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 د استوګنې ځای چمتو کول 
 

 
 : لوست

 د کور پھ لټھ کې
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 . پھ متحده آیاالتو کې د استوګنې کورونھ  •
 د استوګنې د کورونو پروګرامونھ  •
 غوښتلو څرنګوالی د استوګنې د ځای د  •
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 د استوګنې ځای چمتو کول 

 3 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 نوې کلیمې
 

 معنی ګانې  کلیمې 

ھغھ پیسې چې تاسو یې د یوه کور پھ بدل کې ور کوئ چې مالک   کرایھ 
 یې نھ یاست 

ھغھ شخص چې ستاسو لخوا پھ کرایھ نیول شوی کور مدیریت   څښتن کور  /د ځمکې
 کوي 

 ھغھ پاڼھ چې تاسو یې د یوه کور پھ کرایھ کولو لپاره السلیک کوئ  ګروي 
 د پطرولو، برښنا او انټرنټ پھ بدل کې اداینھ ترسره کول  لګښتونھ 

 ھغھ خلک چې تاسو ور سره ژوند کوئ او کرایھ ھم ور کوي  د کوټې ملګري 
 ھغھ پیسې چې تاسو یې د کور د پیرلو لپاره لومړی ادا کوئ  مخکې اداینھ 

 ھغھ پیسې چې تاسو یې د خپل کور لپاره ادا کوئ  اجاره
د مناسبې بیې لرونکي استوګن  

 ځایونھ 
 د ھغو خلکو لپاره کورونھ چې لږ پیسې لري 

 پھ اجاره ور کوي د یوه شخص اړوند کور چې ھغھ نورو تھ  پھ خصوصي ډول کرایھ ور کول 

AMI  د سیمې نیمایي اوستوګن څومره   - د متوسط عاید لرونکو سیمھ
 پیسې ګټي 

 ستاسو د جرم تاریخچھ  د مخینې چک کول 
 د ھغو ځایونھ تاریخچھ چې تاسو ژوند پکې کړی دی  د کرایې ور کولو تاریخچھ 

 ستاسو لخوا د کرایې او پورونو د ور کولو تاریخچھ  کرٻډټ 
 پھ ګوتھ کوي چې تاسو څومره پیسې ګټئ  سند د عاید 

ھغھ پیسې چې تاسو یې د کور د کرایھ لولو لپاره پھ شروع کې ور   د خوندیتوب ضمانت 
 کوئ 

 استوونکی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ھغھ شخص چې ستاسو سره د ګروۍ ھوکړه لیک السلیک کوي او  
 کھ چٻرې ونھ شئ کوالی نو دوی بھ کرایھ ادا کړي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 4 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
 . پھ یوه ډلھ کې خبرې وکړئ 

 آیا خلک پھ کورونو او یا آپارتمانونو کې ژوند کوي؟  •
 آیا خلک پھ کور پھ کرایھ ورکوي او یا خپل کورنھ لري؟  •
 نوی کور پیدا کوئ؟ تاسو څھ ډول  •

 
AYE د نوې کور پھ لټھ کې ده 

Aye د برما ھٻواد اوسٻدونکې ده . 

 . ھغھ متحده آیالتونو تھ لھ خپل خاوند او ماشومانو سره راغلې ده 

 . د ھغې کورنۍ پھ ټکزاس کې ژوند کوي 

Aye   پھ ټکزاس کې څوک نھ پٻژني، مګر ھغھ پھ سټل کې یو د
 . ماما زوی لري /کاکا

Aye او د ھغې کورنۍ سیټل تھ ستانھ شول  . 

 . ماما زوی سره والړل/دوی د خپل کاکا 

 . ماما زوی پھ کور کې ډٻر خلک شتھ/اوس، د ھغې د کاکا 

Aye  اړ ده چې ځانتھ کور پیدا کړي، خو نھ پوھٻږي چې څنګھ . 

 .  ھغھ اړ ده چې انګلیسي ژبھ زده کړي 

 . ھغھ دنده نھ لري 

Aye ی تھ څیرمھ ژوند وکړيماما زو/غواړي خپل د کاکا . 

 . ھغھ غواړي د بس تمځای تھ نږدې ژوند وکړي، ځکھ ھغھ موټر نھ لري
 
 

 پوښتنھ 
 Aye  د خپل نوي کور لپاره څھ غواړي؟ 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 5 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 ستاسو لپاره وړ کور : فعالیت

 .  تاسو تھ څھ شی مھم دي؟ الندې لٻست تھ وګورئ 

 . عدد ولیکئ   1د تر ټولو مھم شي تر څنګ د 

 . عدد ولیکئ  2پھ دوھم قدم کې د تر ټولو مھم شي تر څنګ د 

 . تر عدد یعنې تر ټولو لږ مھم شي پورې ادامھ ور کړئ  7دې کار تھ د 
 

 لږ کرایھ   
 یو لوی کور   
 خوندي ګاونډ   
 د بس او ریل تمځای تھ څیرمھ  
 خوراکي توکو پلورنځي او پارکونو تھ څیرمھ کار ځای، ښوونځي، د   
 مھربانھ ګاونډیان   

 پارکینګ   
 
 
 

 د کورنو ډولونھ 
 . پھ متحده آیالتونو کې، بیالبیل ډول لرونکي کورونھ او آپارتمانونھ عام دي 

 

  



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 6 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 د کور لپاره اداینھ ترسره کول 
 : د کور لپاره د اداینې بیالبیلې الرې شتون لري 

 کرایھ 
 . خاوند تھ اداینھ ترسره کوئ ځمکې یا ملکیت  تاسو ھره میاشت د  •
 . پاڼھ السلیک کوئ   ګروۍ تاسو د  •
 . ستاسو د آپارتمان خاوند د ساتنې لپاره اداینھ ترسره کوي  •

 د استوګنې شریک کورونھ 
 . سره پھ ګډه یو کور پھ کرایھ نیسئ  خپلې کوټې لھ ملګروتاسې د  •
 . موخھ ھغھ خلک دي چې ستاسو او یا کورنۍ سره مو ژوند کوي د کوټې لھ ملګرو څخھ  •
 . پھ یوازې ډول د یوه کور پھ کرایھ نیولو پھ پرتلھ پھ شریک ډول د کور کرایھ کول لږ لګښت لري  •

