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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 نوې کلیمې 
 معنی ګانې  کلیمې
 بانک ستاسو لپاره ستاسې پیسې ساتي  حساب 

 پھ خپل حساب کې پیسې واچوئ د پیسو ډٻرول 
 د پیسو د ساتلو پھ بدل کې لھ بانک څخھ اضافي پیسې  سود 

د یو چک نغدې پیسې ترالسھ 
ل  ک

 کولد اداینې لھ یوه چک څخھ پیسې ترالسھ 
 ھغھ پیسې چې تاسو یې باید ادا کړئ.  فیس 

 ستاسو د اداینو چک ستاسو بانکي حساب تھ استول کٻږي پھ مستقیم ډول د پیسو ډٻرول
 د پیسو د مصرف کولو لپاره یو حساب.  جاري حساب 
 د پیسو د ساتلو لپاره یو حساب.  د سپما حساب 

 د بانک پھ څیر د کرٻډټ اتحادیھ

  او یا کرٻډټ اتحادیې لپاره ساختماند بانک  څانګھ 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
 بانکي حساب څھ شی دی؟ 
 آیا تاسو پھ خپل ھٻواد کې بانکي حساب درلود؟ 
  آیا تاسو پھ متحده آیالتونو کې بانکي حساب لرئ؟ 

  

 ): DSHSد ټولنیزو او روغتیایي خدمتونو څانګھ (
 د کډوالو او پناه غوښتونکو د مرستې دفتر
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 بانکي حسابونھ 
 فعالیت: سم او یا ناسم

 تاسو د خپل بانکي حساب پھ اړه څومره پوھٻږئ؟

 سم او یا ناسم ولیکئ.

 کھ چٻرې تاسو ډٻرې پیسې نھ لرئ نو تاسو بانکي حساب تھ ھم اړتیا نھ لرئ.  ____ .1

 بانکي حسابونھ خوندي نھ دي. ____ .2

 تابعیت ولرئ.د بانکي حساب د لرلو لپاره تاسو باید د متحده آیالتونو  ____ .3

 ښایي تاسو د خپل کار پھ بدل کې د پیسو ترالسھ کولو لپاره بانکي حساب تھ اړتیا ولرئ. ____ .4

 ځوابونھ
ډالرو سره یو  100څخھ تر  25بانکي حسابونھ د ټولو لپاره ښھ دي. تاسو کوالی شئ لھ  ناسم .1

 حساب پرانیزئ.

 بانکي حسابونھ ډٻر خوندي دي.  ناسم .2

حساب پرانیزئ حتی کھ تابعیت ھم ونھ لرئ. تاسو د آیالت ای ډي او  تاسو کوالی شئ بانکيناسم  .3
 یا پاسپورټ تھ اړتیا لرئ. 

ډیری دندې کار کوونکو تھ پھ مستقیم ډول د پیسو ډٻرول ترسره کوي، لھ دې املھ تاسو بانکي   سم .4
 حساب تھ اړتیا لرئ.

 پھ خپل ټولګي کې خبرې وکړئ.
 ومات ترالسھ کړئ؟د څھ پھ اړه تاسو غواړئ ال زیات معل 
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 فعالیت: جاري او د سپما حسابونھ 
 لري. سپما حسابونھ او د جاريبیالبیل بانکي حسابونھ شتون لري. پھ متحده آیالتونو کې ډیری خلک 

 حسابونو پھ اړه ولولئ. 2او  1د 

  جاري حساب څھ شی دی؟ 
  د سپما حساب څھ شی دی؟ 

 2حساب  1حساب 
خپلې پیسې دلتھ واچوئ، تر څو د اوږد مھال لپاره  

 خوندي وي. 
غواړئ مصرف یې کړئ، خپلې  کھ چٻرې تاسو 

 پیسې دلتھ وساتئ. 

تاسو کوالی شئ د دې حساب پھ کارولو سره ګټھ 
 ترالسھ کړئ.

تاسو د دې حساب پھ کارولو سره ګټھ نھ شئ 
 ترالسھ کوالی.

ګھ چٻرې تاسو پھ میاشت کې لھ شپږ ځلو څخھ  
زیات لھ دې حساب څخھ پیسې ترالسھ کړئ، ښایي  

 کړئ.تاسو اړ شئ چې فیس ادا  

تاسو کوالی شئ لھ دې حساب څخھ د یوې میاشتې 
پھ لړ کې ډٻر ځلھ پیسې مصرف کړئ. د بلونو د  
اداینې، پیرلو ترسره کولو او نورو لپاره کار ترې 

 واخلئ. 

ښایي تاسو لھ دې حساب څخھ د پیسو ترالسھ کولو 
لپاره بانک تھ والړ شئ، د صرافۍ لھ خپل کاره 

 واخلئ او یا آنالین شئ.) څخھ کار ATMماشین (

تاسو کوالی شئ لھ دې حساب څخھ د پیسو  
مصرفولو پھ موخھ لھ ډیبټ کارت او یا چک څخھ  

 کار واخلئ. 
 

 ځوابونھ...

  : جاري حساب 2 : د سپما حساب 1

 بانکونھ او کرٻډټ اتحادیې 
 فعالیت: یو ډول او کھ توپیر لرونکي؟ 

 وټاکئ. کرٻډټ اتحادیھکلھ چې تاسو یو حساب پرانیست، تاسو کوالی شئ یو بانک او یا د 

  څھ ډول ھغھ یو ډول دي؟ 
 څھ ډول ھغھ توپیر لري؟ 
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 

 کې شمٻرې ولیکئ:لھ ټولګي سره کار وکړئ. پھ الندې جدول 

 تاسو کوالی شئ یو د سپما حساب ولرئ. .1

 تاسو کوالی شئ یو جاري حساب ولرئ. .2

 اکثراً ډٻرې څانګې لري.  .3

 اکثراً تاسو ډٻر ګټھ در کوي. .4

 معموالً ډٻر فیس لري.  .5

 تاسو کوالی شئ د کور او یا موټر د پیرلو لپاره د مرستې پھ موخھ پور ترالسھ کړئ. .6
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ځوابونھ:
 4 -د کرٻډټ اتحادیھ  ؛6 ،2، 1  –دواړه  ؛5 ،3 –بانک 

 فعالیت: د یو حساب پرانیستل 
 شمٻر بانکونھ او کرٻډټ اتحادیې شتھ دي.ډٻر 

 ستاسو پھ ګاونډ کې څومره بانکونھ او کرٻډټ اتحادیې شتھ دي؟

 لھ ټولګي سره یو لٻست جوړ کړئ: 

1.   ____________________________ 4  . _______________________  

2.   ____________________________ 5  . _______________________  

  

د کرٻډټ  
 اتحادیھ 

4 

 دواړه

1 
 بانک 

3 
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 بانکداري لوست: بنسټیزه 
 پیلیزه کچھ

3.   ____________________________ 6  . ______________________  

 آیا تاسو جاري حساب، د سپما حساب او یا دواړه غواړئ؟ 

  کرٻډټ اتحادیې څخھ کار واخلئ؟ آیا تاسو غواړئ لھ بانکي او یا 

 لھ لٻست څخھ یو بانک او یا کرٻډټ اتحادیھ وټاکئ.

 د آنالین ښکاره کٻدو لپاره لھ ټلیفون او یا کمپیوټر څخھ کار واخلئ.

 پوښتنو تھ ځواب ور کړئ: 

  ______________________________________ د بانک/کرٻډټ اتحادیې نوم: .1

  __________________________________________ ھغھ څو څانګې لري؟  .2

  ___________________ تیا لرئ؟ $د حساب د پرانیستلو لپاره تاسو څومره پیسو تھ اړ .3

  __________________________________ آیا تاسو باید میاشتنی فیس ادا کړئ؟ .4

 ؟%  _____________ دوی تاسو تھ څومره ګټھ در کوي .5

لھ نورو زده کوونکو څخھ د دوی د ځوابونو پھ اړه پوښتنھ وکړئ. ستاسو پھ نظر کوم یو بھ ستاسو لپاره 
 غوره وي؟ 

 الرښوونې:

 پھ اړه پوښتنھ وکړئ.لھ ملګرو، ټولګیوالو، ښوونکو او یا د قضیې لھ مدیر څخھ د بانک 

 حساب لپاره ھڅھ وکړئ، الندې موارد ومومئ: جاريد 

 لھ میاشتني فیس پرتھ.  -

 پیسو د ترالسھ کولو کم فیس  ټاکل شوي حد څخھ د زیاتود  -
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 د سپما حساب لپاره ھڅھ وکړئ، الندې موارد ومومئ:
 لھ میاشتني فیس پرتھ.  -

 د ګټې /سود لوړه اندازه. -

پرانیستلو لپاره اړیکھ ونیسئ او یا بانک تھ مراجعھ وکړئ. کار کوونکي بھ ستاسو سره  د یوه حساب د 
 مرستھ وکړي.
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 بانکداري لوست: بنسټیزه 
 پیلیزه کچھ

 د حساب د پرانیستلو لپاره تاسو څھ تھ اړتیا لرئ؟ 
 ھغھ شیان پھ نښھ کړئ چې تاسو یې باید لھ ځان سره راوړئ؟

 
  

 پیسې کارت  خوندیتوب  ټولنیز د

 www.dol.wa.govانځور: 

 کارت  بیمې روغتیایي د الیسنس چلوولو موټر د

 بل لګښتونو د پاسپورټ 

http://www.dol.wa.gov/
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 چک لٻست 
 ښایي تاسو اړتیا ورتھ ولرئ:

 انځور سره یوه ای ډي. د موټر چلوولو د الیسنس او پاسپورټ پھ څیر ستاسو لھ  □

د ټولنیز خوندیتوب کارت، ستاسو لھ نوم او پتې سره یو بل او یا د زٻږیدو تصدیق پاڼې پھ څیر  □
 دوھمھ ای ډي.

