانک کوالی شي ستاسو برښنالیک تھ معلومات واستوي. لومړی، تاسو اړ یاست چې  ناسم . 4
 دوی تھ د خپل برښنالیک پتھ ووایاست. 

، ستاسو ډاکټر کوالی شي تاسو تھ برښنالیک واستوي. تاسو کوالی شئ د ډاکټر لھ دفتر سره  سم . 5
 اړیکھ ونیسئ او پوښتنھ وکړئ چې ھغھ سم دی او کھ نھ. 

خپلو ماشومانو تھ ووایاست چې پھ برښنالیک کې پھ لینکونو او یا د فایلونو پھ ډانلوډ باندې  الرښوونھ:  
 کلیک ونھ کړي. دوي کوالی شي لومړی لھ تاسو څخھ وپوښتي. 

 
  

 ناسم  سم 
 

 ناسم  سم 
 

 ناسم  سم 

 ناسم  سم 

 ناسم  سم 



 د متحده آیالتونو پھ کلتور کې اړیکې

 سم معلومات د ناسمو معلوماتو پر وړاندې: لوست
 پیلیزه کچھ

45 

 

 

 
 د ټلیفون لھ الرې درغلۍ 

 چې چا اړیکھ نیولې ده. کلھ چې تاسو یوه ټلیفوني اړیکھ ترالسھ کوئ، د اړیکھ نیوونکي ای ډي تاسو تھ وایې  

کھ چٻرې ستاسو ټلیفون (نامعلوم اړیکھ نیوونکی) ووایي، تاسو کوالی شئ لھ ھغې صرف نظر   •
 وکړئ. 

 کھ چٻرې ھغھ مھم وي، نو دوی بھ تاسو تھ یو پیغام پرٻږدي.  •
ډٻری نوي ټلیفونھ تاسو تھ د درغلیو پھ اړه وایي. پیغام وایي د درغلۍ احتمال او یا د درغلۍ   •

 ری. خبردا

  

 نامعلوم اړیکھ نیوونکی : فعالیت
 کیسې ولولئ. تاسو باید څھ ترسره کړئ؟ 

 1#کیسھ 
 د یوې ښځې اړیکې. 

)  DSHSھغھ وایي چې نوموړې ستاسو د قضیې لھ مدیر سره د ټولنیزو او روغتیایي خدمتونو څانګھ ( 
 کې کار کوي. 

 پٻژنئ. تاسو دا ښځھ نھ  
 ھغھ ستاسو د ټولنیز خوندیتوب د شمٻرې غوښتنھ کوي؟

 تاسو باید څھ ترسره کړئ؟ 

 ) ھغې تھ ووایئ. ھغھ ډٻره ښکلې ده. SSNخپل د ټولنیز خوندیتوب شمٻره ( . 1
ھغې تھ ووایئ چې تاسو بھ د خپلې قضیې لھ مدیر سره اړیکھ ونیسئ. تاسو کوالی شئ خپل د   . 2

 ) ووایئ. SSNز خوندیتوب شمٻره (قضیې مدیر تھ د خپل ټولنی 

 2#کیسھ 
 تاسو د برښنا لھ شرکت څخھ یو غږیز پیغام ترالسھ کوئ. 

چې کھ چٻرې تاسو لھ دوی سره بٻرتھ اړیکھ ونھ نیسئ او اداینھ ترسره نھ کړئ، دوی بھ ستاسو برښنا  
 پرې کړي. 

 

 احتمال  ۍد درغل

  ید درغل
 ا ی خبرت
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 تاسو باید څھ ترسره کړئ؟ 

 . ھیڅ نھ. 1

 ونیسئ او د خپل کرٻډټ کارت معلومات ورتھ ووایئ. . لھ دوی سره بٻرتھ اړیکھ 2

 3#کیسھ 

 تاسو پھ خپل ټلیفون کې یو غږیز پیغام ترالسھ کوئ: 

تڼۍ کیکاږئ. پھ مھربانۍ سره د پیرودونکو د مالتړ لھ ټیم سره د   1د خپل سفارش د لغوه کولو لپاره 
 خبرو کولو لپاره اړیکھ ونیسئ. 

 تاسو باید څھ ترسره کړئ؟ 

تڼۍ کیکاږئ او یا ھڅھ وکړئ چې لھ دوی سره   1ھ غواړئ چې خپل سفارش لغوه کړئ. تاسو ن  . 1
 بٻرتھ اړیکھ ونیسئ. 

 پیغام پاک کړئ.  . 2

 ځوابونھ 

 1کیسھ #

ھغې تھ ووایئ چې تاسو بھ خپلھ د قضیې لھ مدیر سره    . 2
اړیکھ ونیسئ. ھغھ شخص تھ چې تاسو یې نھ پٻژنئ، خپل  

 ) مھ وایئ. SSNخوندیتوب شمٻره ( شخصي د ټولنیز  

   2کیسھ #

 . ھیڅ کار نھ ترسره کوئ. د برښنا شرکت تاسو تھ د ټلیفون لھ الرې نھ وایي چې بل ادا کړئ 1

 3کیسھ #

. پیغام پاک کړئ. دا دروباټ لخوا اړیکھ ده، د ماشین لخوا یو پیغام، نھ د اصلي شخص لھ لوري. ھغھ  2
 ډیرو خلکو تھ استول شوی دی. 

