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Legends

،پا�هحقایقځانګړيکار�الهر په نډ �ې ش ې د ل�ی ال��د �ې اوږدو پهونو فارمپل�ټډ�جیټلد ترتیباتو،پهژیب
ې قحقایهر د همدارنګه،.کويوړاندېمعلوماتاړەپهل�ښتاو استفادې،ډاټا شوياټکلوړت�ا، �

بیخپهپایښ
.وکړئپاملرنهځانګړيته�ښانو ولرئ�اد په�ااو�ئ خونديشويموندل�ې 

ژ�و �ې شتون لري1-2کار�ال په 

ري، او په د و�ب او م��ا�ل کار�ال په توګه شتون ل
ټولو آالتو باندې د ال��ي وړ دې

لومات کار�ال پر له ��ې د س�لولر برجونو څخه مع
ي او ترالسه کوي �� ل�ی

د استفادې لپارە وړ�ا دی 

لګښت د ګډون پر اساس توپیر لري، خو کالایر
ښایي د محدودو ځانګړتیاو سره یوه وړیا نسخھ

ولري

څخھ ډیرو ژبو کې شتون لري2کالایر لھ 

ې په کار�ال �ې ز�ر  مه شوي، او د معلوماتو ډیرە برخه یي
د آفالین استفادې لپارە شتون لري

ې د  ، نو معلومات د Wi-Fiکله �� ئ �ە وصل �ش
ي 

آفالین استفادې لپارە ډاونل�� ک�دی �ش

، او په یوازې د م��ا�ل کار�ال په توګه شتون لري
�ي وړ ديګرځندە تل�فونونو او ټابلیټونو �ې د ال� 

ې ترتیبات د ژیب

وړت�اد ډ�جیټل پل�ټ فارمونو په اوږدو �ې ال��

اټکل شوې ډاټا استفادە

اټکل شوې ل�ښت

د �ښه د کار�ال کاروونکو لپارەخوندي او�ئ د 
خوندیتوب یو مهم پ�غام په ګوته کوي

وي ترڅو �ښه یو مهم حقایق په ګوته کپه �اد ولرئد 
. د کار�ال څخه استفادې په ت�څ �ې خ�ب او�ئ 



ي 
کار�ال پلورن�ئ

عمو�ي کتنه Iډ�جیټل ل�ک لوست1.1

ې ديبرنا�ي ډ�جیټلکار�الونه،�ا ایپونه، ۍد �� يکاروللپارەرسولو �تهدندەلپارەکار او سات�ی �� �ې کمپی��رو پهکار�الونهو�ب.ک�ی
ې �ې حالپدا�ې شوي،ډیزاینلپارەکارولو  ې تل�فونګرځندەد کار�الونهم��ا�لد ��

ې ډیر څخهدېله.شويینډیزالپارەکارولو یښ یي
ې لرياړت�ا تهکاروونکو کار�الد  ې ځهرصورت،په.کړيډاونل�� �ې آلهخپلپهډولمستق�مپهکار�ال�� د کار�الونهو�بد ییښ

ن�ټ ې .لرينهتهډاونل�� هیڅاو لرياړت�ا تهاتصالان�تټ Microsoftل�هکار�الونه،ځییښ Word، ې کار�الدا�ې یو ې تاسو �� کار د یي
،کارو�ې لپارەل�کلو ل�کونو پوښاو مخینو  ي

ې .لريشتون�ې ب�هیوەپهیوازېنور خو لري،شتون�ې بڼو دواړو په�ش د کار�الونهځییښ
ې �ې حالپدا�ې وي،وړ�ا لپارەنصبولو او ډاونل��  ې نور �� ې یي ې و�بکون�ي �ا پراختد �ا کار�الونهډیر .لرياړت�ا تهتادیي �

�ا الرېلهپایف
ود،الرېلهفارمپل�ټکولو نصبکار�الیو د  ي ک�دېنصباو ډاونل��،پ�ی

.�ش

QR Codes
QRګون، ک��ونه پ�چ�ي بارک ��ونه دي ، �ا د چټک غ�ب

ې ډاټا ز�رمه کوي ي د و�ب. �� لینکونه، پدې ډاټا �ې ښایي
ټونه �ا نور د کار�ال ډاونل�� کولو لپارە لینکونه، ټ�ک

ښ  ې د ک�� سکنی ، کوم �� ي
معلومات شامل ک�دی �ش

ي 
ته ترالسه ک�دی �ش ې پدا�ې . کولو �ە ب�ی  حال �ې ��

Androidاو د iPhones�ا لوړ چلوون�ي iOS 11د 
QRپکسل ګرځندە تل�فونونه په اتومات ډول د 

 ، ي
ښ کو� �ش ه د دا�ې ډیر سمارټ فونونک��ونه سکنی

 Googleکولو لپارە د ډاونل�� وړ کار�الونه ل�ه د 
Lens اوQR Code Reader کويڅخه استفادە .

ې هڅه وکړئ  Appد خپل ! اوس، تاسو یي
store څخه یو وړ�اQR سکی�ف ومو�ئ او

ې کړئ ته د CORE Navب�ا، . ډاونل�� یي
ف کولو QRال��ي لپارە الندې د  ک�� سکنی

!هڅه وکړئ

CORE Nav وند کولو تاسو ته په متحدە ا�االتو �ې د ژ
لومات په اړە په ډیر موضوعاتو باندې تاسو ته مع

ې موضوعات �ې د انګل��ي ز . وړاندې کوي دە ځییښ
.  يکړې، دندې، د پ�سو مدی��ت، او تعل�م شامل د

د کار�ال نصب کولو پل�ټ فارمونه
ې App storeهغه  ې استفادە کوئ په هغه آله باندې تک�ه کوئ �� ې تاسو یي ې ��  تاسو یي
ې تاسو د یو . لرئ .  څخه استفادە وکړئApp Storeمل��ت لرئ، نو د iPhoneکه چ�ی

ې تاسو د یو  څخه Google Play Storeآ�ې مل��ت لرئ، نو د Androidکه چ�ی
ې تاسو د  Galaxy Storeآ�ې مل��ت لرئ، نو د Samsungاستفادە وکړئ، او که چ�ی

.  څخه استفادە وکړئ

App Storeد 

ې Apple Operating System (iOS)(دا د کار�ال نصب کولو پل�ټ فارم په 
ایپل چلویښ

د . آ�ې باندې په اتومات ډول د ال��ي وړ دیAppleباندې چل�دون� هر یو ) س�سټم
App Store دApple کوياو د بهر پراخت�ا کونکو لخوا جوړ شوي کار�الونو ړاندیز  .

Google Play

Apple Operating System (iOS(دا د کالایر نصب کولو پلٻټ فارم پھ 
آلې باندې پھ اتومات Appleباندې چلیدونکی ھر یو ) ایپل چلونې سیسټم(

او بھر پراختیا کونکو Googleدا پلٻټ فارم د . ډول د السرسي وړ دی
.لخوا جوړ شوي کاریالونو وړاندیز کوي

Galaxy Store

ې س�سټم باندې چل�دون� هر Samsungدا د کار�ال نصب کولو پل�ټ فارم په 
یو چلویښ

الونه وړاندیز دا پل�ټ فارم ز�اترە هغه کار�. آ�ې باندې په اتومات ډول د ال��ي وړ دی
ې د  ې س�سټم لخوا، �ا لپارە په ځانګړي توګه جوړ شSamsungکوي ��

.  ويچلویښ



عمو�ي کتنه Iډ�جیټل ل�ک لوست1.2
د ډاټا استفادې څارنه کول

ن�ټ ال��ي �ە کمپی��ري، ګرځندە تل�فونونه، او نور د ب��ښنایي آالت ې د ان�تټ و ډیر فرصتونه رامینځته کړي، پدا�ې حال �ې ��
ې او خطرونه هم رامینځته کړي

ي او د سای�ب جنایتکار . نو دوی نوي ننګویښ �� انو ښکار ک�دل دوە عام د ډاټا ز�اتوا�ي لپارە بل ک�ی
ې پامه استفادې مستق�م پا�. ډولونه دي ن�ټ خدماتو څخه د نا پوهه او د یب ي له دې څخه ډیرې مس�ې د ان�تټ

.  �ې په توګه را�ئ
ې  ي �پ

ي با�د پدې پوە �ش �� ن�ټ �ە وصل ک�ی ې له ان�تټ ې د دا�ې آ�ې څخه استفادە کوي �پ  د ګرځندە ډاټا او هر هغه څوک �پ
Wi-Fiي، او د دوی څخه څنګه خوندي او ارزانه استفادە وکړئ �� .څه �ش دې، دوی ته څنګه تاد�ه ورکول ک�ی

ګرځندە ډاټا
قیم ډول کلھ چې د ګرځنده ډاټا څخھ استفاده کوئ، ستاسو آلھ پھ مست

و لھ د ګرځنده برجونو تھ او څخھ د معلوماتو لیږلو او ترالسھ کول
کو الرې انټرنیټ سره وصل کیږي، کوم چې د خدمت وړاندې کون

.لخوا ساتل کیږي

ې د ګرځنده خدمت وړاندې کونکي د ډاټا پالنونھ وړاندیز کوي چ
ې د پیرودونکو تھ اجازه ورکوي چې د ټاکل شوي وخت پھ اوږدو ک

ا ډاټا ټاکل شوي مقدار پوښښ کولو لپاره یو اوار فیس، یا د ن
اتا کلھ چې د ډ. محدوده ډاټا استفادې لپاره اوار فیس تادیھ کړي

اندیز پالنونو لټون کوئ، تاسو ممکن د الندې پھ څیر یو داسې وړ
ډالرو لپاره دوه ګیګابایټ$ 34.99ھره میاشت کې د : وګورئ لکھ