 د کور لرل 
 . تاسو خپل ځان تھ کور پیرئ •
 . دا ستاسو د راتلونکي لپاره غوره دی، مګر کیدای ھغھ قیمت تمام شي •
 . ترسره کولو لپاره پیسو تھ اړتیا لرئ  اداینېمخکې تاسو د   •
 . تاسو اړ یاست چې لھ بانک څخھ پیسې پھ پور واخلئ •
 . ور کوئد اجارې پھ بدل کې پیسئ  ھره میاشت تاسو بانک تھ  •
 . تاسو د بیمې، مالیاتو او ساتنې لپاره اداینھ ترسره کوئ  •

 
 

 پوښتنې 
  د کور لرلو لپاره کوم یو غوراوی ډٻر ښھ دی؟ 
 Aye  بھ کوم غوراوی وټاکي؟ 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 7 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 پھ خصوصي ډول پھ کرایھ ور کول 
 پھ کرایھ باندې د کور نیولو پھ اړه د معلوماتو لپاره،  

 : تاسو کوالی شئ

 . لھ کورنۍ او ملګرو سره خبرې وکړئ •
 . د ملکیت لھ مدیرانو سره خبرې وکړئ •
پھ آنالین ډول د کور د  . پھ آنالین ډول یې وپیرئ •

پھ  ! پلټلو پر مھال خوندیتوب پھ نظر کې ونیسئ
مھ  آنالین ډول د معلوماتو پھ بدل کې ھیچا تھ پیسې 

 . استوئ
 
 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 8 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 د مناسبې بیې لرونکي استوګنځي 
 . پھ متحده آیالتونو کې د مناسبې بیې لرونکي ډیری استوګنځي شتون لري 

HUD  (کورونھ او ښاري پراختیا) 
 . ھغې غوښتنھ وکړئ چې تاسو ژوند پکې کوئ پھ ھغھ ښار کې د  •
 . ځل غوښتنھ کوئ، مګر د انتظار یو لٻست شتون لري  1تاسو یوازې  •
 . کلونو پورې انتظار وکړئ  6-4تاسو کوالی شئ لھ  •
کرایھ ستاسو د  . کھ چٻرې تاسو لږ او یا ھیڅ پیسې ونھ لرئ کورونھ او ښارې پراختیا ښھ دي  •

 . عاید پر بنسټ ده

 8برخھ 
 . اونیو لپاره پرانیستل کٻږی 2ځل د   1غوښتنلیکونھ پھ کال کې  •
 . پھ آنالین ډول غوښتنھ •
 . ډٻر خلک غوښتنھ کوي، مګر یوازې کم خلک یې ترالسھ کوي . برخھ یو الټري ده 8 •
 . کھ چٻرې تاسو ھغھ ترالسھ نھ کړئ، تاسو کوالی شئ پھ راتلونکي کال کې بیا غوښتنھ وکړئ  •
رالسھ کړه، دولت پریکړه کوي چې چٻرتھ تاسو ژوند وکړئ او  برخھ ت   8یو ځل چې تاسو   •

 . کرایھ بھ څومره وي 

 مالیاتي اعتبار  /د کم عاید لرونکي کورونھ 
 .جوړوي) AMI(سلنو پورې د سیمې متوسط عاید  80-30د ھغو خلکو لپاره چې لھ  •
 . د ملکیت د مدیرانو لھ الرې غوښتنھ وکړئ •
 . خالصٻدو سره غوښتنھ وکړئ تاسو کوالی شئ د نویو کورونو پھ  •
 . کرایھ ستاسو د عاید پر بنسټ ده •
 . یو ځل چې ستاسو کرایھ تنظیم شوه، تاسو نھ شئ کوالی زیات عاید ترالسھ کړئ  •

 
 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 9 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 د مناسبې بیې لرونکو استوګن ځایونو بھ اړه حقایق : فعالیت

 . وکاږئ د استوګن ځایونو تر سم پروګرام الندې یو د سم عالمھ 
 

 
HUD  کم عاید 8برخھ 

    کلونو پورې انتظار وکړئ  6-4لھ 

    پچھ اچونھ ده 

سلنو پورې د   80-30د ھغو خلکو لپاره چې لھ 
 جوړوي ) AMI(سیمې متوسط عاید 

   

    ځل پرانیستی وي   1غوښتنلیکونھ پھ کال کې 

    . د ښار لھ الرې غوښتنھ وکړئ

    الرې غوښتنھ وکړئ د ملکیت د مدیرانو لھ  

کھ چٻرې تاسو نھ ټاکل شوئ، تاسو بیا غوښتنھ  
 وکړئ 

   

    ځل غوښتنھ کوئ  1تاسو یوازې 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 10 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 د یوه کور لپاره غوښتنھ کول 
 

 . تاسو بھ دکور پھ کرایھ کولو لپاره یو غوښتنلیک ډک کړئ

د  د ملکیت مدیر ستاسو د ټولنیز خوندیتوب شمٻرې، ای ډي او 
 . تھ اړتیا لري  عاید سند

ھمداراز د ملکیت مدیر بھ ستاسو د مخینې چک کول لپاره ستاو  
 . وګوري  کریډټو امتیازات او د   تاریخچھور کولو   کرایې د 

کھ چٻرې تاسو متحده آیالتونو کې نوي راغلي یاست، کیدای شي  
 . کرایې ور کولو تاریخچھ، د کریډټو امتیاز، عاید او د ټولنیز خوندیتوب شمٻره ونھ لرئتاسو بھ د 

 ! اندیښنھ مھ کوئ 

 . تاسو اوس ھم کوالی شئ کور پھ کرایھ ونیسئ

  ضمانت کوونکی ور کړئ او یا    امنیتي ضمانت پھ ځینې حالتونو کې ښایي تاسو اړ شئ چې پھ لوړه کچھ  
ی اداینھ ترسره کړئ، نو یو ضمانت کوونکی بھ ستاسو پیسې ادا  کھ چٻرې تاسو نھ شئ کوال.  ومومئ