 د لګښتونو د بل او یا د آپارتمان د اجارې پھ څیر اسناد چې ستاسو پتھ پھ ګوتھ کړي. □

د ټولنیز خوندیتوب شمٻره (او   ) نھ لرئ، ستاسوSSNکھ چٻرې تاسو د ټولنیز خوندیتوب شمٻره ( □
 یا فردي مالیھ ور کوونکو د پٻژندنې شمٻره). 

 ډالرو). 100څخھ تر  25د نوي حساب لپاره پیسې (لھ  □
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 
 بانکي خدمتونھ 

  
 )ATMفعالیت: د صرافۍ خپل کاره ماشینونھ ( 

 وکړي.) کوالی شي ستاسو د بانکدارۍ پھ برخھ کې مرستھ ATMد صرافۍ خپل کاره ماشینونھ (

 انځور تھ وګورئ. دا تڼۍ څھ کار ترسره کوي؟
ــ 1  . معلوم کړئ چې تاسو څومره پیسې لرئa . حساب ــــــــــــــ
ــ 2  . نغدې پیسې ترالسھ کړئb . د پیسو ډٻرول ــــــــــــ
ــ 3  . پھ خپل حساب کې پیسې واچوئ c . د پیسو ترالسھ کول ــــــــــــ

 
 

صرافۍ لھ خپل کاره ماشین څخھ کار واخلئ چې د ھغې بانک نھ دی، مګر پھ بدل تاسو کوالی شئ د 
 کې یې باید اداینھ ترسره کړئ.

 ځوابونھ:
1 — a، 2  — c، 3 — b 
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 پھ مستقیم ډول د پیسو ډٻرول
 کلھ چې تاسو یو دنده لرئ،تاسو کوالی شئ پھ مستقیم ډول د پھ مستقیم ډول د پیسو ډٻرول تنظیم کړئ. 

 ستاسو کار ګومارونکی ستاسو د معاش چک ستاسو حساب تھ استوي.

 تاسو اړتیا نھ لرئ چې بانک تھ والړ شئ.

 تاسو پھ چټک ډول پیسې ترالسھ کوئ.

 کار ګومارونکی یبھ ستاسو سره مرستھ وکړي، چې پھ مستقیم ډول د پیسو ډٻرول تنظیم کړئ.

 بانک  SAHRAد 
 Sahra.جاري حساب لري 

 ډالره فیس لري. 10د ھغې بانک میاشتنی 

د ھغې بانک لھ ټاکل شوي حد څخھ د زیاتو 
ډالره  35پیسو ترالسھ کولو پھ بدل کې 

 فیس اخلي. 

Sahra   پھ مستقیم ډول د پیسو ډٻرول
 خدمت نھ لري.

ھغھ ھره میاشت بانک تھ ځي تر څو د خپل  
 معاش لھ چک څخھ پیسې ترالسھ کړي.

 ه بوختھ وه.ډٻر Sahraتیره میاشت 

 ھغھ بانک تھ د تلو لپاره وخت نھ لري.

 ھغې د خپل مغاش لھ چک څخھ پیسې نھ دي ترالسھ کړې.

 ډالرو څخھ کمھ وه. 1000د ھغې د بانکي حساب اندازه لھ 

 ډالره میاشتنی فیس ګرځولی دی. 10د ھغې بانک  

 ډالر درلودل. 50نٻټھ ھغې پھ خپل حساب کې  28پھ 

 ډالره لګښت درلود. 55ھغې اړ و چې پطرول وپیري. ھغې 
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 ډالر لګښت ګرځولی دی. 35بانک لھ ھغې څخھ د اندازې څخھ د زیاتو پیسو د ایستلو لھ کبلھ 

 ډالرو پھ بدل کې خوراکي مواد وپیرل.  25نٻټھ ھغې د  29پھ 

 لګښت ګرځولی دی. ډالر 35بانک لھ ھغې څخھ د اندازې څخھ د زیاتو پیسو د ایستلو لھ کبلھ 

 د برښنالیک لھ الرې خپل د بانک سټیټمنټ ترالسھ کړ. Sahraنن ورځ، 

 ھغھ د ټولو فیسونو پھ لیدلو سره خوښھ نھ وه!

 ھغھ قصد لري چې خپل حساب د کرٻډټو اتحادیې تھ بدل کړي. 

 پوښتنو تھ ځواب ور کړئ 
 څومره فیس ادا کړی دی؟ Sahraتیره میاشت  .1

)a( 115 ډالر 

)b( 35  ډالر 

)c( 1000  ډالر 

 د بانکي حساب اندازه څومره ده؟ Sahraاوس د  .2

)a( 0  ډالر 

)b( 152 ډالر 

)c( 55  ډالر 

 

 ځوابونھ
1) .a ( 

2) .b ډالر اداینھ وکړي 152) ھغھ باید د فیس پھ توګھ 
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 لوست: بنسټیزه بانکداري 
 پیلیزه کچھ

 را نغاړل
 بحث
 آیا تاسو بانکي حساب غواړئ؟ 
  شیان کوم دي چې تاسو د بانکي حساب جوړولو پھ موخھ ورتھ اړتیا لرئ؟ 3ھغھ 

 



 

 

 لوست:

 د اداینې طریقې/مٻتودونھ 

 موخې 
 پھ دې لوست کې بھ تاسو:

 د ډیبټ او کرٻډټ کارت پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ •
 نورو تھ د پیسو استولو د څرنګوالي پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ •
 یو چک د لیکلو څرنګوالی زده کړئ د  •
 د شیانو لپاره د اداینو نورې الرې چارې زده کړئ  •

 مطالب 
 16 ......................................................................................................................... نوې کلیمې 

 16  ...............................................................................................................   ستاسو پھ ھٻواد کې
 17  ..........................................................................................................  د بانکي کارتونو ډولونھ

 22  ..................................................................................................................... د چکونو لیکل 
 24 .............................................................................................................   د اداینې نور کارتونھ

 24 .................................................................................  لھ ھٻواد څخھ بھر د پیسو د استولو څرنګوالی
 26 .........................................................................................................   بانکي حساب  Sahraد 

 
 د ژوند د مھارتونو درسي پالن (کریکولم) 
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 نوې کلیمې 
 معنی ګانې  کلیمې

 لھ خپل بانکي حساب څخھ پیسې تر السھ کړئ ډیبټ کارت 

اوس تاسو کوالی شئ پیرل ترسره کړئ او اداینھ و وروستھ  کرٻډټ کارت 
 وکړئ

 ټولې ھغھ پیسې چې تاسو یې لرئ حساب 
 ھغھ اضافي پیسې چې تاسو یې باید بانک تھ ور کړئ (%) سود 

څرګندوي چې آیا تاسو بلونھ پھ  دا لھ بانک څخھ یو شمٻره ده،  د کرٻډټو امتیاز
 وخت ادا کړي دي او کھ نھ

 لھ بانک څخھ پھ پور اخیستل شوې پیسې  پور

تاسو تھ د دې اجازه در کوي چې لھ خپل بانکي حساب څخھ پیسې  چک 
 ترالسھ کړئ.

 ھغھ پیسې چې تاسو یې خپل اصلي ھٻواد تھ استوئ د پیسو سفارش 

 تاسو یې باید بانک تھ ور کړئھغھ اضافي پیسې چې  فیسونھ 

 ھغھ کارت چې تاسو پھ پلورنځی کې د پیرلو لپاره کارولی شئ د ډالۍ یا ګفټ کارت 

ھغھ کارت چې لھ وړاندې پکې مشخصھ اندازه ډالر اچول شوي  د مخکې اداینې کارت 
  او تاسو نور نھ شئ پکې اچولی 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
  ،جامو او پطرولو تھ څھ ډول اداینھ کولھ؟ تاسو پھ خپل ھٻواد کې خوړو 
 د فرنیچرونو، کور او یا موټر لګښتونھ مو څھ ډول ادا کول؟ 
  پھ متحده آیالتونو کې د توکو پھ بدل کې د اداینو د الرو چارو توپیرونھ کوم دي؟ 
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 
 
 

 

 د بانکي کارتونو ډولونھ 
کلھ چې تاسو پھ یوه بانک کې حساب پرانیزئ، تاسو کوالی شئ د پیسو ترالسھ کولو لپاره بیالبیلې الرې 

 وټاکئ.
ستاسو لھ بانکي حساب څخھ پیسې ادا کوي. ھمداراز دې تھ د   ډیبټ کارت کلھ چې تاسو یو څھ پیرئ نو 

) کارت ھم ویل  ATMصرافۍ د خپل کاره ماشین (
 کٻږي. 