)GB (د پدې پالنونو کې، کلھ چې یو کاروونکی د دوی. پوښنھ
پھ لوړه بیھ د GBمیاشتني ډاټا حد څخھ تیریږي، دوی زیاتره د ھر 

ھ د پیرودونکي د دوی د ډاټا حد څخ. اضافي ډاټا لپاره بل کیږي
.لې شيزیاتوالي لپاره د نور زیاتی فیسونو تادیھ کولو تمھ ھم کو

Wi-Fi
څخھ استفاده کوي، نو یوه آلھ د نږدې روټر لھ Wi-Fiکلھ چې د 

وصل الرې د معلوماتو لیږلو او ترالسھ کولو لخوا د انټرنیټ سره
ل، فایبر یو روټر ھغھ آلھ ده کوم چې پھ فزیکي توګھ یو کیب. کیږي

شبکې تھ لګول کیږي، او پھ ) DSL(آپټیک، یا د ډیجیټل ګډونوال 
خدمت بدل کې یې د برابر وړانګھ دننھ آلو تھ د بې سیم انټرنیټ

.وړاندې کوي

نې تاسو د پوښ. بندپسور پھ اوار نرخ بل کیږيWi-Fiعموماً، د 
ې لدې لپاره تادیھ ورکوئ او کلھ ناکلھ یا لږ څھ د اړتیا پھ صورت ک

ھ خپل پ. ستاسو پھ استفادې ھیڅ حد نشتھ. څخھ استفاده کولی شي
شبکې تنظیم کولو لپاره، تاسو بھ دWi-Fiکور کې د شخصي 

ولو تھ انټرنیټ خدمت وړاندې کونکي څخھ روټر پیرود یا کرایھ ک
دې د انتخاب کولو لپاره ډیر د انټرنیټ خدمت وړان. اړتیا ولرئ

ه کوئ ډاډمن کړئ چې تاسو خپلھ څیړنھ ترسر. کونکي شتون لري
یې مدیر د خپل قض! او غوره نرخ موندلو لپاره شرکتونھ پرتلھ کوئ

Wi-Fiڅخھ وپوښتئ کھ چیرې د ټیټ عاید لرونکي کورنیو لپاره د
.تخفیف شتون ولري چې تاسو یې لپاره پلي کولې شي

 ، � � Wi-Fiپه ډیرو تل�فونونو او ټابلیټونو �ې ە د او ګرځندە ترتیبات په اسایښ
ې لپارە، خپله ګرځن. ال��ي وړ دي

دە ډاټا بندە د خپ�ې ډاټا استفادې څاریښ
ې تاسو  الونو تاسو ممکن د ځانګړي کار�. ته ال�� لرئWi-Fiکړئ کله ��

ې تاسو د دا�ې کو . لپارە ګرځندە ډاټا بندول غورە کړئ ، که چ�ی لو لپارە و�ا�ئ
ې تاسو به یوازې دې کار�الونو ته هغه وخت د ال�� نو دا پدې معنا دە ��

ې ستاسو آله د  .  �ە وصل ويWi-Fiتوان ومو�ئ کله ��

ودونکو ته وړ�ا  د وړ�ا عامه . وړاندیز کويWi-Fiډیری سودا�رۍ د تاد�اتو پ�ی
Wi-Fiتفادې پرته �ە وصل ک�دل تاسو ته د ګرانب�ه ګرځندە ډاټا څخه اس

ن�ټ ته د ال�� اجازە درکوئ، خو دا هغومرە خوندي نه دی هغه !ان�تټ
ې د ورته وړ�ا  شب�ې څخه استفادە Wi-Fiه�کران او سای�ب جنایتکاران �پ

و، او کوي ممکن ستاسو شفرونو، کارون�ي نومونو، بان�ي معلومات
ې خوندیتوب.ب��ښنال�کونو ته د ال��ي هڅه وکړي په کرښه �ې کله ��

ئ  !وي، نو د خپل ګرځندە ډاټا �ە وصل �ش



عمو�ي کتنه

د درغلیو څخه ډډە کول
ې یوەدرغ�ي  ې دەهڅها�مانهیب ې وغولوئ�ەط��قهدا�ې پهڅوکیو �پ چال�ە،�ښتلپهکسک�دون�غولولد �پ

يچلون�ي  ې دەمهمهدا .رسويګټهما�ي ته�ټ ې درغ�ي د �� ئ ډولونهعامځییښ یښ ش ئ پوەاو و��ی ې �ش .کړئ�ښهپهګهڅندوی��

ې 
عمو�ي درغل�ایف

ې څلور درغل�انو عمو�ي د الندې
،عمومپه.ديهمنور سل�ونهدلته.ديب�ل�ګ �ې

ې او�ئ محتاطڅخهپ�غامونو �ا ب��ښنال�کونو،زنګونو،د  چمتو دیزونهوړاندا�ې ��
ې کوي هجو د کوي،هرامنځتتورونه�ا ګواښونهوي،ښهډیر لپارەک�دو ر�ښت�ا د ��

ندلو شخ�ي د �ا وي،ډکڅخهغلطیو ګرامرياو  ش غوښتنه)PII(معلوماتووړ پ�ی
.وکړئ

ي  �
غ�ی متوقع ګيت

ي او د �� ، د درغ�ي ک�دون� کس �ە اړ�که نیول ک�ی ي پدې درغلیو �ې �� ا�ې و�ل ک�ی
ې دوی ورته ن ، تو�ي �ا خدمات ګټ�ي �� ې دوی په س�ا�� �ې پ��ې له . دي ننوت�ي ��

ې ادعا وکPIIدوی څخه د پ�سو �ا د  لو غوښتنه کوي ترڅو د خپ�ې ګیت� �� دغه . ړيل�ی
ي 

ې ه�څکله نه را�ئ ې چال چلوي ستاسو بان�ي PIIستاسو د . ګیت� �ە، څوک ��
ې د دوی شخ�ي حساب

ي او ستاسو سپمویښ
ته انتقال حساب ته ال�� کو� �ش

.کړي

اتونه  جع�ي خ�ی
، د درغ�ي ک�دون� کس �ە اړ�که د یو دا�ې چا لخ وا اړ�که نیول پدې درغلیو �ې

ې ب�ا د پ�سو غوښتنه ات استازي مکاري کوي، څوک �� ې د خ�ی ي �� �� تل . کويک�ی
�ه موس�ې آنالین ګورئ ترڅو د دوی اعتبار تای�د کړي او یوازې د  پ�سو �سپنه خ�ی

ې پور�لونو څخه استفادە وکړئ .کولو لپارە خوندي �سپیښ

د ځنډ�د� پور مال�ات 
، درغ�ي ک�دون� کس ته د هغه چا لخوا زنګ وهل ک ې د پدې درغلیو �ې ي �� �� �ی

ي ادعا کوي) IRS(داخ�ي عوا�دو خدماتو 
ې نمایند�ګ

ي څان�ګ ، تر هغه �ا کو�ې ب�ې دولیت
ي 

لو ګواښ کوي ترڅو ف�س ور نه کړل �ش ټ به IRS. وخته پورې د نیول ک�دو �ا �ش
که ! غوښتنه کولو لپارە زنګ ونه کړي، نو خپل مه چمتو کوئPIIه�څکله د 

ې تاسو دا ډول زنګ ترالسه کړئ، نو په خپل و�ب لټون براوزر �ې   د تل�فون چ�ی
ە وګورئ ە له دا به تاسو �ە پدې زدە کړە �ې مرسته وکړي که. شم�ی ې شم�ی چ�ی

ې زړ . وړاندې څخه د درغلیو په توګه راپور شوی وي ې تاسو یب ە �است، نو که چ�ی
ې مدیر ته راپور کړئ .  پ�ښه خپل د قضیی

د نه ل�دل شوي دندې وړاندیزونه
کت لخوا اړ  ، د درغ�ي ک�دون� کس  �ە د جع�ي �ش ي پدې درغلیو �ې �� �که نیول ک�ی
ې دوی په شخ�ي توګه مرکه درلودە �ا په رس�ي ډول غوښتنه ک� دو څخه مخ�ې ��

ړۍ د دوی ه�څکله احتما�ي کار ګمارون�ي ته لوم. دوی ته د دندې وړاندیز کوي
وع�ت تائ�د کولو پرته  .مه ورکوئPIIم�ش

ندلو وړ  ش ا�ا د شخ�ي پ�ی
معلومات څه �ش دی؟

ندلو وړ معلومات  ش هغه معلومات ) PII(د شخ�ي پ�ی
ي 

ند�ې �ش ش ې یو کس په ځانګړي ډول پ�ی پدې . دي کوم ��
:�ې الندې شامل دي، خو الندې ته محدود ندي

ي● ښ امن�ت شم�ی د ټولن�ی
ټ نومونه● �ش��
د ز�ږون نیټه●
ادرسونه●
ي● د بان�ي حساب شم�ی

لهجهرس�ي غ�ی ●
ې مخ�ې له● کړئو غوښتنهلپارەکارتتادیي

آ�ا نور څه؟

Iډ�جیټل ل�ک لوست1.3

 ، ښ سالم آغ�ي سانچ�ی

د ښار تاسو . دا پ�غام د کلیولینډ پول�سو څخه دی
ې . ډالرە پوروړی �است$ 2000مال�اتو �ې  که چ�ی

ې په پای �ې دا پ��ې تاد�ه نه کړئ، نو تاسو د م�اشیت
ئ  !تاسو به توق�ف �ش

ې ه. یو مامور ستاسو کور ته استول شوی غه یو ��
ي نو دا به ډیر ناوخته وي

!را�ش

ې تاد�ه ځنډ�د� دە، نو تاسو به د مخ ې ځکه �� �ې تادیي
.  ا ولرئډیب�ټ کارت په ب�ه تاد�ه کولو ته اړت�

ې دا پ� ې څه دي �پ
ې �ښایف غام ا�ا ��فب

یوە درغ� دە؟



Iډ�جیټل ل�ک لوست1.4
د ماشومانو څارنه

ي ک�دیستونزمنڅارنهفعال�تآنالینماشومانو د ستاسو توګه،پهوالدینو د �ې دور ډ�جیټلپه
ن�ټاد .�ش ماشومانو د تهن�تټ

ې کومدي،مهمکولافشا  ،د دوید به�� ښ ،وختورتهپه.ويبرخهیوەژوند مسل�ي او تعل��ي ټولن�ی ې دەمهمها د�ې د �پ
ن�ټ ،سای�ب د �شمولاړخونو،رسونکو ز�انان�تټ ې

،نامناسبد ځورویف ې
څخهل��مارانو نآنالید او استحصال،ما�ي منځپان�ګ

ي ساتنهماشومانو د 
ولوالدینو د .و�ش ې د او کن�تټ

.ديالز�ي �ې ساتنهپهماشومانو د ستاسو وس��ې څاریښ

اصالحاتکل�دي

iOS(اوAndroidنويد  (Appleنو والدید شويجوړ ذایت �ې ساوتری
ولونه ولد والدینو د .ديشاملکن�تټ ي کن�تټ

ود د �ا ړ�ا،و کار�الونهاضا�ښ پ�ی
ي ا�پد (لريشتون�ې فارمونو پل�ټکولو نصبپهکار�الد لپارە

پلورن�ئ
.)وکړئب�ا�تنه1.1لپارە،معلوماتو نورو د اړەپه

ې 
سای�ب ځورویف

و ر  ښ ، کار�الونو، ټولن�ی ې
ښ پ�غام رسویښ سنیو، فورمونو، سای�ب ځورونه د منت

، �ا غلط منځ ، ز�ان رسون�ي ي
ل، �ا ل��و �ې د چا په اړە د من�ښ �� ې ل�ی

پان�ګ
ي منځپان

ې خل� کو� �ش ې �� �کول دي چ�ی ې خپور کول �ا �ش
�ګ

�ک کړي ې �ش .  وګوري، ګډون وکړئ، �ا له نورو �ە یي

آنالین ل��ماران
ې د کوچن�انو د  موندلو او آنالین ل��ماران بالغ آنالین کاروون�ي دي ��

�ە د په �ښه کولو لپارە د ډ�جیټل ټ�کنالوژۍ څخه استفادې
.  ماشومانو استحصال په لټون �ي وي

ونه ې فل�تټ
د منځپان�ګ

ې ته د ماشومانو ال��ي 
دا وس��ې د عمر نامناسب منځپان�ګ

ونه په ډیرو کار�الونو، آالتو . محدودوي ې فل�تټ
، او لټونګرو �ې د منځپان�ګ

.  شتون لري

ولونه د استفادې کن�تټ
ې ماشومان پ�ې ځانګړي کار� ولونه وخت محدودوي �� الونو ته دا کن�تټ

ې دوی ځانګ ړي ال�� ولري، د هغه ساعتونو په ج��ان �ې ��
�الونو ته کار�الونو څخه استفادە کوي، او ا�ا دوی په ټوله �ې کار 

ي 
.ال�� کو� �ا ��ش

کولڅارنهماشومانو د 
ې ورکوياجازەتهوالدینو وس��ې دا  کړي،�بتعقموقع�تآالتو د ��

ې وګورئ ې کار د دوید او کوي،څه�ەآالتو د دوید ماشومان��
ویښ

.وکړئکړەزدەاړەپهاړخونو نورو د 

څه با�د وګورئ

ې د ماشومان، او ځوان ل��انو  څخه دلته ډیری الرې شتون لري ��
ي 

ن�ټ �ې ناوړە ګټه اخ�ستل ک�دی �ش دینو په توګه، د د وال. په ان�تټ
ندل ستاسو �ە ش ې او آنالین ل��مارانو پ�ی

د دې په سای�ب ځورویښ
ي 

.مخنیوی �ې مرسته کو� �ش

ودلو ځانګ ې په کار�ال �ې د پ�ی دا . ړت�ا لريډیر کار�الونه او لویب
ودونو اجازە ورکوي ي ما�ي پ�ی امکان په د . ماشومانو ته د ر�ښتییښ
ول ترتیباتو تازە کولو �  ، د والدینو کن�تټ ە په کار�ال �ې د صورت �ې

ودونو څخه مخنیوی وکړئ او خپل بانک معلومات د ک ار�ال پ�ی
ي �ە د لینک کولو څخه ډډە وکړئ

.  پلورن�ئ

ې 
ن�ټ تاوت��خوا�، جن�ي �ا په بل ډول نامناسبه منځپان�ګ  په ان�تټ

ه د خپلو ماشومانو ت. �ې په پراخه کچه د ال��ي وړ دي
کار�الونو استفادې اجازە ورکولو څخه مخ�ې د و�ب پاڼو، ل��و او 

.په ب�ا�تلو �ە د خپل ماشوم افشا کول محدود کړئ

ې 
ې خپل ماشوم ته ز�ان رسون�ي منځپان�ګ  محدودە دا ممکنه دە ��

ئ  ټ مخنیوي لپارە ��ش ې په. کړئ، خو �ش�� مستق�م ډاډمن کړئ �پ
ن�ټ خوندیتوب په اړە مبا حثه ډول د ماشومانو �ە د ان�تټ

و برخو له دې مهارتونو څخه ډیر به د دوی د ژوند په نور . وکړئ
.�ې ګټور وي

عمو�ي کتنه



ې نخش ادارە کول ستاسو د ډ�جیټل ��فب
ې ډ�جیټلد ستاسو  ې دیر�کار� ب��ښنایي هرڅهد نخښ��ښب ې تاسو �� ن�ټپهیي ف ر ه.کوئتر�ە�ې ان�تټ د ب��ښنال�ک،پ�غام،منت
و  ف ود،عکس،پوسټ،رسنیو ټولن�ی ن�ټد او پ�ی يخونديلپارەتلد لټونان�تټ �� پرتونهدوەتهخشن�ښو ډ�جیټلدې.ک�ی
ې ديمعلوماتهغهپرتلومړی.لريشتون ن�ټهر د �� ي ک�دیال��لخوا کارون�ي ان�تټ

ې ديلوماتمعهغهدوهم،.�ش ��
ن�ټد ستاسو  کتونو،کونکو،چمتو خدمتان�تټ ي ک�دیال��لخوا جنایتکارانو سای�ب او دولتونو،�ش

ديمهمپوه�دلدا .�ش
ې  ،ک�دیڅه�ەدېلهشوي،راټولڅنګهمعلوماتدا �� ي

.کړوادارەڅ�ګهدا او �ش

ګامډیجیټللومړنیستاسو
د یا کارګمارونکي او د ځمکې مالکان ممکن د احتمالي کارمن

ړي کرایھ کونکي ټولنیز رسنۍ حساب لھ الرې لټون وک
.  ترڅو د دوی پھ اړه نور معلومات زده کړي

یا Twitter ،Facebookکھ چیرې یو کارونکی ستاسو 
Instagramحساب ومومي، نو دوی بھ څھ فکر وکړي؟

شیان اداره کولو لپاره، تاسو دوهګامد خپل لومړني ډیجیټل 
سابونو لومړی، پھ ټولو ټولنیزو رسنیو ح. ترسره کولی شي

ھم، دو. کې د خپلې خوښې محرمیت ترتیبات تنظیم کړئ
ه یوازې ھغھ څھ خپور کړئ کھ چیرې تاسو یې د ھرچا لید

!موقع شتون لري دوی ممکن ويiدلتھ تل یو. بد نھ ګڼئ

ګامستاسو مجموعي ډیجیټل
دا نھ یوازې ھغھ څھ دي چې تاسو یې د عامھ کولو اراده لرئ

نھ، د شرکتو. تھ شکل ورکويګامکوم چې ستاسو ډیجیټل 
نټرنیټ قانون اجرا کوونکی، دولتونھ، او سایبر جنایتکاران د ا

ستاسو معلومات د ھدف. کاروونکو څخھ معلومات راټولوي
ولو شوي اعالناتو رامینځتھ کولو څخھ ستاسو د ھویت غال ک

.پورې پھ ډیرو الرو کارول کیدی شي

ایا پھ کومو مواردو کې ښایي یو شرکت د قانون اجرا 
ړي؟ پھ اړه معلومات چمتو کګامکوونکو تھ ستاسو ډیجیټل 

ایا دا قانونی ده؟

تاسو پداسې حال کې چې دا د شرکتونو لپاره قانوني دی چې س
خالف شریک کړي، نو ځینې شرکتونھ د دې پرګامډیجیټل 

VPNیو تاسو د خپل آنالین شتون پټولو لپاره د. تګالرې لري
خدمت څخھ استفادې سره، د کوکیز مخھ نیولو لپاره د 
حتیاط خصوصي لټون کولو اکر باندې تګ کولو سره، او پھ ا
ګامسره چې تاسو آنالین څھ ترسره کوئ لخوا خپل ډیجیټل

!خوندي کولی شي

اصالحاتکل�دي
هدف شوي اعالنونه

ې ستاسو مخ�ې ل�دل شوي و�پ پاڼو څخه د محص �
والت ډیری و�ب پایښ

.  ړياعالنولو لپارە ستاسو د ډ�جیټل �ښو نخش څخه استفادە ک

)VPN(اوڅار�ز شخ�ي شبکه 
ن�ټ اتصال څخه د یو شخ�ي شبVPNیو  �ې تاسو ته د عامه ان�تټ

د سای�ب VPN. رامینځته کولو له الرې آنالین محرم�ت درکوي
ې جنایتکارانو د هغه ډاټا مداخله کولو څخه مخنیوی �ې مرسته کوي ��

ئ او ترالسه کوئ �� ې له خپل آ�ې څخه ل�ی ن�ټ. تاسو یي رو�رونه ذایت ډیر ان�تټ
ي فVPNد یو . لريVPNجوړ شوي  �س تنظ�م کول ممکن یو لږ م�اشتیښ

بیاکتنھ 1.2د راوټرونو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، د (م�ف کړي 
).وکړئ

ندو�ه ا�ر(د شخ�ي لټون  ش )نا پ�ې
ن�ټ لټونګر څخه استفادە کوئ، دا مم ې تاسو یو ان�تټ کن هغه څه کله ��

ې تر�ە کوئ، شفرونه او ما�ي معلومات ې تاسو یي خوندي ثبت کړي ��
ښ ډاونل�� ک . ويکړئ، او له مخ�ې ل�دل شوي و�ب پاڼو څخه کوک�ی

و په شخ�ي لټون له دې څخه یو څه مخه نیولو �ې مرسته کوي، ا
ې په عامه کم پی��ر �ې ځانګړي توګه د استفادې لپارە مهم دي کله ��

.�است

ف  کوک�ی
ل شوي ډاټا ته اشارە کو  �� ن�ټ لټونګر څخه ل�ی ښ د ان�تټ ي او ستاسو په کوک�ی

او د لټون دا و�ب پاڼو ته ستاسو د شفرونو . کمپی��ر �ې خوندي شوي
ې یوە .کولو مخینه په �اد ساتلو او ثبت کولو لپارە اجازە ورکوئ که چ�ی

ښ څخه استف ې دا د کوک�ی داری درکړي �� ادە کوي، د و�ب پا�ه تاسو ته خ�ب
ې تاسو د دې لپارە اجازە و  ې په استفادې �ە �� �

ې هغه و�ب پایښ رکوي ��
ې  ، کوم ��  ممکن د ستاسو مجمو�ي ډ�جیټل �ښو نخښ ته ال�� ومو�ئ

.   هدف شوي اعالناتو پا�له وي

عمو�ي کتنهIډ�جیټل ل�ک لوست 1.5



عمو�ي کتنه

مال��ر، و�روسونه، د و�روس محافظت او د پرچالونه
ې لريشتونالرېډیریدلته ي کو�جنایتکارانسای�ب او کوون�درغ�ي ��

ې یوځل.ومو�ي �ال� تهمعلوماتو ستاسو �ش ��
ندلو شخ�ي ستاسو �ا ولري،ال��تهآ�ې ستاسو دوی ش ې ک��ډ�ټنومپهستاسو دویکړي،تعق�بمعلوماتوړ پ�ی کر�ښب

،خالصو�ې  ي
ودونهتهحسابچکونو د ستاسو �ش او و�روسونه.ړيکغال پ��ې څخهحسابسپما د ستاسو او کړي،چارجپ�ی

ي مال��ر 
ې ديوس��ې لومړیښ ې د تهجنایتکارانو �ې هڅو پدې�� يکاروللپارەمرسیت �� ،خپ�ې .ک�ی لرون�ي باور د ځانپلخاو آ�ې

!کړئخوندي�ەپرچالونو او ساوتریضد و�روس

ې ستاسو د و�روس لرلو � �فب
ې 
�ښایف

ە کړ�ي ● ښ ې ب��وك�ی ډېر پ��ښب
ې ته بدلونونه●

ستاسو کور پایښ
ل شوي● �� ستاسو له حساب څخه ل�ی

ې تاسو ل�ک�  نه ويب��ښنال�کونه ��
ې کمپی��ر �ا برنا�ې ● ټکرونهډېر پ��ښب
د اوسط فعال�ت څخه ډیر ورو●
امهستاسو په آله �ې نامعلوم برن●
غ�ی معمو�ي فعال�ت●

څنګه د و�روسونو او 
مال��ر مخنیوي وکړئ

ە اعالناتو باندې م● ښ ه کل�ک په ب��وک�ی
کوئ

د خوندي شب�ې ارتباطاتو څخه ●
�رنو استفادە وکړئ، او د هغه کمپی� 
�کول �ا اتصال مه کوئ �ە پردې �ش

ې د و�روس محافظت نه لري کوم ��
تل د دوتنو ډاونل�� کولو څخه مخ�ې ●

ښ کړئ ې سکنی یي
ری د یو باوري و�روس محافظت ساوت●

څخه استفادە وکړئ

اصالحاتکل�دي

مال��ر
چې یوې مال��ر د ز�انمن ساوتری هر هغه شکل دې 

زاین بریښنایی آلې تھ د السرسي یا زیان رسولو لپاره ډی
یوټر د کمپ. دا زیاتره د پیسو غال لپاره ډیزاین شوي. شوی

کارانو ویروسونھ د مالویر یوه شکل دی کوم چې سایبر جنایت
یډیټ تھ ستاسو بانکي معلوماتو تھ السرسی او ستاسو کر

د کریډیټ پھ اړه د نورو (خرابولو لپاره اجازه وکوي 
).بیاکتنھ وکړئ4.1معلوماتو لپاره، د 

د کمپی��ر و�روس
ې  د یوې د کمپی��ر و�روس یو ز�انمن ساوتری، �ا ک�� دې ��

��ر و�روس د کمپی. آ�ې عمل�اتو الرې بدلولو لپارە ارادە شوي
ې د  الرې عملیاتویوې آلېیو ز�انمن ساوتری، �ا ک�� دې ��

ویروس د وصل شوي آالتو تر . بدلولو لپاره اراده شوي
ان ثبتوي، مینځ خپور کیدی، شفرونھ غال کولی، د کیلي ضرب

تی الھ دوتني ککړوي، د بریښنالیک اړیکې سپام کوي، او ح
دوی د بریښنالیک ضمیمې، ډاونلوډ شوي. ترالسھ کوي

و دوتنو او کاریالونو، او د شریک شوي ټولنیزو رسنی
.  مینځپانګې لھ الرې خپروي

له وایرس څخه خوندیتوب
کتونه، ل�ه نور�ون، و�روس  تري خوندیتوب ساوډیر �ش

یس دا د داونلوډ وړ ساوتری بنډلونھ میاشتني ف. تولیدوي
لګښت اخلي، خو د مالویر او ویروس پر خالف قوي 

.  محافظت وړاندې کوي

پرچال
ن�ټ اتصال لپارە د یو و�ر  وس ضد یو پرچال ستاسو د ان�تټ

ی دا د راتلوونکي او بھرنی تلونک. تھ ورتھ دیساوتری 
داخلي دا د باوري. شبکې ترافیک څارنھ او کنټرولونھ کوي

امینځتھ شبکو او بې باورۍ بھرنۍ شبکو ترمینځ خنډونھ ھم ر
.  کوي

Iډ�جیټل ل�ک لوست 1.6
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ن�ټ � پهمعلوماتو ان�تټ ولو ګړنديمعلوماتو د دا .ګرځو�ي وړ ال��ي د �ەآسایښ د تاسو ورځ،نن.ورکوياجازەهمتهخ��
� پهمعلوماتاړەپهغونډو  ،موند�ې توګهآنالینپه�ەاسایښ ي

ې څههغههر خو�ش ې تاسو �پ نهر�ښت�ا لو�ئ �ې ن�ټان�تټ پهیي
و پهتاسو که.وي ښ يیوېد �ا رسنیو ټولن�ی ې خ�ب ې څههغهلتبا�د تاسو کړئ،ترالسهمعلوماتخپلڅخه�چییښ آنالین��

ئ  ې کړئتائ�د دا ترڅو کړئچ�کحقایقلوسیت دەر�ښت�ا دا ا�ا ��

غلط معلومات

ونهجع�ي  خ�ب

و رسنیو پ ف ې د ټولن�ی ونه یو ع�ي عبارت دی �پ ل�ټ جع�ي خ�ب
�ــــح کوي، ل�ه  او Facebookفارمونو �ې غلط معلومات ��ش

Twitter . �� .  يدا عبارت اوس مهال د افرادو او رسنیو لخوا کارول ک�ی
ې معلومات غلط د ونه پدې معنا دي �� ي او په سادە ډول، جع�ي خ�ب

، �ا اقتباسونه نه لري ې ونه جع. هیڅ د تای�د وړ حقایق، �چییښ �ي خ�ب
ې. ممکن غل�ي ته راجع کړي ې په توګه، که چ�ی

ې د ب�ل�ګ د خ�ب
ې نه وي کت ې حقایق یي �ک کړي �� ل شوی، �چینه دا�ې معلومات �ش

ې غلط دي ې دوی وروسته زدە کوي �� ونه غ. کوم �� لط جع�ي خ�ب
�ک شوي دي ې په قصدي ډول �ش ي ��

� خل. معلومات هم ک�دی �ش
ې دا په ح ونه ووایي کله �� ق�قت �ې ممکن حیت یو څه ته جع�ي خ�ب

.  ر�ښت�ا وي

ونه �ا ملنډي، رس ښ ن�ټ �ە نا اشنا خل�و ته، ډیر ط�ښ ې د ان�تټ � �چییښ یښ
ي ښکاري ي پل�ټ فارمونو باندې معلومات ر . ر�ښتییښ ښ �ښتویښ نه د ط�ښ

ي پل�ټ فارم پ�از دی . دي ښ ندل شوی ط�ښ ش ا �چینه تاسو د–یو عام پ�ی
ي theonion.comپدې 