 کھ چٻرې اړیکھ نیوونکی تاسو تھ خپل او یا د شرکت نوم ونھ وایی، ھغھ یوه درغلي ده.  وونھ:الرښ
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 پوسټ) JUNK(ناغوښتل شوي 

) پوسټ (برښنالیک او یا د پاڼو پوسټ)  junkناغوښتل شوي (
 یو پوسټ دی چې تاسو ورتھ اړتیا نھ لرئ. 

 ځینې پوسټونھ ډٻر مھم ښکاري. 

 وساتئ؟ تاسو اړ یاست چې څھ شی  

څھ شی تاسو کوالی شئ د بٻرتھ کارولو وړ او یا پھ برخو  
 وویشئ؟ 

 ستاسو کورنۍ : فعالیت

 .د پوسټ انځور تھ وګورئ
 څھ شی مھم دي؟ 

 ) پوسټ څھ شی دي junkناغوښتل شوي (

 آیا تاسو غواړئ دا پوسټ وساتئ، د بیرتھ کارولو وړ یې کړئ او یا پھ برخو یې وویشئ؟ 

مھمې دي. د بیلګې پھ ډول، ھغھ بلونھ چې تاسو یې باید ادا  ھغھ پاڼې وساتئ چې 
 کړئ. 

ھغھ پاڼې د بیرتھ کارولو وړ وګرځوئ چې مھمې نھ دي او شخصي معلومات پکې نھ  
 شتھ. 

 ھغھ پاڼې پھ برخو وویشئ چې مھمې نھ دي او شخصي معلومات پکې نھ شتھ. 
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 دایره  

   1پوسټ 

   2پوسټ 

   3پوسټ 

   4پوسټ 
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 ځوابونھ 
 1پوسټ  

 . وساتئ: د لګښتونو بل

 بل یو پاڼھ ده چې تاسو تھ وایي پیسې ادا کړئ. 

 ټول ھغھ بلونھ وساتئ چې پھ الندې ډول وایي: د اداینې وخت. 

 دا ډٻره اړینھ چې لھ ټاکل شوي وخت وړاندې اداینھ ترسره کړئ. 

 2پوسټ  
 . توکي جوړ کړئلھ ھغې څخھ نوي : د پلورنځي فالیر

 د پلورنځي فالیر تاسو تھ پھ څیرمھ پلورنځیو کې غوره بیې پھ ګوتھ کوي. 

 تاسو اړ نھ یاست چې دا وساتئ او ھغھ شخصي معلومات نھ لري. 

 3پوسټ  
 . پھ برخو ویشل : د کرٻډټ کارت غوښتنلیک

 خورا احتیاط وکړئ. د کرٻډټ کارت پھ غوښتنلیک کې ستاسو شخصي معلومات شامل دي. 

 4پوسټ  
 د حساب معلومات: وساتئ. 

 دا پاڼھ تاسو تھ وایي چې وروستھ څومره اداینھ ترسره کړئ. 

 وایي، دا بل نھ دی. تاسو اړ نھ یاست چې اوس یې ادا کړئ. 
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WHOLE FOODS  غواړي ما تھ پیسې را کړي؟ 
 دلتھ د لوست لھ پیل څخھ کیسھ شتون لري. 

 پیغام تھ ځٻر شئ 

 خبرې وکړئ. لھ یوه ملګري سره 

   آیا فکر ھغھ ریښتینی دی او کھ درغلي
 ده؟

   څھ ډول کوالی شئ چک یې کړئ؟ 

 ځواب

 تاسو کوالی شئ وپوښتئ: 

Whole Foods    تھ یو
 پیغام واستوئ. 

 غوښتنھ وکړئ چې آیا دا معلومات ریښتیني دي  
 او کھ نھ. 
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 څھ شوي دي؟ 

Whole Foods   .پھ ھماغھ ورځ ځواب ور کړی دی 

 دوی ویلي چې ھغھ ریښتینی نھ دی. ھغھ یوه درغلي وه! 

 

Whole Foods Market      . 17جون 

 Wholeمننھ. نھ دا د  کولو لھ چک  ، Dianaسالم  
Foods Market  نھ دی او د  یو رسمي ارتباط څخھ

ډول ښکاري. موږ سپارښتنھ  درغلۍ د ھڅې پھ  فٻشٻنګ 
تھ  او یا دوی  شئ نھ سره ښکیل تاسو د استوونکي  چې کوو 
ځان تھ مو پام  وړاندې نھ کړئ. معلومات ډول شخصي ھیڅ 
 کوئ! 

 
 

 
 
 
 
 

 را نغاړل 
 خبرې
 ) آیا تاسو ډٻر زیات ناغوښتل شويjunk پوسټ ترالسھ کړي دي؟ ( 
  آیا تاسو د کوم ډول درغلیو پھ اړه پوھٻږئ؟ 
  چٻرې کوم شي درغلي وي، نو تاسو یې څھ ډول پٻژنئ؟ کھ 
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