تاسو کوالی شئ د ډیبټ کارت پھ وسیلھ پھ آنالین ډول 
او یا لھ پلورنځي څخھ پیرل ترسره کړئ. تاسو باید لھ  

څخھ کار   (د شخصي پٻژندلو شمٻره) کوډ  خپل پین 
 واخلئ 

   
 
 

کھ چٻرې تاسو پھ خپل بانکي حساب پھ کافي اندازه پیسې نھ لرئ، بانک بھ لھ تاسو څخھ د   الرښوونھ:
 ډالرو پورې وي. 40-30ترالسھ کولو اضافي لګښت وګرځوي. دا ښایي ھر ځل لھ 

 
 

پھ واسطھ تاسو کوالی شئ اوس یو شی وپیرئ او وروستھ یې اداینھ ترسره کړئ. کریډټ  کرٻډټ کارتد 
 ستاسو د بانک او یا بل شرکت څخھ وي.  کارت کیدای شي

ھره میاشت اداینھ ترسره کړئ. تاسو کوالی شئ ټول حساب او یا د ھغې یوه   بایدلھ کرٻډټ کارت سره تاسو 
 برخھ ادا کړئ.
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 د کرٻډټ کارت پھ اړه ال زیات معلومات 
دي. دا ډٻره آسانھ ده چې لھ خپل کرٻډټ کارت څخھ د کرٻډټ کارت یو شمٻر ښې ګڼې او بد ګڼې شتھ 

 ډٻره ګټھ واخلئ او کرٻډټ کارت یو لوی بل ولرئ.

د ټولو ھغو   سودکھ چٻرې تاسو د خپل کرٻډټ کارت ټول بلونھ ادا نھ کړئ، بانک بھ سود ډٻر کړي. 
 ي.پیسو یوه سلنھ ده چې تاسو پوروړي یاست. ستاسو پور تھ پھ پام سره ھره میاشت ډٻریږ

 پھ متحده آیالتونو کې خلک د کریډټ کارتونو لھ املھ ډٻر زیات پوروړي دي. 
  

 منفي  مثبت 
تاسو کوالی شئ د خپل اړتیا وړ توکي لھ  •

 ځنډ پرتھ وپیرئ.
ادا نھ  خالص حسابکھ چٻرې تاسو خپل  •

 کړئ، تاسو بھ سود ادا کوئ.

څومره ډٻر وخت لپاره چې تاسو خپل  د ھر  • پھ بٻړنیو حاالتو کې دا ډٻره مرستھ کوي. •
کرٻډټ کارت ادا نھ کړئ، تاسو بھ پھ  
 ھماغھ کچھ د ډٻر سود پوروړي شئ.

کرٻډټ کارتونھ ستاسو د کرٻډټو د امتیاز د   •
 زیاتولو لپاره ښھ دي.

 کھ چٻرې تاسو ناوختھ اداینھ ترسره  •
 کٻدو لھ املھ د  بھ د ناوختھکړئ، بانک 

 پورې فیس اضافھ کړي.) ډالرو 30-40(
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 د کرٻډټ کارت وړاندیزونھ 
     لھ یوه پلورنځي څخھ 

وړاندې  کریډټ کارتونھډیری پلورنځي خپل 
او   Walmart، Targetکوي (د بیلګې پھ ډول 

Costco .( 

کلھ چې تاسو پیرل ترسره کوئ، یو مدیر بھ 
غالباً لھ تاسو څخھ وپوښتي چې آیا غواړئ د  

دوی د پلورنځي کرٻډټ کارتونو غوښتنھ 
وکړئ. کھ چٻرې تاسو د کرٻډټ کارت  

غوښتنلیک ډک کړئ، دوی تاسو تھ پھ پیرلو 
 وړاندې کوي. کې تخفیف 

 
 

 اندازه ډٻر زیاتھ وي. سودخورا احتیاط وکړئ! د پلورنځیو لھ کرٻډت کارتونو سره، ښایي د  الرښوونھ:

 
 پھ پسټ کې

 
  آیا تاسو د پسټ لھ الرې د

کرٻډټ کارت وړاندیزونھ 
 ترالسھ کړي دي؟

  تاسو لھ دوی سره څھ ترسره
 کوئ؟

 
 
 

او یا  انداز ېسلن ۍد کلند ډیری کرٻډټ کارتونو وړاندیزونھ ښھ نھ دي. ښایي دوی پھ لوړ اندازه  •
 فیسونھ ولري.

کھ چٻرې تاسو د زیاتو کرٻډټ کارتونو لپاره پھ چټکۍ سره غوښتنھ وکړئ، دا ستاسو د کرٻډټ کارت   •
 د امتیاز لپاره ښھ نھ دي.

ړئ، د ښھ وړاندیز د موندلو لپاره پھ خورا احتیاط  کھ چٻرې تاسو غواړئ یو کرٻډټ کارت ترالسھ ک •
  سره د کارت معلومات ولولئ.
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 

 فعالیت: یو کرٻډټ کارت وټاکئ 
Sahra  یو کرٻډټ کارت غواړي. کلھ چې ھغھ موخې تھ ځي، دوی

 پوښتنھ کوي چې آیا دوی کرٻډټ کارت غواړي او کھ نھ. 

 ملګرې یې ھغې تھ وویل چې د الوتکې کرٻډټ کارت ښھ دی.
 بانک ھم ھغې تھ د یوه کرٻډټ کارت وړاندیز وکړ. 

 ھغھ کوم کارت غواړي؟
 

کرښې یونایتد ھوایي  د امریکا د نغدي ډالیو بانک
Mileageplus 

 سور موخھ وګرځوي 

، وروستھ 0%کال لپاره 1د  د سود اندازې (%)
 پورې  24%-14%لھ 

15% 22% 

 ډالر 0 ډالر 95 ډالر 0 کلنی فیس 

 ډالر  2000 ډالر  2000 ډالر  2000 د کرٻډټو محدودیت
ذ  3%پھ ټولو پیرلو کې  ګټې

 پیسو بٻرتھ ور کول
د ھر ډالر لپاره طی شوې 

 فاصلھ محاسبھ کړئ
پھ موخھ کې د   %5

پھ  1%پیرلو لپاره،  
 نورو پیرلو کې

 

 ځوابونھ
 د الندې دالیلو لھ کبلھ د امریکا د بانک کارت ښھ دی: •

 کلنی فیس لري.  0%ھغھ  ○
 دی.  اندازه ېسلن ید کلن %0 پھ لومړي کال کې ○
 ذ پیسو بٻرتھ ور کول ترالسھ کړي دي.  3%پھ ټولو پیرلو کې  ○
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 فعالیت: سم او یا ناسم
 تاسو باید د پسټ لھ الرې د ھر کرٻډټ کارت د وړاندیز لپاره غوښتنلیک واستوئ. .1

د خأ  کھ چٻرې تاسو ھره میاشت خپل د کرٻډټ کارت بل پھ خپل وخت ادا کړئ، تاسو کوالی شئ  .2
 کرٻډټ کارت امتیاز لوړ کړئ.

ډالر مصرف  2000ډالر وي، تاسو باید  2000کھ چٻرې ستاسو د کرٻډټ کارت محدودیت  .3
 کړئ.

 د کرٻډټ کارت کارول د پور اخیستلو پھ څیر دي. .4

 د کرٻډټ کارت ھغھ وړاندیزونھ لھ پامھ وغورځوئ او یا حذف یې کړئ چې تاسو یې نھ غواړئ. .5

ټولې پیسې ادا کړئ، تاسو اړ نھ یاست چې کھ چٻرې تاسو ھره میاشت پھ خپل کرٻډټ کارت کې   .6
 ھیڅ ډول سود ادا کړئ.

 ځوابونھ
یوازې ښھ وړاندیز لرونکو کرٻډټ کارتونو تھ غوښتنلیک واستوئ، تاسو پیسو تھ اړتیا ناسم  .1

 لرئ او یا تاسو د کرٻډټو غوره امتیاز غواړئ.

 سم .2

ھڅھ مھ کوئ چې خپل ټول کرٻډټ مصرف کړئ. متخصصین وایي چې تاسو باید د خپلو    ناسم .3
محدودیت   30%کرٻډټو   کارت  کرٻډټ  د  ستاسو  چٻرې  کھ  ډول  پھ  بیلګې  د  کړئ.  مصرف 
 ډالر مصرف کړئ. 600ډالر وي، تاسو کوالی شئ  2000

 سم .4

ې نھ غواړئ (دوی پھ تاسو باید کرٻډټ کارت ھغھ وړاندیزنھ پھ برخو وویشئ چې تاسو ی ناسم .5
 کوچنیو برخو وویشئ)، تر څو نور خلک ونھ شي کوالی ستاسو شخصي معلومات غال کړي.

 سم .6
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 د چکونو لیکل
پھ امریکا کې ډیری خلک د شیانو د پیرلو لپاره لھ ډیبټ او کریډټ 

 کارتونو څخھ کار اخلي. 