.  لوست�ئ �ش

ندل اسانه نه وي ش ې � . غلط معلومات تل پ�ی ې په تل د خپل خ�ب
چیيف

� وتن ځای څخه استفادە وکړ  ې پرې رسيف تاسو .ئتوګه باوري او یب
ونو لپارە الندې باوري و�ب کار�الونو څخ ه د یو ممکن د خپلو خ�ب

�ټ ژورنال، واش: ل�دنه غورە کړئ ښ د نی��ارک ټا�مز، وال س�تټ نګنتټ
ز، )NPR(پوسټ، م�ي عامه راډیو  ، اقتصاد پوە، نی��ارکر، رو��تټ

.اتالنټ�ک �ا پولیټ�کو

� �چینه ستاسو پ�  ې رسیښ ، ستاسو د خو�ښب ي �ې تل د . �کړە دەپه نهایي
ې په توګه. مختلف لر ل�دونو لوستلو هڅه کوئ

ي ستاسو د د ب�ل�ګ ، ښایي
� �چینه پورته ل�ست شوي وي ې رسیښ ې دا�ې . خو�ښب  وي، نو که چ�ی

، ې لوستل هم په پام �ې ون��ئ ي �چییښ دا . BBCل�ه د یو ن��وال خ�ب
ونو �ې د متحدە ا�االتو او ن��وال لر ل�د دواړە و  ړاندې کړي، او به په خ�ب

ې د س�است، دو  لت او نورو په غورە توګه به تاسو ته اجازە درکړي ��
.  اوسنیو غونډو په اړە خپل نظرونه رامینځته کړئ

ندل ش د غلط معلوماتو پ�ی
ندلو لپارە کومه اسانه الر �شته دې ش ، خو تاسو د د غلط معلوماتو د پ�ی

ي 
:  الندې ګامونو په اخستلو �ە پ�ل کو� �ش

:انف���مک

، د روغت�ا ن��واله سازمان 2020په مارچ  د کورونا و�روس ) WHO(�ې
ن�ټ �ې موندل شوي غلط معلومات د یو ا نف���مک په و�ا په اړە په ان�تټ

و رسنیو �ې موندل شوي غلط معلو . توګه و�لل ښ ماتو �ە د په ټولن�ی
رە شوي د کورونا و�روس په اړە په پراخه کچه خپاWHOمبارزې لپارە، 

ې . افوا�انو د افشا کولو لپارە یو کمپاین پ�ل کړ
په توګه، د ه�ږې د ب�ل�ګ

ې خل� به د کورونا و�روس څخه خوندي و  ي خوړل ثابته ندي ��
.  سایت

ې تاسو ولو�ئ ● ئ څه �� و�وښیت
ې فارمون● ې کوم پلیی ئ �� �� ه و�وه�ی

 غلط معلومات وړاندې کوي
�
عموما

ئ ● حقایق و�لیت�

، ل�ه د  ي
تاسو کار�الونه هم کارو�ې �ش

Reuters ماتو حقایق کتنه، ترڅو غلط معلو
ئ  یښ ش .www.reuters.com/fact-check: و��ی

http://www.reuters.com/fact-check
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ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

د ل�ښت ت���ی 
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و د سټونروز�ټا  ې د متمرکز،اترو خ�ب ې ډویب کون�ي زدەد پا��ې او ويورکازم��نهک�دو ځاید کون�ي زدە.دەبرنامهکړېزدەژیب
ې انفرادې يکاروللپارەورکولو ودەتهالرېکړېزدەژیب �� �ەعکسونو د ترڅوويکغوښتنهڅخهکونکو زدەد تم��نونه.ک�ی
ف او غږونه شخ�ي پهسټونټا روز�د .کړئزدەلغتونهاو ګرامر نویاو وکړئ،تم��نتلفظکلمو مناسبهد کړئ،جوړەمنت

ې انګل��ي د توګه .دیهمکار جامعیو لپارەصنفونو کړېزدەژیب

ې د یو ت ې وړاندیز کوي، �پ
ې ناسيت

ج��ه روز�ټا سټون د ژوندي ښوویف
ي ډ

ۍ د پنځه و�شت دق�قو کوچيف ې لرون�ي ښوون�ي په م�ش
�ې الرښوویف

ې لري
ې مهارتونو . ناسيت تم��ن کولو په یو خوندي ترت�ب �ې خپل د ژیب

ې  ې ناسیت
ې ښوویښ لپارە د یو ژوندۍ بیښ�

!  مهال��ش کړئ

ولرئ�اد په
ې  ې لرياړت�ا درسونهځییښ ې د تاسو ��

درسونهدا ممکنتاسو .ئولر ما�کروفونلپارەثبتولو تلفظخپللپارەارزویښ
.لرئتوانو و�لغږ لوړ پهځوابونهخپلد او �است،�ې کور پهتاسو ترڅو پ��ږدئپورېوختههغهتر 

د ګډون کولو پالنونه او نرخونه
هر . م�اشتو لپارە د کچو ګډون پالنونه وړاندیز کوي24او ، 12، 6، 3روز�ټا سټون د 

، او م�اشتیښ  ود په وخت �ې ي پ�ی
ف�س ورکول پالن د یو ځل فعالولو ف�س لري، د لومړیښ

ي �� ي ف�س ت. ک�ی
ې ته ال�� لپارە یو اضا�ښ

� ښوویښ اد�ه کولو ته اړت�ا تاسو به د ژوندۍ بیښ�
: د خورا نوی ن�خ لپارە د روز�ټا سټون و�ب پا�ه وګورئ. ولرئ

www.rosettastone.com/buy-english ،ئ ې تاسو یو جواز و��ی �اډمنن� که چ�ی
ې د دوامدار بلونو څخه مخنیوی لپارە تاسو د آټو تجد�د بند کړئ .  کړئ ��

http://www.rosettastone.com/buy-english
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ې انګل��ي یوېد لینګوک�ډز  ې دەبرنامهکړېزدەژیب د ماشومان.شوېیزاینډلپارەماشومانو ترمینځکالنو اتو او دوەد �پ
ې استويکونهب��ښنال�تهوالدینهغهلینګوک�ډز .کويزدەانګل��ي الرېلهفعالیتونو متقابلاو و�ډیوګانو  ماشومخپلد ��

ې ديشاملراپورونهپرمختګد �ې ب��ښنال�کونو په.کويڅارنهکړو زدە خورا اړەپهسندرو او و لغتوننويد �ەوالدین��
ې کويمرسته�ې ک�دو پایت تازە ې ماشوماندوید �� � هرەیي .کويزدەاویښ

د ګډون کولو پالنونه او نرخونه
�ډیوګانو، او د لینګوک�ډز د نامحدودە فعالیتونو، متقابل زدە کړو، و 
ي ف�س والدین پرمختګ تازە معلوماتو ته د ال��ي لپارە م�ا شتیښ

ې . اخ�ي  خپله لینګوک�ډز المحدود هم والدین ته اجازە ورکوي ��
د (ړي ډاټا د آفالین استفادې لپارە د ل��و ډاونل�� لخوا ادارە ک

ې په اړە د نورو معلوماتو لپارە، د 
ب�ا�تنه 1.4ماشومانو څاریښ

: د خورا نوی ن�خ لپارە د لینګوک�ډز و�ب پا�ه وګورئ). وکړئ
www.lingokids.com.

وړ�ا ال��
ي هرڅوک وړ�ا اسا�ي لینګوک�ډز ته ال�� ترالسه ک

د . و� �ش
یر درې اسا�ي لینګوک�ډز �ە، ماشومان په ورځ �ې تر ټولو ډ

ي 
والدینو وړ�ا ال��ي �ې د . فعالیتونو ته ال�� موند�ې �ش

.  پرمختګ تازە معلومات �ا آفالین چلول شامل ندي

ې،ل�کونه،ماشومان.دینصابجامعیو لینګوک�ډز  ې انګل��ي د او رنګونه،شکلونه،شم�ی .کويب�ا�تنهلغتونو اسا�ي ژیب
،حفظخواړە،ل�هکوي،وړاندیز همدرسونهاړەپهموضوعاتو پوریزړەپهنورو د لینګوک�ډز  پدې.ډیناسورو االص�ي

،درسونو  ي ښهخپلماشومان�ې
پهل�هکوي،زدەدرسونهمهماو کويتم��ن�ەموندلو پهل�کونو د مهارتونهحرکيت

ې ولرئ�اد  !کړيبرشغاښونو د ورځهرە�پ

خوندي او�ئ 
ې تاسو د کار  ، پرته لدې �� ، لینګوک�ډز به م�اشتیښ ف�س اخ�ي �ال څخه استفادە کوئ �ا نه د ډیر ګډون پر بنسټ برنامو په څ�ی

.د ګډون لغوە کولو لپارە، کارن با�د په مستق�م توګه د لینګوک�ډز �ە اړ�که ون��ي . کوئ

ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

د ل�ښت ت���ی 

http://www.lingokids.com/
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ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

ې یوېد لینګو ډوو  ې دیخدمتکړېزدەژیب ې کويوړاندېدرسونهپراساسکار�الد او آنالین�� ې د �� د �ەکونکو ەزدژیب
ي 
يوړاندیز کورسونهډیر څخه90�ې ژ�و ډیرو څخه20لهدلته.کويمرسته�ې پرمختګلور پهروایښ �� لینګو ډوو .ک�ی

.کويوړاندیز خدماتپ��م�مشويتاد�هاو وړ�ا دواړە
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ولرئ�اد په
ي پهلینګو ډوو 