 . کیدای شي دا شخص د کورنۍ غړی او یا ملګری وي . کړي

 پوښتنې 
  د یوه کوره د غوښتنې د ترسره کولو لپاره تاسو کومو معلوماتو تھ اړتیا لرئ؟ 
 Aye  آیا ھغھ کوالی شئ کور پھ کرایھ ونیسئ؟ . تر اوسھ دنده نھ لري 

 
 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 11 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 نورې سرچینې او مالتړ 
 د مرستې غوښتنھ وکړئ

 . کھ چٻرې تاسو د کور د موندلو پھ برخھ کې مرستې تھ اړتیا لرئ، تاسو مرستھ ترالسھ کوالی شئ 

 .  ییزې ټولنې ادارې تھ مراجعھ وکړئد بیامیشتیدنې ایجنسۍ او یا د سیمھ 

 . ستاسو د قضیې مدیر ھم مرستھ کوالی شي 

 لنډ مھالې مرستھ 
 . حتی کھ چٻرې تاسو کور ھم ولرئ، ښایي اضافي مرستې تھ اړتیا ولرئ 

ډیری ایجنسۍ داسې پروګرامونھ لري چې ستاسو سره د یوې میاشتې لپاره د کرایې پھ ور کولو او یا د  
 . بلونو پھ ادا کولو کې مرستھ وکړي لګښتونو د 

 
 
 

AYE  یو نوی کور وموندلو 
 

Aye  ماما زوی سره د نوي کور د موندلو پھ اړه خبرې وکړې/د خپل کاکا . 

 . ماما زوی د ملکیت دیوه مدیر سره ملګری دی /د کاکا  Ayeد 

 .  د ملکیت مدیر وویل دلتھ یو کور د السرسي وړ دی

Aye  د کرایې یو غوښتنلیک ډک کړ . 

 .  ھغې یو اجاره لیک ډک او السلیک کړ

 . ماما زوی بھ ضمانت کوونکی وي /د ھغې د کاکا 

Aye ماما زوی تھ  /او د ھغې کورنۍ د خپل کاکا
 . څیرمھ یو نوی کور لري 

 
 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 12 ېک ھ ټ د کور پھ ل: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 را نغاړل 
 . پوښتنو تھ ځواب ور کړئ .  ستاسو پھ اړه فکر کوي 

  تاسو چٻرتھ اوسٻږئ؟ 
  ھغھ مو څھ ډول خوښیږي؟ 
  آیا غواړئ حرکت وکړئ؟ 
  د استوګنې ځای د موندلو پھ برخھ کې مرستې تھ اړتیا لرئ؟ 
  پروګرام لپاره بھ تاسو غوښتنھ واستوئ؟ د کوم 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 استوګنې ځای چمتو کول د 
 

 

 
 : لوست

 د کرایې ھوکړه لیک 
 

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

 د کرایې ھوکړه لیک څھ شی دی؟  •
 د کرایھ کوونکي حقونھ او مسوولیتونھ  •
 حقونھ او مسوولیتونھ د ځمکې یا ملکیت د خاوند   •
 کلھ چې تاسو کور تھ داخلٻږئ او یا ترې وځئ، نو څھ ترسره کوئ  •

 
 

 مطالب
 14 .......................................................................................................................... نوې کلیمې 

 15 ................................................................................................................. ستاسو پھ ھٻواد کې

 15 ......................................................................................................د کرایې ھوکړه لیک او تاسو 

 17 .........................................................................د کرایې د ھوکړه لیکونو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ

 19 ............................................................................................................................ را نغاړل
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 استوګنې ځای چمتو کول د 

 14 ک ی ل هړ ھوک یېد کرا: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 نوې کلیمې
 

 معنی ګانې  کلیمې 
ھغھ پاڼھ چې تاسو یې د یوه کور او یا آپارتمان پھ   د کرایې ھوکړه لیک/د اجارې 

 کرایھ کولو لپاره السلیک کوئ 

 ھغھ شخص چې اجاره ترالسھ کوي  اجاره کوونکی 
 کوونکی تھ ور کوي ھغھ شخص چې یو کور اجاره  د ځمکې خاوند 

 ھغھ نٻټھ چې کرایھ باید پکې ادا شي  وروستۍ نٻټھ 
ھغھ پیسې چې پھ وخت د کرایې د نھ ادا کولو لھ کبلھ   د ناوختھ کٻدو فیس 

 یې تاسو ادا کوئ 

ھغې پیسې چې خپل کور تھ د زیان رسولو پھ صورت   د خوندیتوب ضمانت 
 کې ادا کوئ 

 د یو شي ماتٻدل  زیان 
 یو شي تھ پاملرنھ کول پاملرنھ کول

 موافق، ووایئ ھو  رضایت 
تاسو باید د کرایې د نھ ادا کولو او یا زیان لھ کبلھ لھ   ایستل 

 خپل کور څخھ ووځئ 

 د کور څښتن تاسو تھ فرنیچرونھ در کړل  مجھز شوی 
 لغوه کول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پایتھ رسول 



 استوګنې ځای چمتو کول د 

 15 ک ی ل هړ ھوک یېد کرا: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
 . لھ خپلو ټولګي والو سره خبرې وکړئ 

  آیا تاسو کور پھ کرایھ نیولی او کھ مو خبل دی؟ 
  کھ چٻرې تاسو پھ کرایھ نیولی وي، آیا تاسو باید د کرایې ھوکړه لیک السلیک کړئ؟ 
   ھغې لپاره کوم لګښتونھ ادا کړي دي؟ تاسو د 

 
 د کرایې ھوکړه لیکونھ او تاسو 

 د اجاره لیک السلیک کول
کلھ چې تاسو کور پھ کرایھ نیسئ، تاسو کرایھ کوونکی بلل  

 .  کٻږي 
 . تاسو د کرایې او یا اجارې ھوکړه لیک السلیک کوئ

 .  تاسو ھوکړه کړې چې د یوه وخت لپاره کور پھ کرایھ ور کړئ
 . تاسو ھوکړه کړې چې کرایھ ادا کړئ 

 کرایھ کوونکي او د ځمکې  /د اجارې ھوکړه لیک د اجاره
 . د خاوند حقونھ او مسوولیتونھ پھ ګوتھ کوي