ترالسھ کھ چٻرې تاسو بانکي حساب لرئ، نو تاسو کوالی شئ چکونھ ھم  
کړئ. چک یو فورم دی چې تاسو یې ډک او السلیک کوئ تر څو د شیانو 

 د پیرلو پھ بدل کې اداینھ ترسره کړئ. 

د ډیبټ کارت پھ څیر ھغھ پھ مستقیم ډول ستاسو لھ بانکي حساب څخھ پیسې اخلي. پیسې پھ سمدستي ډول 
انک تھ ورسٻږي. کھ چٻرې  ستاسو لھ حساب څخھ نھ ایستل کٻږي. دا وخت نیسي چې چکونھ ستاسو ب

  50.00-15.00(لھ  اضافي ترالسھ کولو فیستاسو د چک د اداینې لپاره پیسې نھ لرئ، بانک بھ د 
 ډالرو) پورې اضافھ کړي. 

چکونھ د کرایې او لګښتونو د اداینې لپاره غوره دي. سیمھ ییز پلورنځي کھ چٻرې تاسو وپیژني او یا 
 ني.معتبره ای ډي ولرئ، ښایي چکونھ وم

 دا یو چک دی:

چک  
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 پوښتنې 
 د پورتھ چکونو پھ اړه پوښتنو تھ ځواب ور کړئ. 

  ______________________________ چک چا تھ لیکل شوی دی؟ .1

  ________________________________ چک اندازه څومره ده؟  .2

  _________________________________ چک د څھ لپاره دی؟ .3

  ________________ آیا د بلونو د اداینې لپاره لھ چکونو څخھ کار اخلئ؟  .4
 
 
 

کلھ چې تاسو چک لیکئ دا ډٻره اړینھ ده چې د اداینې اندازه د چوکاټ پھ کیڼ اړخ کې پھ   الرښوونھ:
 عددونو ولیکئ او ھمداراز پھ حروفو یې ھم ولیکئ.
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 د اداینې نور کارتونھ 
 د شیانو لپاره د اداینو نورې الرې چارې ھم شتون لري.

 کارولو لھ څرنګوالي سره سمون ور کړئ. ھر کارت تھ د ھغې د 

) EBTد الکترونیکي ګټو د لٻږد ( 
 د پیسو پھ څیر پھ یوه ځانګړي پلورنځي کې کارول کٻږي.  کارت 

 د تنظیم شوې اندازې سره پھ ھر پلورنځي کې کارول کٻږي.  د ډالۍ یا ګفټ کارت 

 د مخکې اداینې کارت 
توکو لپاره کارول پھ پلورنځیو کې یوازې د خوراکي او اړین 

 کٻږي.

 

 ځوابونھ:
• EBT لھ دولت څخھ ستاسو د ګټو یوه برخھ ده چې یوازې د خوراکي او اړینو توکو لپاره   کارت

 کارول کٻږي.
د یوه شخص لھ لوري یو کارت دی چې پھ مرستھ یې تاسو کوالی شئ د   ډالۍ یا ګفټ کارتد  •

Walmart  اوTarget  پھ څیر پلورنځیو کې شیان وپیرئ. د پلورنځیو نومونھ پھ کارت باندې
 شتون لري. 

د ډیبټ کارت پھ څیر دی، مګر ستاسو لھ بانکي حساب سره نښلول شوی  مخکې اداینې کارتد  •
ل شوې اندازه پیسې شتون لري، د خالصٻدو پھ صورت کې ھغھ  نھ دی. پھ ھغې کې یوه ټاک

 وغورځوئ.

 لھ ھٻواد څخھ بھر د پیسو د استولو څرنګوالی 
 څھ ډول زه کوالی شم لھ متحده آیالتونو څخھ بھر پیسې واستوم؟

  د ډٻرو کورنیو لپاره پھ نورو ھٻوادونھ کې دا ډٻره مھمھ پوښتنھ ده.
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 راشئ، ښایي اوس ھم پھ خپل اصلي ھٻواد کې کورنۍ ولرئ.کلھ چې تاسو امریکا تھ 

ځینې وخت تاسو اړ یاست چې پھ خپل اصلي ھٻواد کې لھ خپلې کورنۍ سره د مرستې پھ موخھ پیسې  
 واستوئ. 

 یو شمٻر چټکې او خوندي الرې شتھ دي.

اید بانکي  لھ یوه بانکي حساب څخھ بل بانکي حساب تھ پیسې استوي. دواړه طرفونھ ب  ېالر دٻږد ل .1
 حسابونھ ولري.

ترالسھ کوونکي تھ پیسې پھ  .MoneyGramاو  MoneyGram ،Xoomآنالین خدمتونھ لکھ  .2
آنالین ډول لھ کرٻډټ کارت او یا ډیبټ کارت څخھ استول کٻږي. کھ چٻرې تاسو یوازې نغدې 

 پھ څیر یو شی وپیرئ. Walgreen’sاو  11-7پیسې لرئ، تاسو کوالی شئ پھ پلورنځیو کې د 

یو د مخکې اداینې  پیسو سفارشد  .3
چک دی. تاسو کوالی شئ د پیسو  

رش پھ بانکونو، د پسټ دفترونو  سفا 
او یو شمٻر پلورنځیو کې ترالسھ 

کړئ. ھغھ یوازې د ترالسھ 
 کوونکي لخوا کارول کیدای شي.

لھ ټاکلو وړاندې، ډاډ ترالسھ کړئ چې  
فیسونھ څومره دي او لٻږد یې څومره وخت  

ھٻواد تھ د نیسي. دا ډٻره اړینھ ده چې بل 
 پیسو لھ استول وړاندې ډٻرې پوښتنې وشي.

 فعالیت: بحث
 دې پوښتنو تھ ځواب ور کولو لپاره ګروپي کار وکړئ:

 ھغھ دوې الرې کومې دي چې تاسو کوالی شئ خپل ھٻواد تھ پیسې واستوئ؟ 
  ھغھ دوه شیان څھ دي چې تاسو یې باید پھ یاد ولرئ؟ 
  ھٻواد تھ پیسې استولې دي؟آیا لھ دې وړاندې تاسو خپل اصلي 

  

 د پسټ لھ دفتر څخھ د پیسو د سفارش نمونھ 

 سمپل
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 بانکي حساب  SAHRAد 
 خپل کارونھ ترسره کوي. Sahraد دوشنبې پھ ورځ، 

 ډالر لري. 257.63د پیل پر مھال ھغھ پھ خپل جاري حساب کې 

 لومړی، ھغھ د پسټ دفتر تھ ځي. 

Sahra  ډالره سفارش   40پھ ایتوپیا ھٻواد کې خپلې کورنۍ تھ 
 استولی دی.

 ډالر دی.  4.99ھغې لھ خپل ډیبټ کارت څخھ کار اخلي. فیس 

 کې درٻږي.  Targetوروستھ ھغھ پھ 

Sahra .د خپل تخت لپاره رجایي او کمپلھ پیري 

 مالیې سره لیالم شوي دي.  3.53ډالر بیې او  34.99ھغھ پھ 

 ھغې لھ خپل کرٻډټ کارت سره اداینھ ترسره کړه. 

 تھ ځي. Sahra  Starbuck’sوروستھ لھ ھغې 

 ډالرو قھوې سفارش ور کوي.  3.25ھغھ د 

 ھغھ د ډالۍ یا ګفټ کارت څخھ کار اخلي.

 تھ ځي.  Saarsپھ پای کې ھغھ 

Sahra .د خپل ډیبټ کارت څخھ پھ ګټې اخیستنې خوراکي توکي پیري 

 ډالر دی.  53.76مجموعي لګښت 

 ډالرو پھ ارزښت د برښنا بل لپاره یو چک لیکلي.  64.05کور تھ ځي، د ھغھ د  Sahraکلھ چې  
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 تودونھٻم/ېقیطر  ېنید ادالوست: 
 پیلیزه کچھ

 پوښتنې 
 پھ حساب کې څومره پیسې پاتې دي؟ Sahraد ورځې پھ پای کې د  .1

 د ھغې د کرٻډټ کارت پھ حساب کې څومره پیسې اضافھ شوې دي؟ .2

 د سفارش اندازه څومره وه؟ .3

 ھغې د خپل د ډالۍ یا ګفټ کارت څخھ څومره پیسې مصرف کړې؟ .4

 را نغاړل
 یو بل سره خبرې وکړئ

  ترمنځ توپیر څھ شی دی؟د کرٻډټ کارت او ډیبټ کارت 
 دیوه توکي پھ بدل کې اداینې ترسره کولو لپاره درې الرې کومې دي؟ 
 آیا تاسو یو کرٻډټ کارت غواړئ؟ ولې؟ 

  



 

 

 لوست:

 خوندي بانکداري کول 

 موخې 
 پھ دې لوست کې بھ تاسو:

 د پورونو د بیالبیلو ډولونو پھ اړه بھ معلومات ترالسھ کړئ •
 غوښتنلیکونو باندې بھ پوه شئد کرٻډټ کارت پھ  •
 د انټرنټ او اپلٻکٻشنونو لھ الرې د بانکدارۍ پھ اړه بھ معلومات ترالسھ کړئ •
 پھ دې بھ پوه شئ چې څھ وخت او چٻرتھ د خپل بانک معلومات ور کړئ •
 لھ فٻشٻنګ او درغلۍ څخھ د ډډې کولو د څرنګوالي پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ •

 مطالب 
 29  ......................................................................................................................... ې میکل ېنو

 29  ...............................................................................................................   ېک واد ٻستاسو پھ ھ

 30  .............................................................................................................................. پورونھ

 31 ....................................................................................................................   سھیک Joseد 

 32  ....................................................................................................   ؟ید  ی ش ھڅ از یامت وٻډټد کر

 33 .......................................................................................... شنونھٻکٻبانکداري او اپل ولډ  نیپھ آنال

 37  ..........................................................................................................................   لړرا نغا

 
 

 د ژوند د مھارتونو درسي پالن (کریکولم)
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 نوې کلیمې 
 معنی ګانې  کلیمې

 د بانک لخوا د کور لپاره پور. د کور لپاره پور

د پیسو ھغھ اندازه چې اوس ھم د خپل کور د پور لھ درکھ  اجاره
 پوروړي یاست.