ې د �ې ټول�ګ
ي او الرښوویښ ولو ورځیښ ي دا خو دە،همکار پوریزړەپهلپارەخ��

ې نوېد کو���ش زدەژیب
ې مه�ې دغهکړې

!کړيبدلبر�ښ

د ډوو لینګو ګډون
ې زدە کړې وس��ې  ي خپل د پوهاوي او روایښ پرمختګ لپارە، ډوو لینګو د ژیب

 با�د په ټول�ګ
ي 

ې �ە جوړە �ش
ې کار�ال. �ې الرښوویښ ، �ا د د خورا نوی ن�خ لپارە د خپ�ې خو�ښب ي

پلورن�ئ
.  www.duolingo.com: ډوو لینګو و�ب پا�ه وګورئ

ټولو کارونکو ته شتون لري–وړ�ا خدمات 

ې زدە کړې خوندور کولو لپ● ې د ژیب ارە د پ�ښو د ټ�ي پر اساس درسونه، کوم ��
ې کوي لویب

ې په انګ● ې تاسو ته درس درکوئ �� ې درسونه کوم ��
ل��ي �ې د مهارت جوړویښ

ی وکړئ  څنګه لوستل، ل�کل، اور�دل او خ�ب
ي په اړە د کار�ال پلور (د و�ب او م��ا�ل کار�ال دواړو په توګه شتون لري ●

ن�ئ
)ب�ا�تنه وکړئ1.1نورو معلوماتو لپارە، د 

تاد�ه شوي خدمتونه

په کار�ال �ې هیڅ اعالنات �شته●
د آفالئن زدە کړې لپارە د ډاونل�� وړ درسونه●
ې ● د نا محدودە مهارت ازم��یښ
م�اشتیښ ل�ښت ●

د ل�ښت ت���ی 

http://www.duolingo.com/
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ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ټ او د ګرځندە تل�فون، ټابل�
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

وړ�ا ال��

ې دیکار�الوړ�ا یو ژ�اړېد تارجم�ي  ډیزاینلپارەولوکار لخوا کارمندانو مرستندو�هاو کډوالو د توګهځانګړيپه�پ
يغوښتنهڅخهکاروونکو .شوی �� ې ک�ی � د �ې ژ�هموجودەپه�� ي وصل�ەژ�اړون�ي داوطلیب

وړاندیزونو ژ�و نویورا خد .�ش
ي،وصل�ەچ�ټشخ�ي د ب�ا کارون�ي .www.tarjim.ly/en:وګورئپا�هو�بتارجم�ي د لپارەل�ست �� لهکو�ې د ک�ی

ښ سندونه،دویالرې ي استو�ې ثبتونهآډیو او پ�غامونهمنت
ي وصل�ې زنګو�ډیو په�ا �ش

.�ش

محرم�ت او مع�ارونه
ې خپل خدمات سم، محرم او جامع جوړ کړي ل ټو . که څه هم تارجم�ي وړ�ا دی، او ټول ژ�اړون�ي داوطلبانه دي، دوی هدف لري ��

�ږي ې څخه ت�ی
ي چال چلند په برخه �ې روزیښ

، او با�د د ژ�اړون�ي �ە کومه خرابه تج� . داوطلبان د مع�ارونو، محرم�ت او اخال�ت ي
�ه کو� �ش

ي 
.  راپور کړئ �ش

ې دید یو ترجمان �ە د وصل ک�دو لپارە د 
ه ژ�و لپارە ډیر په هرصورت، تاسو ممکن د هغ. اوسط انتظار وخت دوە دق��ت

ې لږ داوطلب ترجمانان لري .  انتظار ته اړت�ا ولرئ ��

خوندي او�ئ 
ندلو وړ معلومات  ش �ک) PII(د شخ�ي پ�ی ە ، د داوطلب ژ�اړونکو �ە مه �ش ښ امن�ت شم�ی ې ل�ه ستاسو د ټولن�ی وئ ��

ندل شوي ش ې ادارې لخوا نه پ�ی
). ب�ا�تنه وکړئ1.3په اړە د نورو معلوماتو لپارە، PIIد . (ستاسو د ځایي م�شت�دیښ

ژ�ه Iډ�جیټل ل�ک لوست2.4

http://www.tarjim.ly/en


ژ�هښوونه او روزنهIډ�جیټل ل�ک لوست 1.5 Iډ�جیټل ل�ک لوست2.5

Google Translate ې کاروونکو ته اجازە ورکوي ژ�اړە . ژ�و ترمینځ ژ�اړە وکړئ100تر د ژ�اړې وړ�ا خدمت دی ��
ە �ې �است ټ ې په ب�ی ي دە، نو دا د کل�دي کلمو او عبارتونو پوه�دو لپارە عا�ي الرە دە کله �� .  سمدسیت

ي حقونو د قانون �ل�ک 1964د 
ي الندې، 4د مدیښ

ې فدرا�ي تم��ل ترالسه کوي په قانویف ډول د هغه ټول سازمانونه �پ
ي وړاندې کولو ته اړت�ا لري

ې مدیر، او ست. ترجمایف ، ستاسو د قضیی ې دا ستاسو د ډا��تټ اسو د ماشوم دا پدې معنا دە ��
ي ترجمان بندو�ست وکړي

ې د اړت�ا په صورت �ې یو شخ�ي �ا ټل�فویښ ي مسؤل�ت دی ��
!  ښوون�ئ

ژ�اړە
Google Translate ښ یوازې د ټا�پ شوي منت

ي 
ي دا چاپ شو . ژ�اړلو څخه ډیر څه کو� �ش

، او و�ل شو  ښ ، په الس ل�کل شوي منت ښ ي ټ�ي منت
ې ل ، او په اتومات ډول ځییښ ي

، هم ژ�اړ�ې �ش �ک�ي
ي 

.   و��ي �ا ل�دیز ټ� کشف کو� �ش

کرە وا�
ې د  ګړندی او مناسب دی، دا Google Translateپدا�ې حال �ې ��

ي لپارە بد�ل نه دی
کرە ژ�اړو د  د . د یو مسل�ي لخوا د ژ�اړې �ا ترجمایښ

ې استفادە وکړئوا� ې د ا. ساتلو لپارە، د لنډې او سادە ژیب ص�ي ژیب
ې ته د بدلولو �ە   ې وګورئ، او وګکرە وا�ژ�اړە شوې ژیب ورئ که چ�ی

ي �� .  معیښ بدل�ی

ولرئ�اد په
ي کرە وا�د ژ�اړې  

یښ ش ې معیښ نه پ�ی
ښ لنډ وي، څو . د ژ�و تر مینځ لوی ت���ی لري، او دا ځییښ وختونه دوە ګویښ ې منت مرە ��

.  ژ�اړە به دومرە درست وي

ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

وړ�ا ال��



Googleد Suite،یاG Suite،ھمجموعیوهکاریالونودتړليسرهادرسبریښنالیکدستاسو
ډولاتوماتپھتاسونوکړئ،جوړحساببریښنالیکGoogleدیا،Gmailیوتاسوچېکلھ.ده
Gد Suiteھر.کړئجوړحسابG Suiteشتونتوګھپھدواړوکالایرموبایلداوویبدکالایر

السرسیالرېلھننوتلودحسابGmailخپلدتھکاریالونوویبکېکمپیوټرخپلپھتاسو.لري
.شئموندلی

Gmail ستاسو د .پراخه کارول شوي ب��ښنال�ک �ورونو څخه دییو له خوراGmail کارن نوم او شفر ستاسو د
G Suite ي �� ).ب�ا�تنه وکړئ3.2په اړە د نورو معلوماتو لپارە، د Gmailد (حساب ته د ننوتلو لپارە هم کارول ک�ی

Google Driveې د هر کمپی��ر څخه ې تاسو ته اجازە درکوي �� ە وړاندې کوي، کوم �� ې، د ور�ځو ذخ�ی هرچ�ی
ې رامینځته او خوندي کړئ

ي Googleد دې کار�ال له الرې، تاسو د. وړ�ا مینځپان�ګ �
السوندونه، سال�ډونه، او پایښ

ي 
.کارو� �ش

Google Calendarتاسو له دی څخه ل�د وخت. تاسو �ە ستاسو وخت ادارە کولو �ې مرسته کوي ، ې ټا�یښ
ي 

ي ژوند �ې �اد ساتلو لپارە استفادە کو� �ش ، دواړە په کار او ورځیښ ي � نییت� .غونډې او مه�ې وروسیت

Google Photos ې آنالین د کار او شخ�ي استفادې لپارە محدود شم�ی عکسو نه خوندي تاسو ته اجازە درکوي ��
.  او ز�رمه کړئ

Google Hangouts Meet ې د و�ډیو کنفرا�س زنګونو کور�ه توب او ګډو .ن وکړئتاسو ته اجازە درکوي ��

Google Hangouts Chat � ې تاسو د همکارانو، مل�رو او کوریښ ي پ�غام رسولو خدمت دی ��  �ە د سمدسیت
ئ  و اترو لپارە کارو� �ش په اړە د نورو معلوماتو Google Hangouts Chatاو د Google Hangouts Meetد (د خ�ب

).ب�ا�تنه وکړئ4.4لپارە، د 

کار ګمارنه Iډ�جیټل ل�ک لوست 3.1



د شفر ب�ل�ه
Password1!

Tk1871!