 : کرایې پھ ھوکړه لیک کې مھم معلومات شامل دي/د اجارې 

 کرایھ څومره ده؟  •
 د کرایې د ادا کولو وروستۍ نٻټھ څھ   •

 وخت ده؟ 
خت لپاره پھ کرایھ  تاسو دا کور د څومره و  •

 نیولی دی 
 ھلتھ بھ څومره خلک ژوند وکړي  •
 د کومو لګښتونو لپاره تاسو اداینھ   •

 ترسره کوئ 
 

 : پوښتنې
  آیا تاسو اوس کرایھ ادا کوئ؟ 
  ستاسو کرایھ څومره ده؟ 
  تاسو د کومو لګښتونو لپاره اداینھ ترسره کوئ؟ 



 استوګنې ځای چمتو کول د 

 16 ک ی ل هړ ھوک یېد کرا: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 معلومات ملکیت د خاوند لپاره /د ځمکې

وړاندې لھ دې چې تاسو د کرایې ھوکړه لیک السلیک کړئ، کیدای شي د کور څښتن الندې موارد و  
 : ارزوي

 آیا مخکې مو کرایھ او بلونھ پھ  : اداینې تاریخچھستاسو د پور اخیستلو او د ھغې د بیرتھ  . 1
 وخت ادا کول؟ 

 آیا تاسو دنده لرئ؟ : ستاسو د عاید سند  . 2

اخیستلو او د ھغې د بیرتھ اداینې تاریخچھ او یا دنده نھ لرئ، تاسو کوالی شئ یو  کھ چٻرې تاسو د پور 
بھ ھغھ ادا    ضمانت کوونکی کھ چٻرې تاسو خپلھ کرایھ نھ شئ ادا کوالی، نو یو .  ضمانت کوونکی ومومئ

 . دا کیدای شي د کورنۍ غړی او یا ملګری وي . کړي
 
 

 د خوندیتوب ضمانت 
 .  ادا کړئ خوندیتوب ضمانت وړندې لھ دې چې تاسو کور تھ کډه وکړئ، تاسو باید د 

 . میاشتې د کرایې لھ اندازې سره یو ډول وي 1ډیری وخت د خوندیتوب ضمانت د 

 . کھ چٻرې تاسو خپل کور تھ پام وساتئ، نو د خوندیتوب ضمانت بھ بیرتھ ترالسھ کړئ

ملکیت خاوند کوالی شي د زیانمن برخې د ترمیم  /د ځمکې  کھ چٻرې تاسو خپل کور تھ زیان و رسوئ،
 . لپاره ستاسو د خوندیتوب لھ ضمانت څخھ کار واخلي

 . کلھ چې تاسو لھ کور څخھ وځئ، نو خپل کور پاک کړئ
 . ملکیت خاوند بھ تاسو تھ د خوندیتوب ضمانت بیرتھ در کړي/د ځمکې

 
 

 کرایې د ھوکړه لیک تر پښو الندې کول/د اجارې
چٻرې تاسو کرایھ ادا نھ کړئ او یا خپل کور تھ زیان و رسوئ، تاسو خپل د کرایې ھوکړه لیک تر پښو  کھ 

 .  الندې کړی دی 

 . لھ کور څخھ و ایستل شئ ښایي تاسو 

 .  تاسو بھ اړ شئ چې کور پرٻږدئ

 . دا ډٻره بده ده چې لھ کور څخھ و ایستل شئ 



 استوګنې ځای چمتو کول د 

 17 ک ی ل هړ ھوک یېد کرا: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 وھٻدلد کرایي پھ ھوکړه لیکونو باندې پ 
 د اجاره لیک لوستل: فعالیت

 . اجاره لیک ولولئ او پوښتنو تھ ځواب ور کړئ 
 

 

 اجارې ھوکړه لیک/د کرایې

 John stevens:  ملکیت خاوند/د ځمکې 

 Huda Sakkarو   Husham:  اجاره کوونکی

  9د اګسټ میاشتې پھ کال  2021او د نٻټھ پیل کٻږي  9کال د اګسټ میاشتې پھ  2020د : دوره
 رسٻږي  پایتھنٻټھ

 . واشنګټن ,  ,Tukwila402. کې   Military Way Apt456پھ آپارتمان : ملکیت

 د خوب خونې  2

 حمامونھ  1

 مجھز نھ دی  

 : د کور توکي

 یو یخچال، بخارۍ، مایکرویو او د لوښو د وینځلو ماشین 

 ډالر  1,600: کرایھ

 . ړۍنٻټھ1د ھرې میاشتې پھ: وروستۍ نٻټھ

 . ډالر د ھرې ورځې ناوختھ کٻدو پھ بدل کې  25.00: د ناوختھ کٻدو فیس

 ډالر 650: د خوندیتوب ضمانت

 : لګښتونھ

 اوبھ، برښنا، د خځلو لرې کول  : د کرایې پھ ګډون

 مرکز ګرمي : شامل نھ دي 



 استوګنې ځای چمتو کول د 

 18 ک ی ل هړ ھوک یېد کرا: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 : پوښتنې
  کرایھ کوونکي څوک دي؟ 
 ملکیت خاوند څوک دی؟ /د ځمکې 
  آپارتمان کې څومره د خوب خونې شتھ دي؟ پھ 
  کرایھ څومره ده؟ 
  د کرایې د ادا کولو وروستۍ نٻټھ څھ وخت ده؟ 
 Husham   اوHuda  باید د کومو لګښتونو پھ بدل کې اداینھ ترسره کړي؟ 

 
 

 حقونھ او مسوولیتونھ : فعالیت
 . پھ چارټ کې خالي ځایونھ ډک کړئ . لھ خپل ملګري سره کار وکړئ

 

 ملکیت خاوند باید دا کارونھ ترسره کړي /د ځمکې  اجاره کوونکی باید دا کارونھ ترسره کړي /کرایھ 
  



 استوګنې ځای چمتو کول د 

 19 ک ی ل هړ ھوک یېد کرا: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 را نغاړل 
 . ولیکئ   Fاو د ناسم لپاره  Tسم او یا ناسم؟ د سم لپاره  