 د بانک لخوا د موټر لپاره پور. د موټر پور 

بانک لھ لوري پور چې ھر ډول وغواړئ مصرف یې تاسو تھ د  شخصي پور 
 کړئ.

 میاشتنۍ اداینھ او ھغھ وخت چې تاسو باید خپل پور ادا کړئ. دوره 

 ھغھ فیس چې تاسو یې باید پھ کال کې یو ځل ادا کړئ کلنی فیس 

د کلنۍ سلنې اندازه/بیھ. دا د ھغې سود سلنھ ده چې تاسو یې باید  انداز ېسلن ۍد کلن
 کړئ.ادا 

ھغھ پیسې چې تاسو یې لھ پیرلو وروستھ پھ خپل ډیبټ/ کریډټ  د پیسو بٻرتھ ور کول
 کارت کې ترالسھ کوئ.

د پیسو ھغھ اندازه چې ستاسو بانک بھ تاسو تھ اجازه در کړي   د کرٻډټو محدودیت
 چې د خپل کرٻډټ کارت لھ الرې ٻې مصرف کړئ.

پیغام، اړیکھ او یا برښنالیک چې وایې ستاسو لھ بانک څخھ لیکلی  خبرتیا
  ستاسو پھ بانکي حساب کې ستونزه شتھ ده. 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
 ستاسو پھ ھٻواد کې خلک څھ ډول پیسې پھ پور اخلي؟ 
  خلک ولې پیسې پھ پور اخلي؟ (د بیلګې پھ ډول چې یو موټر یا کور وپیري او یا یوه سوداګري

 پیل کړي) 
  چارو د ترسره کولو لپاره لھ انټرنټ څخھ کار اخلي؟آیا خلک د بانکي 
  آیا خلک د بانکي چارو د ترسره کولو لپاره لھ ځیرک ټلیفونونو څخھ کار اخلي؟ 
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 
 پورونھ 

 فعالیت: پرتلھ کول
 لھ ھر ډول سره یې پرتلھ کړئ ھر ھغھ شی چې تاسو پیرئ د پور 

 ځوابونھ
 ترالسھ کړئ. کور پورکلھ چې تاسو غواړئ یو کور وپیرئ، کوالی شئ د 

 ترالسھ کړئ. موټر پورتاسو کوالی شئ د موټر د پیرلو لپاره د 

شخصي  تاسو کوالی شئ د لویو شیانو او یا نوې سوداګرۍ د پیل پھ څیر د بیالبیلو توکو د پیرلو لپاره 
 سھ کړئ.ترال پور

کلھ چې تاسو پور ترالسھ کوئ، تاسو باید پیسې لھ سود سره بٻرتھ ادا کړئ. د سود ھغھ اندازه چې  
 ) ده. انداز ېسلن ۍد کلنتاسو یې ادا کوئ د کلنۍ سلنې اندازه/بیھ (

ولرئ، تاسو کوالی شئ ډٻر پیسې پھ پور واخلئ. تاسو بھ لږ کرٻډټ ښھ عدد یا نمرېکھ چٻرې تاسو د 
 ادا کړئ.سود 

 پور موټر د وپیرئ  کور غواړئ تاسو

 پور  شخصي وپیرئ موټر یو غواړئ تاسو

 پور لپاره کور د .وپیرئ) کټونھ جوکی مٻز( فرنیچرونھ نوي چې یاست اړ تاسو
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 کیسھ  JOSEد 
Jose  .غواړي نوی کور وپیري 

 ډالرو پور تھ اړتیا لري. 7000ھغھ 

Jose  .د انټرنټ لھ الرې یو پور ور کوونکی مومي او د پور غوښتنھ کوي 

 ھمداراز ھغھ خپل بانک تھ ځي او د پور غوښتنھ کوي. 

 د پور دوه وړاندیزونھ پھ دې ډول دي: 
 

 اداینھ دوره د کلنۍ سلنې انداز   اندازه 
 ډالر  172پھ میاشت کې  میاشتې 48 %18 ډالر  7.000 انټرنټ 

  ډالر  172پھ میاشت کې  میاشتې 36 %7 ډالر  7.000 بانک 

 ستاسو پھ نظر کوم ډول پور غوره دی؟ .1

)a( د انټرنټ لھ الرې پور 

)b( لھ بانک څخھ پور 

 بھ د ھر پور لپاره څومره اداینھ ترسره کړي؟ Joseپھ مجموعي توګھ  .2

  _________ د انټرنت لھ الرې د پور مجموعي اندازه: $ 

  __________ اندازه: $ د بانک لھ الرې د پور مجموعي 

 ځوابونھ
1) .b د بانک پور غوره دی ( 

ډالرو پھ  8256= د x  48 172 میاشتو لپاره. 48ډالر د   172. د انټرنټ لھ الرې پور: ھره میاشت 2

لھ بانک    x36   =$7488 208میاشتو لپاره.   36ډالره د  208ارزښت د بانک پور: ھره میاشت 

.یارزانھ د الرهډ 768څخھ پور 
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 الرښوونې:

تاسو د کرٻډټو ښھ امتیاز ولرئ، تاسو د کلنۍ سلنې کمھ د کلنۍ سلنې کمھ اندازه تل غوره ده. کھ چٻرې 
 اندازه ترالسھ کوئ. 

د لنډې مودې یا دورې لپاره د پور پھ بدل کې تاسو ھره میاشت ډٻره اداینھ ترسره کړئ، مګر پھ مجموعي 
 ډول ډیره. 

وعي ډول  د اوږدې مودې یا دورې لپاره د پور پھ بدل کې تاسو ھره میاشت لږ اداینھ وکړئ،خو پھ مجم
 ډٻره. 

 ستاسو بانک او یا د کرٻډټ اتحادیھ بھ تل تاسو تھ د نورو پور ور کوونکو پھ پرتلھ غوره پور در کړي. 

پور ور کوونکي بھ تاسو تھ پور در   Paydayکھ چٻرې تاسو پھ سمدستي ډول پیستو تھ اړتیا لرئ، د 
 ھم ګرځوي. کړي، خو د سود اندازه یې ډٻره بده ده. ھمدراز دوی ډٻر زیات فیس

 د ھغې پر ځای لھ خپل بانک او د کرٻډټ اتحادیې سره خبرې وکړئ!
 
 

 د کرٻډټو امتیاز څھ شی دی؟ 
د دې لپاره چې پھ متحده آیالتونو کې د موټر او یا کور لپاره پور ترالسھ کړئ، تاسو باید د کرٻډټو یو ښھ  

 امتیاز ولرئ.

توپیر لري. ستاسو د کرٻډټو امتیاز یو شمٻره ده چې بانک ستاسو د کرٻډټو امتیاز د کرٻډټو د کارت سره 
تھ پھ ګوتھ کوي چې تاسو بلونھ ادا کړي دي او د ناوختھ کٻدو لھ املھ اضافي فیسونھ مو نھ دي ترالسھ 

 کړي.

ستاسو د کرٻډټو مخینھ د سوابقو پھ توګھ ساتل کٻږي، چې تاسو څھ شی پھ پور اخیستي دي او تاسو بھ یې 
 ول ادا کړئ.بٻرتھ څھ ډ

 د کرٻډټو ښھ مخینھ مرستھ کوي جې د کرٻډټو ښھ امتیاز جوړ کړي.

 د کرٻډټو د ښھ امتیاز ترالسھ کولو لپاره، بانک تھ وښیئ چې تاسو خپل بلونھ پھ وخت ادا کړي دي. 

 بانک غواړي پوه شي چې وړاندې لھ دې چې دوی تاسو تھ پور در کړي تاسو کوالی شئ بلونھ ادا کړئ.
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 یت: چک لٻستفعال
 کومھ څھ ستاسو سره مرستھ کوي چې د کرٻډټو ښھ امتیاز ولرئ؟ 

 .پھ خپل وخت د خپل ټلیفون د بل ادا کول 

 .د یوې میاشتې د برښنا بل د ادا کولو ھیرول 

 .د خپل کرٻډټ کارت لھ الرې د لږ تر لږه اندازې ادا کول 

 .د کرٻډټ کارت نھ درلودل 

  کولدوې ورځې وروستھ د خپل بل ادا 
 

ناوختھ اداینھ او د اداینې لھ یاد ویستل بھ ستاسو امتیاز کم کړي. تاسو کوالی شئ د خپل بانک   الرښوونھ:
 لھ الرې پھ خپل کاره توګھ اداینې تنظیم کړئ، تر څو اداینې ناوختھ نھ شي.