د تنظیم وړ ژبې ترتیبات

ګرځنده تلیفون، ټابلیټ او د 
کمپیوټر السرسی

د منځني ډاټا څخھ استفاده

وړیا السرسی

ې د یو ب��ښنال�ک آدرس ولرئ ان ناروغانو ته د رس�دو لپارە د ب��ښنال�ک څخه استف. دا مهمه دە �� و ډا��تټ ښ ادە کوي، د ټولن�ی
و اتر  ې د کاند�دانو �ە خ�ب لو لپارە لدې څخه استفادە کوي، او ګمارون�ي یي �� ت�او ل�ی و لپارە لدې څخه استفادە خدماتو څانګه د خ�ب

.ا دی، یو له ت��ولو کارول شوي ب��ښنال�ک �ورونو څخه دې، د کارولو لپارە اسانه، خوندي او وړ�Gmail. کوی

شفرونه
، �ا عبارتونه ستاسو د ب��ښنال�ک حساب ته ال�  ې کل�ې �ي لپارە کارول دا پیت�

ي �� ې توري، یو ټ. ک�ی � قضیی ، ستاسو شفر به یو پورتیښ
�
ې توري، د عموما �ټ قضیی

ې ت ە، او یو ځانګړی لو�ښب ، �شمول یوە شم�ی ه اړت�ا اړمنو تورو حد ته ر�ي
ئ خو د . ولري یښ ش ې پ�ی ې تاسو یي �ادولو لپارە ستاسو شفر با�د یو هغه څه وي ��

ې اسانه جوړ کړئ .یي

د یو حساب جوړونه
ن�ټ لټون انجن خالص کړئ او الند ې پ�ې د یو حساب جوړولو لپارە، د ان�تټ

په . )create a Gmail account(حساب جوړ کړئ Gmailد : ول��ئ 
ې ښکاری ې ته دا به تاسو یوې و�. لومړي لینک باندې کل�ک وکړئ �� �

ب پایښ
ئ یو ب��ښنال�ک جوړ کړئ ې تاسو کو� �ش ې �� ې د په �. ورسوي چ�ی اد ولرئ ��

ئ  .خپل ب��ښنال�ک آدرس مسل�ي او د �ادولو لپارە اسانه وسایت
د ب��ښنال�ک ب�ل�ه

T.K.577ghty@gmail.com
Tatyana.Kravoskyy@gmail.com

و کولو له یوې الرې څخه ډیر څه دې، دا یو مسل�ي وس�له دە ارګمارونکو �ە تاسو به د احتما�ي ک.ب��ښنال�ک د خ�ب
لو، او د دندې غوښتنل�کونو ورکولو لپارە لدې څخه استفادە وکړئ �� . اړ�که ن�سلو، د کار مخینه ل�ی

کار ګمارنه Iډ�جیټل ل�ک لوست 3.2

خوندي او�ئ 
�ک کوئ ې د عامه کمپی��ر څخه استفادە کوئ، تل له خپل حس! خپل شفر له ه�چا �ە مه �ش ئ او د کله �� اب څخه وو�ئ

).ب�ا�تنه وکړئ1.3درغلیو په اړە د نورو معلوماتو لپارە، د د(ب��ښنال�ک درغلیو لپارە ګورئ 

د شفر ب�ل�ه
Password1!

Tk1871!

A&Abaking@gmail.com: تھ
سوس شیف–ستاسو د وروستی دندې پرانیستنھ : موضوع

سالم ښاغلی جانسن، 

زه د راکالینډ موقعیت کې د خالص سوس شیف څوکۍ لپاره 
، او پھ زه پدې پوھیږم چې تاسو د تجربې، مھارت. غوښتنلیک لیکم

.  استدواړه پخلي او نانوایي کې د عالقې سره د یو چا پھ لټھ کې ی
ھ دلت. زه فکر کوم چې زه بھ د دې څوکۍ لپاره خورا مناسب یمھ

.  ولې

کلونو تجربو څخھ، ما د پخلنځي12د رستورانت صنعت کې زما د 
ما پھ . شاتھ کار پھ ټولو اړخونو کې خپل مھارتونھ پیاوړي کړي دي

لھ ھغھ ځایھ .کافي پلورنځي کې د لوښو مینځونکي پھ توګھ پیل وکړ
.  مزه یو کوربھ، یو خدمت كوونكى، او پھ آخر کې یو لوى اشپز ش

.زه د پنځو کالو لپاره لوى اسپز وم

لو تھ زه پھ ځواب کې ستاسو اورید. تاسو د وخت او د پام لپاره مننھ
. سترګې پھ الر یم

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp


د تنظیم وړ ژبې ترتیبات

ګرځنده تلیفون، ټابلیټ او د 
کمپیوټر السرسی

د منځني ډاټا څخھ استفاده

د ل�ښت ت���ی 

LinkedInدتاسواويکارولپارهاعالنولودندودداکارګمارونکي.دیفارمپلٻټمسلکیلویترټولورسنیوټولنیزود
دکېتلیفونخپلپھ.شيکولیاستفادهڅخھLinkedInدلپارهاعالنمھارتونوخپلاولپارهموندلوڅوکۍخالصې

LinkedInپیلسابحیودڅخھکمپیوټرد.کړئتعقیباشارېاوکړئډاونلوډکالایرموبایلدلپاره،جوړولواکاونټ
join“اوhttps://www.linkedin.comوګورئدالپاره،کولو now”“)وکړئکلیکباندې)وکړئګډوناوس.

LinkedIn ې او اړ�کو مسل�ي د جوړولشب�ې .دەوس�لهعا�ي یوەجوړولو شب�ې د
کار تاسو اړ��ې دا .یدعملکولو ودەټوليف

،تهتاسو اړەپهفرصتونو د کو�،وړاندیز تهګمارونکو  ي کو�تای�د مهارتونهستاسو حیت او و��ې
.�ش

ګډونونه
ي دیLinkedInاسا� 

�ە، تاسو خپله آنالین LinkedInد اسا�ي . وړ�ا دی، او د ډیرو لپارە، دا کا�ښ
، او د دندو لپارە لټون او  ، پوسټونه او مقا�ې ول��ئ ي

تاسو . پ�ي وکړئمسل�ي ه��ت ته ودە ورکو�ې �ش
ې لپارە غورە کړئLinkedIn Premiumممکن د 

ې شتون لري. ته پوړ جګویښ ، ټول د پ��م�م ته ک��
ي ل�ښت �ە دي ې د داخ�ي ب��ښنال. مختلف م�اشتیښ �ک س�سټم د پ��م�م تاسو ته اجازە درکوي ��

زدە کړە په ساوتري، سودا�رۍ LinkedInد .زدە کړې ال��ي پرته وکاروئLinkedInمحدود�ت او د 
ي ت.ټ�کنالوژۍ، او مسل�ي مهارتونو �ې آنالین کورسونه وړاندیز کوي ه د ال��ي لپارە د د وړ�ا ازم�ښیت

LinkedInو�ب پا�ه وګورئ، او خورا نوی ن�خ وګورئ :https://premium.linkedin.com .

وکړئ
ې او ل�ک دود استعمال وکړئ .سم ګرامر، ل�ک ��ښب

ي  .پ�غامونو ته ژر ځواب ووایي
.یو مسل�ي عکس وکاروئ

ټول مسل�ي مهارتونه، کاري تج��ه، او تعل�م لست کړئ

مه کړئ
.غ�ی رس�ي �ا نامناسب ژ�ه مه کاروئ

ې مه خپوروئ
ې قاعدې عکسونه �ا و�ډیوګایښ .یب

کار ګمارنه Iډ�جیټل ل�ک لوست 3.3

خوندي او�ئ 
LinkedIn دLinkedIn ي شوې، شخ�ي پ�غامونه استولو لپارە مالتړ شوي

دا پ�غامونه هغه . کارويInMailغړو ته ځایښ
ې د غړو ان با�سونو ته استول شوي LinkedIn Premiumدوی تاد�ه شوي خدماتو غوښتنه کوي، ل�ه . اعالنونه دي ��

.پوړجګونه کول

مکتیی دھال
، شرکت کې د ګمارنې ھمغږي کونکيUS Togetherپھ 

Reynoldsburg, Ohio 443connections

تجربھ

د ګمارنې ھمغږي کونکی
US Togetherشرکت ،.

ښوونھ او روزنھ
تریبووان ویشوایډالیا

ټولنپوھنھ/انګلیسي) MA(د ھنرونو ماسټر 
2020-2016

جوازونھ او سندونھ

)CHW(جواز لرونکی د ټولنې روغتیا کارکوونکي 
د اوھایو بورډ د نرسنګ ریاست

د ختمیدو نیټھ نشتھ–صادر شوی 2019سپتمبر 

اختیار ورکړل شوی خبلایر
د فرانکلین کاؤنټی د ماشومانو خدمات

https://www.linkedin.com/
https://premium.linkedin.com/


پراخهخالص�دو دندو د Indeed.ديموندلڅو�� مناسبیو لپارەکولو پ�ي د برخهسختهیوەکولو ترالسهدندېد 
ي کو�ې پ�ي ډولمستق�مپهاو لټونلپارەدندو د �ې Indeedپهتاسو .دیډیټاب�س

.�ش

لپارەمحدودولو �ارونو اختخپلو د .کويمرسته�ې موندلو دندېد �ې س�مهپهستاسو �ەتاسو فعال�تلټوند Indeedد
ېوکړئپ�ل�ەکولو غورەموقع�تهغهد .وکاروئمعلوماتمشخص ې چ�ی ېکه.وکړئکار غواړئتاسو �� تاسو چ�ی

ئ هلته ېکهکړئمشخص�ې لټونخپلپه!کړئونهپ�ي با�د تاسو رس�د�،��ش وختن�مه�ا وختپورەغواړئتاسو چ�ی
ېکهاو وکړئکار  کو�څوکوکړئفکر ړەاپهالرو ب�الب�لو د .�استخالصلپارەکار څخهکور لهکار،تل�فوند تاسو چ�ی
ي 