 

 . دا غوره ده چې د اپارتمان د کرایھ کولو پر مھال د کرایې یو ھوکړه لیک ولرئ   
 . کرایې ھوکړه لیک تاسو تھ پھ ګوتھ کوي چې کرایھ څومره دهد   

 . وروستۍ نٻټھ ھغھ وخت دی کلھ چې تاسو خپلھ کرایھ ادا کوئ  
کھ چٻرې تاسو دنده لھ السھ ور کړئ، ستونزه نھ لرئ چې پھ ھغې میاشت کې کرایھ    

 . ور نھ کړئ 
 
 

  ولې اړینھ ده چې د کرایې ھوکړه لیک باید ولرئ؟ 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 د استوګنې ځای چمتو کول 
 

 

 
 
 
 

 : لوست

 د استوګنې د ځای ستونزې 
 

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

 ستاسو پھ کور کې ستونزې  •
 د ځمکې یا ملکیت د خاوند مسوولیتونھ  •
 اجاره کوونکي مسوولیتونھ /د کرایھ •
 خاوند سره څھ ډول خبرې وکړو د استوګنې د ځای اړوند ستونزې پھ اړه د ملکیت لھ  •

 
 مطالب
 21 .......................................................................................................................... نوې کلیمې 

 21 ................................................................................................................. ستاسو پھ ھٻواد کې

 22 ................................................................................................... کیسھ Khaleelاو  Najwaد 
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 27 ............................................................................................ د یوې ستونزې پھ اړه راپور ور کول

 29 ............................................................................................................................ را نغاړل
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 د استوګنې ځای چمتو کول 

 21 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 نوې کلیمې
 

 معنی ګانې  کلیمې 
 ھغھ څھ چې تاسو یې باید ترسره کړئ  مسوولیتونھ 

 د ھغھ څھ پھ اړه اصول چې تاسو یې ترسره کوالی او یا لرلی شئ  حقونھ 
 ستاسو کور څھ ډول ګرم وساتل شي  د ګرمولو سیستم 

 ھغھ پیپونھ چې ستاسو کور تھ اوبھ لٻږدوي  نل دواني کول 
 د ګروپونو، یخچال او اون لپاره برښنا  برښنا 

 سور پري، غڼې، میږیان  آفتونھ /خزندګان 
 موږکان، مږې  د موږکانو کورنۍ 

 د زیاتې کچې رطوبت لھ املھ ناوړه رشد  شنخا   /پوپنک 
 یو شی چې پھ اضافھ کٻدو سره یې یو بل شی بشپړٻږي  بشپړونکی 

د یوې ستونزې پھ اړه راپور  
 ور کړئ 

 ملکیت خاوند تھ د ستونزې پھ اړه ووایئ /ځمکېد 

 
 
 
 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
 لھ خپلو ټولګي والو سره خبرې وکړئ 

  تاسو د استوګنې د ځای اړوند کومھ ستونزه درلوده؟ 
 آیا تاسو ھغھ حل کړه او یا د حل کولول لپاره مو لھ چا څخھ د مرستې غوښتنھ وکړه؟ 

 
 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 22 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 کیسھ KHALEELاو  NAJWAد 
Najwa   او د ھغې خاوندKhaleel 4  اوالدونھ لري . 

 . دوی پھ یوه آپارتمان کې ژوند کوي 

 .  کلونو لپاره ھلتھ ژوند کړی 2دوی د 

 . آپارتمان ډٻرې ستونزې لري

 

 .  ګاونډیان پھ نیمھ شپھ کې پھ لوړ غږ سره سندرې غږوي

Najwa ،Khaleel  او د دوی ماشومان نھ شي کوالی خوب وکړي  ! 

 . ھلتھ پھ چت او دیوالونو باندې پوپنک شتھ

Najwa  اندیښمنھ ده چې دا صحي نھ دي ! 

 . لپاره انګلیسي آسانھ نھ ده  Khaleelاو  Najwaد 

کړي، مګر نھ پوھٻږي  دوی غواړي یو ښھ کور تھ ګډه و 
 . چې دا کار څھ ډول وکړي

د نوي او مناسبې کرایې لرونکي آپارتمان پیدا کول  
 ! ستونزمن دي 

 پوښتنې 
 Najwa   اوKhaleel  څھ ستونزه درلوده؟ 
  دوی باید څھ ترسره کړئ؟ 
  تاسو پھ خپل کور کې څھ ستونزه لرئ؟ 

 
 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 23 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 د استوګنې د ځای عامې ستونزې 
 نوې کلیمې تمرین کړئ : فعالیت

 : انځورونو تھ لھ نویو کلیمو سره سمون ور کړئ 
 
 

 څاڅکي تویدل  

 د سوري کٻدو معنی لري

 ماتھ شوې کړکۍ

 بند شوی کمود 

 موږکان 

 پوپنک یا شنخا 
 

 ) سور پري، غڼې(خزنده ګان
 

 د دروازې مات شوی قلف

 برښنا تلل 

 بخارۍ خرابھ شوې ده

 سوري کٻدلد چت لیک یا  



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 24 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 حقونھ او مسوولیتونھ
 1خالي ځایونھ ډک کړئ : فعالیت

 . جملې ولولئ او خالي ځایونھ پھ چوکاټ کې د شتھ کلیمو سره ډک کړئ
 

 
 
 

او یا کور پھ کرایھ اخلئ نو ستاسو لخوا    یو آپارتمان کلھ چې تاسو پھ متحده آیالتونو کې  
  السلیک شوې پاڼھ 

  کرایھ کوونکی او    د کرایې ھغھ سند دی چې  

 . د ملکیت څښتن لري
 

 . او د ملکیت لھ خاوند څخھ ساتنھ کوي  دا یو قانوني پاڼھ ده چې 

 . لخوا د غیر عادالنھ اقدام څخھ ژغوري یو اجاره لیک تاسو د خپل  

 حقونھ آپارتمان مسوولیتونھ

 د ملکیت خاوند کرایھ کوونکی اجاره



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 25 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 د ځمکې یا ملکیت د خاوند مسوولیتونھ 