 
 
 

 پھ آنالین ډول بانکداري او اپلٻکٻشنونھ 
  ولې؟ آیا تاسو پھ آنالین ډول بانکي چارې ترسره کړې دي؟ 

 آنالین ،بانک Sahraد 
 خبرې 
  لوست کې د  1پھSahra د بانک پھ اړه کیسھ پھ یاد راوړئ 
  کھ چٻرېSahra   د انټرنټ لھ الرې لھ بانکدارۍ څخھ کار اخیستلی وای، نو څھ بھ 

 رامنځتھ شوي و؟
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 Sahra.جاري حساب لري 

 ډالره فیس لري. 10د ھغې بانک میاشتنی 

ډالر ولري او   1000کھ چٻرې ھغھ ھره میاشت 
یا پھ مستقیم ډول د پیسو ډٻرول وړي، دوی فیس 

 نھ ګرځوي.

Sahra  پھ مستقیم ډول د پیسو ډٻرول خدمت نھ
 لري.

ھغھ ھره میاشت بانک تھ ځي تر څو د خپل  
 معاش لھ چک څخھ پیسې ترالسھ کړي.

 ډٻره بوختھ وه. Sahraتیره میاشت 

 تلو لپاره وخت نھ لري.ھغھ بانک تھ د 

 ډالرو څخھ کمھ وه. 100د ھغې د بانکي حساب اندازه لھ 

 ترالسھ کړه. خبرتیاھغې پھ خپل ټلیفون کې د کم حساب 

Sahra .پھ خپل ټلیفون کې د بانکدارۍ یو اپلٻکٻشن پرانیست 

 ډالر درلودل.  50ھغې پھ خپل حساب کې یوازې 

Sahra .ھڅھ وکړه چې د موبایل لھ الرې د پیسو ډٻرولو خدمت څخھ کار واخلي 

 ھغې د بانکي اپلٻکٻشن پھ کارولو سره د خپل معاش لھ چک څخھ انځور واخیست.

 اضافھ ډٻر کړل. 2300ھغې پھ خپل حساب کې 

Sahra .اړ نھ ده چې بانک تھ والړه شي 

Sahra .پطرول، خوراکي توکي او غرمنۍ وپیرلھ 

 ډالرو کچې تھ ټیټ نھ شو، لھ دې املھ ھغھ اړ نھ ده چې کوم فیسونھ ادا کړي. 0حساب د  د ھغې

 خپل بانکي سټیټمنټ ترالسھ کړ. Sahraنن ورځ، 

 ھغې سټیټمنټ (بیانیھ) پھ ټلیفون او برښنالیک کې وکتلو،.
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 سم او یا ناسم
Sahra څھ ترسره کړل؟ 

 خبرتیا ترالسھ کړه. حسابد کم  ھغې پھ خپل ټلیفون کې ناسمسم/   .1

 تر څو د خپل معاش چک ډٻر کړي.  ھغې لھ خپل ټلیفون څخھ ګټھ واخیستھ  سم/ ناسم .2

 ھغھ بانک تھ والړه.  سم/ناسم .3

 خپل بانکي حساب چک کړ.  ھغې د انټرنټ لھ الرې سم/ناسم .4

سایټ تھ مراجعھ ډیر بانکونھ او کرٻډټ اتحادیې لھ آنالین بانکدارۍ څخھ ګټھ اخلي. تاسو کوالی شئ ویب 
 وکړئ او یا یو اپلٻکٻشن ډانلوډ کړئ تر څو پھ خپل ټلیفون او یا کمپیوټر کې د خپل بانک معلومات ووینئ.

 د آنالین بانکدارۍ نظر پوښتنھ 
 آیا د انټرنټ لھ الرې بانکداري ستاسو لپاره ګټوره ده؟ 

ن اپلٻکٻشن پھ کارولو سره یې دا ھغھ کارونھ دي چې تاسو کوالی شئ د انټرنټ بانکدارۍ او یا ټلیفو
 ترسره کړئ. 

 آیا دا شیان بھ ستاسو لپاره ګټور وي؟ 

 پورې نمرې ور کړئ. 5څخھ تر   1ھغې تھ لھ 

 ګټور بې ګټې  تاسو کوالی شئ...

 5..... 4…..3…..2…...1 ھر وخت د خپل حساب اندازه چک کړئ 

وګورئ چې تاسو پھ تیره میاشت کې څومره پیسې مصرف 
 5..... 4…..3…..2…...1 کړې دي 

 5..... 4…..3…..2…...1 د چکونو د ډٻرولو لپاره لھ خپل ټلیفون څخھ کار واخلئ 
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 ګټور بې ګټې  تاسو کوالی شئ...

 5..... 4…..3…..2…...1 کھ چٻرې ستاسو حساب کم وي نو یوه خبرتیا ترالسھ کړئ

کھ چٻرې یو څوک ستاسو لھ حساب څخھ ډٻرې پیسې 
 5..... 4…..3…..2…...1 نو یو خبرتیا ترالسھ کړئمصرف کړي 

 5..... 4…..3…..2…...1 د انټرنټ لھ الرې خپل بلونھ ادا کړئ
 

 امتیازات 
  ټولې ھغھ شمٻرې اضافھ کړئ چې تاسو کړۍ ترې تاو کړې ده. ستاسو مجموعھ څومره ده؟  

 ښایي تاسو تر اوسھ د انټرنټ لھ الرې لھ بانکدارۍ سره عالقھ ونھ لرئ.: 10 - 5

 د انټرنټ لھ الرې بانکداري و آزمایئ. ښایي تاسو ھغھ خوښھ کړئ.: 18 - 11

 اسو لپاره ډٻره ښھ وي.د انټرنټ لھ بانکداري بھ ست: 25 - 19
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 خوندي بانکداري کول لوست: 
 پیلیزه کچھ

 د انټرنټ لھ الرې د بانکدارۍ سپارښتنھ 
 ډیری وخت د انټرنټ لھ الرې بانکداري ډٻره خوندي وي، مګر تاسو باید خورا احتیاط وکړئ.

 پھ الندې ډول یو شمٻر سپارښتنې ذکر شوې چې ځھ ډول پھ خوندي توګھ بانکي چارې ترسره کړئ. 

ښھ پسورډ غوره کړئ. د خپل برښنالیک او نورو سایټونو پھ څیر  د خپل انټرنټي حساب لپاره یو  •
 ورتھ پسورډ مھ کاروئ.

 سالم. بانک     12345بد پسورډ  بیلګې:
 !  Hmn1SNښھ پاسورډ 

 ھیچا تھ خپل پسورډ مھ وایئ. •
 خپل پسورډ پھ خپل ټلیفون کې مھ ذخیره کوئ.  •
یوه برښنالیک او یا لیکلي پیغام کې پھ تل د خپل بانک لھ رسمي ویب سایټ څخھ کار واخلئ. پھ  •

 ذکر شوي لینک باندې کلیک مھ کوئ.
ھغو برښنالیکونو تھ ځواب مھ ور کوئ چې عادي نھ دي. د بیلګې پھ ډول، کھ چٻرې بانک تاسو   •

ډالر در کړي پھ ډٻر احتمال سره دا حقیقت نھ لري. کھ چٻرې یو  100تھ ووایي چې دوی بھ 
چې ستاسو پھ حساب کې ستونزه شتھ او دوي ستاسو د ټولنیز خوندیتوب برښنالیک تاسو تھ ووایي 

 شمٻرې تھ اړتیا لري،پھ ډٻر احتمال سره دا حقیقت نھ لري.
د خبرتیاوو د ترالسھ کولو لپاره پھ خپل کې ټلیفون کې ننوځئ، تر څو تاسو تھ ووایي چې آیا  •

 ستاسو پھ حساب کې ستونزه شتھ او کھ نھ.

