فدرالي پروګرام
"د ماشومانو سره د یوځای کیدو کورس :د راتلونکي لپاره بالکونه

جوړونه"

د ادغام کورس ګرانه ګډونوال،
ستاسو کورس به د ماشومانو لخوا څارل کیږي ترڅو تاسو پوه شئ چې ستاسو ماشوم  /ماشومان د زده کړې پرمهال ښه پاملرنه
کیږي.
د ماشومانو څارنه د فدرالي پروګرام له الرې تمویل کیږي "له ماشوم سره د یوځای کولو کورس :د راتلونکي لپاره د ودانیو
بالکونه" د کورنیو ،مشرانو ،ښځو او ځوانانو لپاره د فدرالي وزارت لخوا د کورنیو چارو ،ودانیو او کورنیو چارو فدرالي وزارت
په همکارۍ.
تاسو کولی شئ د کورس په جریان کې د ماشوم پاملرنې څخه کار واخلئ که چیرې ستاسو ماشوم نشي کولی د ورځني پاملرنې
منظم خدماتو څخه ګټه پورته کړي  -د بیلګې په توګه ستاسو ماشوم د ورځې پاملرنې مرکز ،وړکتون یا د ورځې پاملرنې مرکز
ته نه ځي او الهم ښوونځي ته نه ځي .دا به تاسو ته اجازه درکړي چې کورنۍ او ستاسو کورس په ښه توګه سره یوځای کړئ.

که تاسو غواړئ د وړاندیز څخه ګټه پورته کړئ ،مهرباني وکړئ الندې یادونه وکړئ؟

.

د نظارت د وظیفې لیږد او د وړاندیز کارولو لپاره ،ماشوم  /ماشومان باید په مؤثره توګه د دوی د قانوني ساتونکو
(معموال والدین) لخوا ثبت شي.

.

دا پدې مانا ده :دواړه مور او پالر (مور او پالر) باید د ماشوم نظارت سره موافق وي او دواړه باید نوم لیکنه السلیک کړي.

.

ی
واخل
چ ایا د ادغام کورس رسه د ماشوم په نظارت ېک برخه
که یو مور او پالر یوازین توقیف ولري ،هغه یوازې پریکړه کوي ې
ي
اجسټیشن السلیک کړي.
او یوازې ر ر

.

ی
ش:
نښ ولري ،الندې ثبوت باید د راجسټ کولو لپاره وړاندې ي
که یوازې یو مور اویا پالر (مور یا پالر) ې

آ) د راجستر کولو لپاره د بل مور او پالر اختیار (د څارنوالۍ د توقیف واک چې لغوه شوی نه وي؛
د بریښنالیک ،واټس اپ یا ایس ایم ایس له الرې هم لیږل کیدی شي ،که په واضح ډول د بل پالر څخه) ،یا

ب) د کورنۍ محکمې پریکړه ،له هغې څخه دا راڅرګندیږي چې د ادغام کورس سره د ماشوم نظارت لپاره
د راجسټریشن لپاره د پریکړې کولو واک راجستر کونکي والدین ته لیږدول شوی ،یا
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ث) د کورنۍ محکمې پریکړه چې له هغې څخه څرګندیږي چې د بل مور او پالر توقیف ځنډول شوی دی
(په بیړنیو حاالتو کې د لنډمهاله حکم له الرې صادر کیدی شي ،د بیلګې په توګه د هغه قضیو لپاره چې
بل مور او پالر ته نشي رسیدلی ځکه چې هغه الهم په تیښته کې دی ،) .یا

د) د کورنۍ محکمې پریکړه چې له هغې څخه څرګندیږي چې د والدینو توقیف یا فرعي ساحه "
د ماشوم پاملرنې یا د ماشوم پاملرنې لپاره راجستریشن" راجستر کونکي والدین ته لیږدول شوی ،یا

ح)

د ځوانانو د فالحی دفتر د پاملرنې راجستر څخه د راجستر کونکي والدین د واحد پاملرنې په اړه معلومات

که تاسو کومه پوښتنه لرئ یا د دې ګامونو مالتړ ته اړتیا لرئ ،مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ ترڅو موږ په
ګډه د حل الره پیدا کړو.

موږ تاسو ته د کورس سره د هرې بریا هیله کوو او ستاسو ماشوم (ص) د ماشوم په نظارت کې ډیر ساتیري!
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