 د ګرمولو سیستم  •
 تشناب او پیپونھ  •
 برښنا  •
 قلف •
 څراغونھ  •
 پوپنک یا شنخا  •
 د دود یا لوګي کشف کوونکی •
 غڼې  •
 وچوونکی / یخچال، بخارۍ، د لوښو وینځلو وسیلھ، وینځونکی •

 
 

 2خالي ځایونھ ډک کړئ : فعالیت
 

 
 

 . څخھ پیروي وکړي قانون  د ملکیت خاوند او کرایھ کوونکي باید لھ  
 

د ملکیت خاوند باید ډاډمن کړي چې آپارتمان تھ ستاسو لھ کډه کولو وړاندې ھغھ ځای  

 . او پاک دی 
 

، چې د پیپونھ او د ګرمولو سیستم   د ملکیت باید ډاډ ترالسھ کړي چې  

 . منظم دی

 . درمل چمتو کړي  او خزندګانو لپاره   دوی باید د ھر ډول  
 
 

 برښنایي کشف کوونکي خوندي د دود 

 قانون د ژونکو



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 26 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 3خالي ځایونھ ډک کړئ : فعالیت

 

 
 

  پاک، بیرون تھ وباسي او   او  دیوالونھ  کرایھ نشینان باید  
 . بیرتھ یې د کارولو وړ ګرځول پھ نظر کې ونیسي

 . کرایھ نشینان مسوولیت لري چې د ملکیت خاوند تھ د کور د ھر ډول ستونزو پھ اړه ووایي

   ګھ چٻرې تاسو غواړئ پھ خپل آپارتمان کې بدلونونھ رامنځتھ کړئ، لکھ 

 . وکړئ ملکیت خاوند څخھ د اجازې غوښتنھ  / دیوالونھ، تاسو باید د ځمکې

 
 

 څوک مسوولیت لري؟: فعالیت
 . ولیکئ   L ولیکئ او د ملکیت د خاوند لپاره   Tڅوک مسوولیت لري چې ھغھ سم کړي؟ د کرایھ نشین لپاره  

 .   څاڅکي تویدل د سوري کٻدو معنی لري 
 .  ھلتھ سور پري شتھ دي 

 . ھغھ ځای ناپاک دی 
 .  پھ دیوال باندې د رنګھ قلمونو نښې دي 

 . بخارۍ ماتھ شوې
 . چوکۍ ماتھ شوې

 .  قھوې لکو ناپاک کړی دی فرش د 
 . د ګروپ شیشھ راوتلې ده 

 . د دود کشف کوونکی کار نھ کوي 

 اجازه رنګ کولو  فرشونو  دیوالونو  د خځلو



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 27 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 د یوې ستونزې پھ اړه راپور ور کول 
 تاسو پھ انځور کې څھ وینئ؟

 

  
 

 .  کلھ چې یو شی ترمیم تھ اړتیا لري، نو د ملکیت خاوند تھ ووایئ

 .  کړئ، پرتھ لھ دې ښایي تاسو مسوول وګڼل شئ ژر تر ژر د ستونزې پھ اړه خبر ور 

 ملکیت خاوند سره اړیکھ نیول /د ځمکې: فعالیت
 . لھ یوه ملګري سره یې تمرین کړئ

Ali : زه  . سالمAli   آپارتمان کې ا وسٻږم  102یم پھ . 

 زه تاسو سره څھ مرستھ کوالی شم؟ . Aliسالم  : ملکیت خاوند/د ځمکې 

Ali :  کوالی شئ ھغھ جوړ کړئ؟ . ډٻر ساړه دي . نھ کوي زما د ګرمولو سیستم کار 

 . زه بھ ډٻر ژر درشم  : ملکیت خاوند/د ځمکې 

Ali :    څھ وخت؟ 

 .  بجھ 1:00نن  ورځ پھ  : ملکیت خاوند /د ځمکې 

Ali :   مننھ ! 

 

کھ چٻرې تاسو کوالی شئ یو لیک  . ملکیت خاوند تھ یو لیک ولیکئ /ھمداراز تاسو کوالی شئ د ځمکې 
 . توګھ یې یوه کاپي لھ ځان سره وساتئ ولیکئ، د سند پھ  



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 28 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 د یوه لیک لیکل: فعالیت

 . پوښتنو تھ ځواب ور کړئ .  لیک ولولئ 
 

 

 : پوښتنې
  د کرایھ کوونکي نوم څھ شی دی؟ 
  ملکیت د خاوند نوم څھ شی دی؟ د 
  ستونزه څھ ده؟ 
  څوک د ھغې د جوړولو مسوولیت لري؟ 

 

 نٻټھ    8کال د اګسټ میاشتې   2020د 
Najwa Mohammadi   

609 Blanchard St. Apt 203, 
Seattle, WA, 98118 

 
John Brown 

400 Pine St. Suite 110, 
Seattle, WA, 98109 

 
 

 ، Brownښاغلی 

کیدای شي  . د آشپز خانې دست شوی لیک شوی دی. زه پھ خپل اپارتمان کې یوه ستونزه لرم 
 پھ مھربانۍ سره کیدای شي دا ستونزه حل کړئ؟.  اوبھ آپارتمان تھ زیان و رسوي 

 مننھ، 
Najwa Mohammadi   

 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 29 ې ستونز  یا ځد   ېن ګد استو: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 را نغاړل 
 . دوي ھغھ نوي شیان ولیکئ چې تاسو زده کړي دي 

1 .     

2 .     