 را نغاړل
  د کلنۍ سلنې لوړه بیھ او د کلنۍ سلنې ټیټھ بیھ؟ ولې؟  -ښي دي څھ شی 
 د کرٻډټو امتیاز څھ شی دی؟ د کرٻډټو ښھ امتیاز ستاسو سره څھ ډول مرستھ کوالی شي؟ 
  آیا تاسو د انټرنټ لھ الرې لھ بانکدارۍ څخھ کار اخلئ؟ آیا بانک ستاسو د ټلیفون لپاره یو

اپلٻکٻشن لري؟



 

 

 لوست:

 د بودیجې جوړولو بنسټیز اصول 

 موخې 
 پھ دې لوست کې بھ تاسو:

 زده کړئ چې بودیجھ څھ شی ده •
 د اړتیاوو او غوښتنو پھ اړه بھ معلومات ترالسھ کړئ •
 د بودیجې یو کاري شیټ بھ جوړ کړئ  •
 د موخو د ټاکلو د څرنګوالي پھ اړه بھ معلومات ترالسھ کړئ •

 مطالب 
 39  ......................................................................................................................... نوې کلیمې 

 39  .................................................................................................................. نرمښت ور کول
 40  ..............................................................................................................   بودیجھ څھ شی ده؟

 40  .................................................................................................   اړتیاوې د غوښتنو بھ مقابل کې 
 44  ................................................................................................................  د بودیجې جوړول

H46  ............................................................................................   څھ ډول کوالی شم موخې وټاکم؟ 
 50  ..........................................................................................................................   را نغاړل

 
 
 

 د ژوند د مھارتونو درسي پالن (کریکولم)
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 اصول زټیبنس ولوړجو ې جید بودلوست: 
 پیلیزه کچھ

 نوې کلیمې 
 معنی ګانې  کلیمې

 تاسو څومره عاید لرئ او څومره مو مصرف کړې دي بودیجھ 

 ھغھ شیان چې ډٻر مھم دي لومړیتوبونھ

 تاسو یې پیرئھغھ څھ چې  مصرف کول

 د عاید او لګښتونو یو لٻست د بودیجې کاري شیټ

 معاش، د دندې او یا ګټو څخھ پیسې  عاید

 منظم میاشتني لګښتونھ معلوم لګښتونھ
ھغھ لګښتونھ چې لھ یوې میاشتې څخھ تر بلې پورې  بدلٻدونکي لګښتونھ

 بدلون مومي 
پٻښې د رامنځتھ کٻدو لپاره ھغھ پیسې چې تاسو د بدې  د بیړني حالت پیسې

  ذخیره کړې دي

 نرمښت ور کول
 بودیجھ څھ شی ده؟ 
 آیا ستاسو کورنۍ بودیجھ لري؟ 
  آیا پوھٻږئ چې ستاسو کورنۍ ھره میاشت څومره مصرفوي؟ 
  آیا تاسو د خپلې کورنۍ لپاره مالي موخې لرئ؟
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 اصول زټیبنس ولوړجو ې جید بودلوست: 
 پیلیزه کچھ

 بودیجھ څھ شی ده؟ 
 بودیجھ ستاسو د پیسو د تنظیم لپاره یو پالن دی. 

دندې څخھ څومره پیسې وګورئ چې تاسو ھره میاشت لھ خپلې 
 ترالسھ کوئ.

وګورئ چې تاسو د خپل کرایې، لګښتونو، خوړو، ټرانسپورټ،  
 جامو او نورو شیانو لپاره څومره پیسو تھ اړتیا لرئ. 

بودیجھ ستاسو سره مرستھ کوي، پوه شئ چې تاسو څومره مصرف 
 کوالی شئ. 

 ھر شخص د پیسو لھ کبلھ د فشار احساس کوي.

لھ لھ ستونزو سره مخ شوي دي چې لھ خپل ځان سره د شتھ پیسو پھ پرتلھ لھ خپل ډیری خلک لھ دې ام
 کرٻډټ کارت څخھ ډٻر کار اخلي او ډٻر پیسې مصرفوي.

 د بودیجې درلودل د دې پٻښې لھ رامنځتھ کٻدو څخھ مخنیوی کوي.

 ھمدراز د بودیجې درلودل آسانھ کوي چې خپلې پیسې ذخیره کړئ.

 قابل کېاړتیاوې د غوښتنو بھ م 
 یو شي دي چې تاسو یې باید د ژوند کولو لپاره ولرئ. اړتیا •

 خواړه اړتیا ده.

 کھ چٻرې تاسو یې ونھ خورئ، تاسو بھ ومرئ.

 تاسو اړ یاست چې ویې خورئ.

 یو شی دي چې تاسو ھیلھ لرئ چې ویې لرئ. غوښتنھ •
 د نوي شیرټ درلودل یو غوښتنھ یا ھیلھ ده. 

 رئ، نو ستاسو لپاره کومھ ستونزه نھ رامنځتھ کٻږي.کھ چٻرې تاسو نوی شیټ ونھ ل

 تاسو یو نوی شیرټ غواړئ. تاسو ھغې تھ اړتیا نھ لرئ.
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 اصول زټیبنس ولوړجو ې جیبودد لوست: 
 پیلیزه کچھ

 
 کلھ چې تاسو پیسې مصرفوئ، د اړتیاوو او غوښتنو پھ اړه فکر وکړئ.

 تاسو د ډاکټر د سپارښتنې پھ صورت کې اړ یاست چې درمل وپیرئ.

 اړ یاست چې یو ټلیفون وپیرئ. کھ چٻرې ستاسو ټلیفون مات شي، نو تاسو 

تاسو غواړئ یو ښکلی ټلیفون وپیرئ، مګر تاسو یوازې یوه ټلیفون تھ اړتیا لرئ چې کار وکړي.
 

  
 غوښتنھ ده فعالیت: پریکړه وکړئ چې څھ شی یو اړتیا ده او څھ شی یوه 

 ) W)؟ څھ شی غوښتنھ ده (Nلٻست تھ ځیر شئ. څھ شی اړتیا ده (

 د ښوونځي لوازم ______  کیبلي ټلویزیون _____  خوراکي توکي ______ 

 جامې  ______  د ټلیفون نوی اپلٻکٻشن _____  کرایھ  ______ 

 پطرول  ______  ی فا یوا _____  د موټر بیمھ ______ 

 یو ګیالس قھوه ______  د برښنا بل _____  د سینما ټکټونھ ______ 
 

 وکړئ. لھ خپلو ټولګي والو سره خبرې 
 آیا تاسو پھ خپل ھٻواد کې بیالبیلې اړتیاوې او غوښتنې درلودلې؟ 
 یو شمٻر اړتیاوې څھ شی وې؟ 
 یو شمٻر غوښتنې څھ شی وې؟ 
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 اصول زټیبنس ولوړجو ې جید بودلوست: 
 پیلیزه کچھ

 کیسھ  Abuد 
 Abu .لھ خپلې کورنۍ سره ژوند کوي 

 ھغھ پھ کالج کې پھ ټولګیو کې ګډون کړی دی. 

Abu  ښوونځي تھ خپلھ نقلیھ وسیلھ بیایي او باید د پارکٻنګ پھ بدل کې
 اداینھ ترسره کړي.

 د پیر او پلور مرکز تھ ځي.  Abuد ھرې اونۍ پھ پای کې 

ھغھ لھ خپلو ملګرو سره پھ یوه رسټورانټ کې ولیدل، وروستھ دوی 
 سینما تھ والړل.

Abu  پھMcDonald’s   .کې د نیمھ وخت لپاره کار کوي 

 د ښوونځي د کتابونو د پیرلو لپاره پھ کافي اندازه پیسې نھ لري. ھغھ

 خبرې 
1. Abu د څھ لپاره اداینھ ترسره کړه؟ 

2. Abu  څھ تھ اړتیا لري؟ 

3. Abu څھ غواړي؟ 

 ځوابونھ 

 پارکٻنګ، پھ رسټورانټ کې خواړه، د سینما ټکټونھ .1

 پارکٻنګ، د ښوونځي لپاره کتابونھ .2

رسټورانټ کې خواړه، د سینما ټکټونھپھ  .3
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 اصول زټیبنس ولوړجو ې جید بودلوست: 
 پیلیزه کچھ

 څھ ډول لومړیتوب وټاکو
 د لومړیتوب ټاکلو معنی دا ده چې پریکړه وکړئ چې څھ شی ډٻر مھم دي. 

 دا ستاسو سره مرستھ کوي، پوه شئ چې ځھ ډول پیسې مصرف او ذخیره کړئ.

 ستاسو پھ لګښتونو او ذخیره کولو کې لومړیتوب ټاکل ډٻر مھم دي.

 ستاسو تر ټولو مھم لومړیتوب ستاسو اړتیاوې دي. 

 فعالیت: پھ منظم ډول ځای پر ځای کول
 پورې پھ منظم ډول ځای پر ځای کړئ. 10څخھ تر  1دا لھ 

 کم مھم دی.  10ډٻر مھم دی او  1

 د ټلیفون لپاره نوي ګیم یا لویھ  _____ 

 د موټر بیمھ   _____ 

 د بس کرایھ   _____ 

 د ټوخي درمل _____ 

 وونځي لوازمد ماشومانو لپاره د ښ  _____ 

 کرایھ  _____ 

 صابون او شامپو _____ 

 ژمنۍ کورتۍ  _____ 

 شیدې او وچھ ډوډۍ   _____ 

 د پطرولو بل _____ 

 خبرې 
 پھ یوه کوچني ګروپ کې خبرې وکړئ او لھ خپلو ټولګیوالو سره خپل لومړیتوبونھ پرتلھ کړئ.

 آیا ټول یو ډول ځوابونھ لري؟ 
 څھ شی ډٻر مھم و؟ 
 څھ شی لږ مھم و؟ 
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 اصول زټیبنس ولوړجو ې جید بودلوست: 
 پیلیزه کچھ

  
 د بودیجې جوړول 

 الندې ډول یو شمٻر الرې چارې ذکر شوې دي چې څھ ډول د خپلې کورنۍ لپاره بودیجھ جوړه کړئ:پھ 

 خپل میاشتنی او یا اونیز عاید ولیکئ. .1

د ھغو پیسو یو لٻست جوړ کړئ چې تاسو د   .2
 بلونو د ا داینې پھ موخھ مصرف کړې دي. 