 د استوګنې ځای چمتو کول 
 

 

 
 : لوست

 د کور خوندیتوب
 

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

 خطرونھ د کور   •
 د محصوالتو د لیبلونو لوستل •
 محصوالت څھ ډول ذخیره کړو  •
 د خوندیتوب لھ وسیلو څخھ کار اخیستل  •
 پھ متحده آیالتونو کې د کثافاتو غور ځول  •

 
 

 مطالب
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30 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 31 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 نوې کلیمې
 

 معنی ګانې  کلیمې 

 کھ چٻرې تاسو ھغھ وخورئ تاسو ناروغ او یا مړه کٻږئ  زھري /مسموم کوونکي
 ناخوندي  خطر /ګواښ

 . خورا احتیاط وکړئ  خبرداری /پاملرنھ 

 د یوه محصول پھ اړه معلومات  لیبل 
 کوالی شي اور واخلي  د اور اخیستلو قابلیت لرل

 ړ زھري ګاز او یا اور رامنځتھ کوونکي  بیرتھ فعال کوونکي 
 کوالی شي ستاسو پوستکی و سوزوي  شړونکې یا تیزابي ماده 

 غواړئ یا اړتیا ورتھ نھ لرئ یو شی چې تاسو یې نھ  اضافھ توکي 
 د خوړو او یا نباتاتو اضافي مواد  کمپوسټ 

 ھغھ خځلې چې نشو کوالی ھغھ بل شی جوړ کړو  کثافات /خځلې
 ھغھ خځلې چې کیدای شي نوی شی ترې جوړ شي  بیرتھ د کارولو وړ ګرځول 

 ځمکھ د ګرمٻدو پھ حال کې ده د اقلیم بدلون 
 لپاره بده ده د چاپیرل  د ھوا ککړتیا 

ھغھ وژونکی ګاز چې تاسو نھ شئ کوالی ھغھ ووینئ او یا بوی   کاربن مونو اکساید 
 یې کړئ 

کھ چٻرې ستاسو پھ کور کې کاربن مونو اکساید وي نو ھغھ بھ   د کاربن مونو اکساید خبرتیا 
 ډٻر لوړ غږ رامنځتھ کړي 

دود وي نو ھغھ بھ ډٻر  کھ چٻرې ستاسو پھ کور  اور وي او یا  د دود لوګي خبرتیا 
 لوړ غږ رامنځتھ کړي 

 د اور وژنې ډبھ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ھغھ کوالی شي کوچنۍ اور لګٻدنې خاموشې کړي 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 32 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 ستاسو پھ ھٻواد کې 
 . وکړئد خپلو ھٻواد پھ اړه فکر 

  آیا تاسو پھ کور او یا آپارتمان کې ژوند کوئ؟ 
  آیا ستاسو کور خوندي و؟ 
  د پاکولو لپاره تاسو لھ څھ شي څخھ کار اخلئ؟ 
  تاسو خپل اضافھ توکي چٻرتھ ایښي دي؟ 

 
 

 د کور خطرونھ: فعالیت
 . لھ یوې ډلې سره خبرې وکړئ . انځورونو تھ وګورئ 

  لرئ؟ آیا تاسو پھ خپل کور کې دا خونې 
  پھ ھره خونھ کې یو شمٻر خطرونھ کوم دي؟ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 33 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 د محصول خطرونھ
 : خطرونھ راغلي دي  4پھ الندې ډول د محصول 

 

 زھري یا مسموم کوونکي 
 

   
 

 
 

کھ چٻرې تاسو ھغھ وخورئ  
کوالی شي تاسو ناروغ او یا  

 مړه کٻږئ 

 د اور اخیستلو قابلیت لرل 
 

  
 

 
 
 

 کوالی شي اور واخلي 

 شړونکې یا تیزابي ماده 
 

  
 

 
 
 

 کوالی شي تاسو وسوځي 

 بیرتھ فعال کوونکي 
 

  
 

 
 

کوالی شي د مسموم کوونکي  
ګاز، اور او یا چاودنې سبب 

 شي

 kingcounty.gov: انځورونھ



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 34 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 لوښی: فعالیت

 . انځورونو تھ وګورئ 

  لوښي څھ شی دي؟ 
  یاست چې پوه شئ؟ ولې تاسو اړ 

 
 

 
 kingcounty.gov: انځورونھ

 

 لیبلونھ
لیبلونھ د خوندیتوب  . محصوالت لیبلونھ لري تر څو تاسو تھ ووایي چې پھ داخل کې څھ شی دي

 : معلومات لري 
 

 لوړ خطر  خطر /ګواښ

 متوسط خطر خبرداری/پاملرنھ

 خطر نشتھ  -خوندي  د خوندیتوب لھ لیبل پرتھ



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 35 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 د لیبلونو لوستل : فعالیت

 . لیبلونو تھ د خطر لھ کچې سره سمون ور کړئ 
 

 

 لوړ  
 خطر 

 

 متوسط  
 خطر 

 

 بې 
 خطره 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 36 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 د ماشومانو خوندي ساتل 
 . انځور تھ وګورئ

  تاسو څھ وینئ؟ 
  څھ شی ناسم دي؟ 

 
 

 

 
 . ستاسو ماشومان باید خوندي وي 

 . کٻږدئ درمل او محصوالت پھ لوړه المارۍ کې  . 1

د کلیپ او یا رابر څخھ  . الستي دارې دروازې بندې کړئ . 2
 . تاسو کوالی شئ ځانګړي قلفونھ وپیرئ . کار واخلئ

.  لھ خپلو ماشومانو سره د خوندیتوب پھ اړه خبرې وکړئ . 3
دوی تھ د ھغو شیانو پھ اړه ووایئ چې دوی نھ شي کوالی  

 . ھغھ وخوري او یا لمس یې کړي 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 37 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 

 خوندیتوب وسیلې د 
 . تاسو باید پھ خپل کور کې د دود او یا کاربن مونو اکساید خبرداري ور کوونکې وسیلې ولرئ 

 . کھ ویې نھ لرئ نو لھ ستونزو سره بھ مخ شئ

 د دود لوګي خبرتیا
کھ چٻرې ستاسو اور او یا دود وي نو ھغھ بھ ډٻر   •

 . لوړ غږ رامنځتھ کړي
 . ھغھ پھ دیوال او یا چت کې وي •

 کاربن مونو اکساید خبرتیا د 
کھ چٻرې ستاسو پھ کور کې کاربن مونو اکساید وي   •

 . نو ھغھ بھ ډٻر لوړ غږ رامنځتھ کړي 
 . ھغھ چت تھ بھ نږدې دیوال کې وي •
کاربن مونو اکساید ھغھ ګاز دی چې کوالی شي تاسو   •

 . ووژني 
 . تاسو نھ شئ کوالی ھغھ ووینئ او یا بوی یې کړئ  •
   سوزولو او اونیس څخھ رامنځتھ کٻږي ھغھ موټرونھ، د تیلو د  •