دا لٻست پھ معلوم لګښتونو (لکھ د کرایې،   .3
پھ څیر ھره میاشت بیمې او موټر د پور 

ډول وي) او بدلٻدونکي لګښتونو (د  
خوراکي توکو، پطرولو او لګښتونو پھ څیر 

 چې ھر میاشت توپیر کوي) وویشئ. 

 اوس خپل ترتیب کړي لٻست تھ ځیر شئ.

کھ چٻرې ستاسو عاید ستاسو ټول لګښتونھ تر پوښښ الندې نھ نیسي، ستاسو بودیجھ پھ بیالنس نھ   •
 ده برابره شوې.

کھ چٻرې تاسو نھ شئ کوالی خپل عاید زیات کړئ، تاسو باید خپل لګښتونھ کم  •
  کړئ.

 اید ع لګښتونھ 



 سواد مالي

45  
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 د بودیجې نورې الرښوونې
لنډ مھالې او اوږد مھالې موخې وټاکئ. خپل لٻست تھ ځیر شئ او پریکړه وکړئ چې   •

وپیرئ چې تاسو لومړیتوب څھ شی دي. د خپلې غوښتنې وړ توکو لھ پیرلو وړاندې ھغھ څھ 
 ورتھ اړتیا لرئ.

 عادتونھ تنظیم کړئ. آیا لګښتونھ باید کم شي او یا کھ بدلون ومومي؟ •
 د خپلې بودیجې چګ کولو تھ ادامھ ور کړئ. وخت ناوختھ بدلونونھ رامنځتھ کړئ. •

 کیسھ  Selinaاو  Alexد 
 دوه ماشومان لري. Selinaاو   Alexد 

 دوی دواړه دندې لري.

 ډالر دی.   4800پھ ګډه د دوي میاشتنی عاید 

 ډالر ده.  1800د دوی میاشتنۍ کرایھ 

 ډالر لګښت لري.  500خوراکي توکي 

) ډالر د برښنا بل،  80) ډالر خپل ډ ټلیفون بل، (140دوی (
ډالر د ورځنۍ  1500) ډالر د موتر لګښتونھ ادا کوي. دوی ھره میاشت 300، او (یفا یوا) ډالر 60(

 پاملرنې لپاره ادا کوي. 

 ډالر د قھوې او یا رسټورانټ تھ د تګ بھ څیر تفریحي کارونو لپاره مصرف کوي. 200دوی 
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 د بودیجې یو کاري شیټ جوړ کړئ  -فعالیت 
 جې کاري شیټ د دوی د کیسې لپاره ډک کړئ.عاید او لګښتونو تھ ځیر شئ. د بودی Selinaاو   Alexد 

 اندازه  عاید
 مجموعي عاید

 

 لګښتونھ 
 

 کرایھ 
 

 خوراکي توکي
 

 لګښتونھ (مرکز ګرمي، برښنا)
 

 یفا یواټلیفون او 
 

 د موټر بیمھ
 

 پطرول 
 

 د ماشوم پاملرنھ
 

 مجموعي لګښتونھ 
 

  

 مجموعي لګښتونھ  -مجموعي عاید 
 

 خبرې 
 Selina   اوAlex څھ تھ اړتیا لري چې ویې پیري؟ 
 د میاشتې بھ پای کې دوی څومره پیسې لري؟ 

 څھ ډول کوالی شم موخې وټاکم؟
 موخې ھغھ څھ دي چې تاسو غواړئ ترسره یې کړئ.

 دا ډٻر غوره ده چې د پیسو د ذخیرې او لګښتونو لپاره موخې ولرو.

  کال او لھ ھغې کم وخت نیسي. 1لنډ مھالې موخې 
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 بیلګې:

 زه غواړم چې نوی ټلیفون وپیرم.  •
 زه غواړ د خپل کرٻډټ کارت اداینھ ترسره کړم.  •

 اوږد مھالې موخې ډٻر کلونھ نیسي.

 بیلګھ: 

 زه غواړم یو کور وپیرم.  •
 زه غواړم کالج تھ د خپلو ماشومانو د تګ پھ موخھ اداینھ ترسره کړم. •

 

 مھالې او یا اوږد مھالېفعالیت: لنډ 
 سم نښھ ولیکئ. ✓موخو تھ ځیر شئ. د لنډ مھال او اوږد مھال لباره یو د 

   
 اوږد مھال لنډ مھال

 د کورنۍ د سفر لپاره یې ذخیره کړئ

 یو کور وپیرئ 

 د نوي موټر لپاره یې ذخیره کړئ

 یوه سوداګري پیل کړئ
   



 سواد مالي

48  

 

 

 اصول زټیبنس ولوړجو ې جید بودلوست: 
 پیلیزه کچھ

 
 وپیرئفرنیجرونھ 

 نوي اپارتمان تھ کډه وکړئ

 د کالج لپاره یې ذخیره کړئ

 

 خبرې 
  تاسو تھ څھ شی مھم دي؟ 
  ستاسو لنډ مھالې او اوږد مھالې موخې څھ شی دي؟ 

 د پیسو ذخیره کول
 د خپلو موخو لپاره پیسې ذخیره کړئ.

حساب  د پیسو د ذخیره کولو لپاره تر ټولو غوره الر د سپما لھ 
 څخھ کار اخیستل دي. 

 لھ کوچنیو کارونو یې پیل کړئ.

ذخیره  1%د بیلګې پھ ډول،پھ دې میاشت کې د خپل عاید 
 کړئ.

 پھ بلھ میاشت کې لږ څھ زیات ذخیره کړئ.

تاسو کوالی شئ لھ خپل بانک څخھ وغواړئ چې د خپل معاش د اداینې چک ستاسو د سپما حساب تھ ادا  
 کړي.

 د بیړني حالت پیسې
 د بیړني حالت لپاره پیسې ذخیره کړئ.

د بیړني حالت پیسې ھغھ پیسې دي چې تاسو د دندې لھ السھ ور کولو او یا د موټر د ترمیم پھ ځیر پیړنیو 
 حالتونو لباره ذخیره کړې دي.

 ھڅھ وکړئ چې د شپږو میاشتو لپاره پھ کافي اندازه پیسې ولرئ.

 مھال اوږد مھال لنډ

 تمویل خانھ 



 سواد مالي

49  

 

 

 اصول زټیبنس ولوړجو ې جید بودلوست: 
 پیلیزه کچھ

 ي،مګر کھ چٻرې تاسو لږ لږ ذخیر کړئ ھغھ بھ زیاتې شي. دا د ذخیر کولو لپاره ډٻرې زیاتې پیسې د

وروستھ لھ ھغې چې تاسو د بیړنیو حالتونو لپاره پیسې ذخیره کړې، تاسو کوالی شئ د لنډ مھالھ او اوږد 
 مھالھ موخو تھ د رسٻدو لپاره پیسې ذخیره کړئ. 

Alex   اوSelina  غواړي پیسې ذخیره کړي 
Alex  اوSelina  ټولې پیسې مصرفوي.ھره میاشت خپلې 

 دوی باید د خپل موټر د ترمیم او نورو شیانو لپاره لھ خپل کرٻډټ کارت څخھ ګټھ واخلي.

Selina .د خپلې دندې لپاره یوه غوره موټر تھ اړتیا لري 

 دوی غواړي د پیسو د ذخیره کولو لپاره یو پالن جوړ کړي.

 ډالر ذخیر کړي، دوی بھ یو وان موټر وپیري.  1200کھ چٻرې دوي پھ شپږو میاشتو کې 

 دوي غواړي بھ کال کې یو ځل دوی غواړي پھ اکواردو ھٻواد کې د خپل ماشومانو نیکونھ وګوري.

 دوی اړتیا لري چې ډٻرې پیسې ذخیره کړي.

  

 Alex  اوSelina   .د بودیجې کاري شیټ تھ ځیر شئ 
 د دوي لنډ مھالھ موخھ څھ ده؟ 
 دوي باید ھره میاشت څومره ذخیره وکړي؟ 
 دوی څھ ډول کوالی شي خپل میاشتني لګښتونھ کم کړي؟  
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 را نغاړل
 آیا تاسو کوالی شئ د خپلې کورنۍ لپاره د بودیجې یو کاري شیټ جوړ کړئ؟ 

 اندازه  عاید
  

 لګښتونھ 
 

 کرایھ 
 

 خوراکي توکي
 

 لګښتونھ (مرکز ګرمي، برښنا)
 

 یفا یواټلیفون او 
 

 ی فا یوا
 

 د موټر اداینھ
 

 د موټر بیمھ
 

 پطرول 
 

 نور
 

 مجموعي لګښتونھ 
 

  

 مجموعي لګښتونھ  -مجموعي عاید 
 

 

 نور کوم شیان پیرئ؟ 
 آیا داسې الرې چارې شتھ چې تاسو وکوالی شئ ذخیره وکړئ؟ 
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