 د خبرداري ور کوونکو وسیلو آزمایل
 . د خبرداري دواړه وسیلې بټرۍ خوري  •
 . د آزمایلو لپاره، د خبرداري پرمخ تڼۍ کیکاږئ •
 د خبرداري وسیلھ باید غږ تولید کړي  •
 . کھ چٻرې ھغھ غږ تولید نھ کړي، ھغھ نویو بټریو تھ اړتیا لري  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kingcounty.gov, seattle.gov, cdc.gov: انځورونھ



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 38 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 د اور وژنې ډبھ 

 . یو شمٻر کورنھ د اور وژنې ډبھ لري  •
 . ھغھ کوالی شي کوچنۍ اور لګٻدنې خاموشې کړي •
پھ آبارتمانونو کې، دا وسیلې ډیری وخت بیرون او یا د سالون   •

 . پھ الر کې وي

 د اور وژنې ډبې کارول
 

 
 

 د اضافھ توکو مدیریت
  تاسو څھ وینئ؟ 
  آیا تاسو پھ خپل کور د خځلو دا ټکورۍ لرئ؟ 
  د ھغې پھ داخل کې څھ شی اچول کٻږي؟ 

 

  
 seattle.gov: انځور

 

  پن
 ړیزور ک

2 1 

4 3 

  د اور
  ېک ادیپھ بن

 ئړھدف وک

 السي
 ئړک ورځ ٻېسره 

 ېویلھ 
 ېبل خھڅخوا 

 ولځړخوا تھ 

 ھفوت 6

 osha.govانځور: 



 د استوګنې ځای چمتو کول 

 39 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 

 

 
 . کمپوسټ خوړو او بڼ د اضافھ توکو لپاره دی: کمپوسټ 

 
 

     
 

 . ھغھ خځلې چې کیدای شي نوی شی ترې جوړ شي :  لھ ھغې څخھ نوي توکي جوړ کړئ
 
 

    
 

 . ھغھ خځلې چې نھ شي کیدای نوی شی ترې جوړ شي : خځلې یا کثافات
 
 

     
 

 Images: seattle.gov, oregonmetro.gov, osha.gov, michigan.gov 



 40 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 د استوګنې ځای چمتو کول 
 

 

 
 د ښار د کثافاتو د مدیریت اصول 

 . ھر ښار د کثافاتو اصول لري

 : پھ الندې ډول د سیټل د اضافي توکو یا کثافاتو اصول را وړل شوي دي 
 

 

 ټول خواړه ضایع کول 

د خواړو د 
 خځلو کاغذ 

منظور شوي 
کمپوست وړ 
 توکي

د انګړ کثافات، نباتات 
 او نھ عالج شوي لرګي 

بې رنګھ  
 لرګي 

پالستیکي 
کانتینرونھ، 
بوتلونھ او 
 ټبونھ

 نور پالستیک 

 د کارت بورډ  پاڼھ

د شیشې 
بوتلونھ او 
 جارونھ 

 فلزي 

د بیا کارولو وړ نھ 
 پالستیک او کاغذ 

د پخلنځي  فوم 
 غوړ

غیر د بیا کارولو  
 وړ توکي

توکو او انګړ کثافات، د بیا کارولو وړ او  
 ھیڅ پالستیک، فلزي او شیشې نشتھ  ھیڅ خوراکي مایع او پالستیکي کڅوړې نشتھ  د خوراکي  کثافات نشتھ خطرناک 

 seattle.gov/utilities/wheredoesitgo or (206) 684-3000 کلھ چې پھ شک کې وي، ومومئ: 

 فلزي سکریپ 

 ئ ړ تاو ک کھی ل خھ څسره خانو  ستلویتوکي اخ ي ګړانځد 

دا کولی شئ، یخ کړئ،  
 کثافات یې کړئ 

 انچھ یا پراخھ وي  3لوند پوښونھ باید 

 باید خالي، پاک او وچ وي 

خواړه او  
 کمپوست 

 کثافات  ریسایکل 



 41 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 د استوګنې ځای چمتو کول 
 

 

 
 ھغھ چٻرتھ وړل کٻږي؟ : فعالیت

 . کثافاتو تھ د ھغوی لھ سمې ټوکرۍ سره سمون ور کړئ
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Images: seattle.gov, friscotexas.gov, epa.gov 
 

 



 42 توب ی د کور خوند: لوست 
 پیلیزه کچھ 

 د استوګنې ځای چمتو کول 
 

 

 
 جامې

 
 . څیرې او یا ناپاکې جامې د اضافی توکو برخې تھ اچول کٻږي

سرپناه  کھ چٻرې تاسو ښې او پاکې جامې لرئ، ھغھ یوه پلورنځی او یا د 
 . ځای تھ ور کړئ

 
 
 

 ولې بیرتھ د کارولو وړ کول او کمپوسټ؟
 

 . ھغھ د ځمکې لپاره ښھ دي  •
ھغھ لھ نباتاتو، حیواناتو او خلکو سره   •

 . مرستھ کوي
 . ھغھ د ھوا د ککړتیا پھ مخنیوي کې مرستھ کوي •
 . ھغھ مرستھ کوي چې د اقلیم بدلون ټکنی کړي  •

 
 
 
 

 seattle.gov: انځور
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 د استوګنې ځای چمتو کول 
 

 

 

 را نغاړل 
  تاسو د خپل کور د خوندیتوب لپاره څھ ترسره کوالی شئ؟ 
  تاسو څھ ډول کوالی شئ پھ خپل کور کې د بیرتھ د کارولو وړ وګرځوئ او یا کمپوسټ یې کړئ؟ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 خوندیتوب  پھ کور کېستاسو : کورنۍ دنده
 : ستاسو پھ کور کې 

  اکساید کشف کوونکی ومومئ او ویې آزمویئد دود او کاربن مونو . 

 د اور وژنې ډبھ ومومئ . 

  د اضافي توکو، بیرتھ د کارولو وړ ګرڅٻدونکو توکو او کمپوسټ لپاره د خځلو ټکورۍ پیدا کړئ . 
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