لهڅهیو ممکناسو توکاروئ؛ټ�ي مختلفلپارەلټوندندو د .کړئاعالنڅو�� شوېوړکړلهر او وکړي،اشارەورته�ش
ېکهورکړئالسه .کړئونههڅهعبارتونو ډیرو حدەتر امکاند تاسو چ�ی

د یو حساب پ�ل کول
ي د آنالین کار مخینه په توګه خدمت وکړيIndeedستاسو 

ن�ال کو� �ش ش مارونکو �ە د کارګ. پ�ی
� تج��ه، ښوونه او روزنه ې لپارە، خپل د کار پخوایښ ل�سټ کړئ، او ستاسو په موندلو �ې د مرسیت

حساب لپارە السل�ک Indeedد وړ�ا .خپله دندە، موقع�ت، او د معاشاتو لوم��ت��ونه نوي کړئ
.https://secure.indeed.com/account/register: کولو لپارە دا لینک تعق�ب کړئ

کار ګمارنه Iډ�جیټل ل�ک لوست 3.4

خوندي او�ئ 
ې وړ معلوماتو 

ندیښ ش ې د احتما�ي کار ګمارون�ي �ە د شخ� پ�ی وړاندې کولو څخه مخ�ې مالقات ) PII(دا تل خوندي وي ��
ە  ښ امن�ت �ا د بان�ي حساب شم�ی .)ب�ا�تنه وکړئ1.3په اړە د نورو معلوماتو لپارە، د PIIد (وکړئ، ل�ه ستاسو ټولن�ی

ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

وړ�ا ال��

https://secure.indeed.com/account/register


ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

وړ�ا ال��

Craigslistن�ټ ت��ولو لوی او زوړ ل�ست خدمت کوون� دي ې کدا . د ان�تټ ې �پ ې بازار دې، چ�ی
ار ګمارون�ي د یو آنالین ټوليف

ف خالص مل�ی ، اشخاص د مخ�ې مل��ت تو�ي پلوري، او د ځمکو مال�نی ي
.تونه ل�ست کويدندې فرصتونه خپور کو�ې �ش

ې  �� Craigslistپدا�ې حال �ې �� ې م�ش لخوا نه نظارت ک�ی
ویښ ې دا . يد معلوماتو خورا ګټورە �چینه دە، دا د مسل�ي خ�� معنا یي

، �ا غ�ی معقول پوسټونو  ي
قانویښ ، غ�ی ي

غ مخنیوې وکړئ �ا د فحا�ش ې دلته هیڅ څوک �شته چ�د ب�ی .  لری کړيدە، ��

کارول Craigslistپه خوندي ډول د 
Craigslistې څنګه د درغلیو څخه مخنی ي ��

ې پوە �ش وی ډډە ګټور دی، خو دا مهمه دە ��
څخه استفادې په اړە څلور Craigslistدلته ستاسو د دندې لټون لپارە د . وکړئ

ئ  ې �ش
ې خوندي پایت ې دي پدا�ې حال �ې ��

:الرښوویښ

په ب�ال ب�لو �چینو چک کول
کت اعتبار په ب�ال ب�لو �چینو چک کولو لپارە  ، او Google ،LinkedInد یو �ش

Indeedکت ر�کار� �ا فرصت شتون ونلري،. وکاروئ ې دلته د �ش نو دا ممکن که چ�ی
). ب�ا�تنه وکړئ3.4په اړە د نورو معلوماتو لپارە، د Indeedد (یو درغ� وي 

د درغلیو لپارە لټون
له ب�ا هغه د ډیرو هجو او ګرامري غلطیو �ە د دندې خپورولو څخه ډډە وکړئ، په ب�

ې غ�ی واق�ي لوړ معاشونه ل�ست کوي  و لپارە، د د معاشاتو په اړە د نورو معلومات(��
). ب�ا�تنه وکړئ3.6

ئ  یف ش خپل حقونه و��ی
ې د کار ګمار ې ع��ضه کوون� یي ې څخه د هغه دندو وړاندیزونو څخه ډډە وکړئ ��
یښ

ې دا ممکن د وړ�ا کار  ولو ته اړت�ا لري، ځکه �� ټ ترالسه کولو مخ�ې د پراخه دندې �ش��
.یوە الر وي

ندلو وړ معلومات  ش مه ورکوئ) PII(د شخ�ي پ�ی
ې د مر�ې �ا په رس�ي توګه ستاسو د  کتونو څخه ډډە وکړئ �� استخدامولو د هغه �ش

ې غوښتنه کويPIIڅخه مخ�ې د  ښ امن�ت شم�ی . ، ل�ه د تولن�ی
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خوندي او�ئ 
Craigslistخو . ن خا�ي ځایونهد استفادە شوي توکو موندلو لپارە عا�ي الرە دە، ل�ه م��رونه او د کور سامان، �ا د اپارتما

!ه�څکله د لومړۍ ل�دو پرته هیڅ �ش مه اخ�ئ او اپارتمان مه په کرا�ه کوئ. ب�اهم پام ولرئ



ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

وړ�ا ال��

ي ک�دیکون�مایوسهلټونلپارەکار د 
مشکلپوه�دلدا کوي،ر خپو نهمعاشونهلپارەڅو�� خالصد کارګمارون�ي ډیر !�ش

ې دي ې د �� ي Glassdoor.ديڅ�ی پهڅهد کولکار �ې ځایکومپهمخ�ې څخهکولو ژمیښ
اجازەتهکارمندانو ر�ښتیيف

ې ورکوي پ��کړە�ەلټونکو دندېد دا .کړيخپور معاشونهدوید او وکړيب�ا�تنهګمارونکو خپلد توګهنامعلومهپه�پ
ې کويمرسته�ې کولو  کتونو پدېا�ا �� .نه�ا ولټوئکار �ې �ش

په ب�ا�تنو او معاشاتو باندې پوه�دل
ې د  ې راپورونGlassdoorکله �� ، او همدارنګه د معاش او ګیت� ې ، ب�ا�تیښ ه لو�ئ

ې ممکن د دغه انفرادي کارمند  ې انفرادي ب�ا�تیښ ئ �� چال چلند پدې پوە �ش
د ډیر د امکان تر حدە پوری. �ە تړاو ولري نه د دندې واقعیتونو �ە

ئ ب�ا�تنو لوستلو هڅه وکړئ او د عمو�ي رجحاناتو په لټه �ې  ې په . �ش که چ�ی
ې �ې د ناوړە تاد�ه شوي وخت په اړە نظر شامل وي ، نو دا احتماًل هرە ب�ا�تیښ

ې ر�ښتییښ دی ې یوازې یوە ب�ا�تنه د. یي ا ذکر کړي، نو دا له ب�ې خوا، که چ�ی
.  ممکن ر�ښت�ا نه وي

ي Glassdoorتاسو مرکو لپارە د چمتو کولو لپارە 
ې . هم کارو� �ش که چ�ی

ن�ال موندلو لپارە  ش کت پ�ی له . وګورئGlassdoorتاسو یوە مرکه لرئ، د �ش
، او نورو دندې غوښتونکو د دوی ئ د مر�ې هغه ځا�ه، د مر�ې ټب ته الړ�ش

ارە، تاسو به یو دې معلوماتو ته ال�� لپ. پوښتنو په اړە څه ل�ک�ي ولو�ئ 
ن�ال جوړولو ته اړت�ا ولرئ ش .وړ�ا پ�ی

Glassdoorې کارګمارون�ي په خپل و�ب پا�ه �ې د د دندې دړە هم دە ��
ې یو حساب ت. خال�ې څو�� خپور کولو لپارە چارج کوي نظ�موئ، کله ��

.  کړئخپل د کار مخینه بار کړئ ترڅو د غوښتنل�کونو سپارل اسانه
Glassdoor،خو د به په اتومات ډول ستاسو د کار مخینه ضم�مه کړي

وئ .دودیز پوښ ل�ک ضم�مه کول مه ه�ی
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ولرئ�اد په
ې Glassdoorد ې 100%ب�ا�تیښ پهنخشونو �ښو ډ�جیټلد (ګر�ئ برخهنخش�ښو ډ�جیټلد ستاسو دا .ندينومهیب

ې وکړئپام.)وکړئب�ا�تنه1.5دلپارە،معلوماتو نورو د اړە ن�ټپه�� ي د ان�تټ
ولو و معلوماتځانګړيکسمن�ښ �ەخ��

ې اړ��ې ګمارون�ي یو د  !کړئنهخرایب



ي �� پ�ل ک�ی
ې په و�ډیو زنګ �ې   د کله ��
به ګډون پالن لرئ، نو تاسو 
احتماًل له مخ�ې څخه د 

.  ئغونډې بلنه ترالسه کړ 
هغه پدې بلنه �ې به تاسو 

ې په کو  م معلومات ومو�ئ ��
و پلئټ فارم �ې به تاس

د مر�ې څخه مخ�ې . وکاروئ
د پل�ټ فارم ډاونل�� او 
ې لپارە د کار�ال پ ي ازم��یښ

لورن�ئ
.   څخه ل�دنه وکړئ

ې کار د ستاسو 
،لټونپهګماریف لهیو Zoom.وکړيهغوښتنګډوند �ې مرکهو�ډیو د څخهتاسو ممکنګمارون�ي کار �ې

ې کومدیڅخهخدماتو کولو کنفرا�سو�ډیو ډیرو  ي ګمارون�کار �پ غوښتنهمر�ې یو و�ډیو وختونه،ډیری.وکارويښایي
ي �� ې کلهک�ی کت�� ې کله�ا کويمعاینهمخ�ې غوښتنل�کد ستاسو �ش دوید �ې مرکهشخ�ي هپتهتاسو لرينهتواندوی��

.املهلهسفرونو اړوندەکار د ل�هشخړو و�شمهالد درکړي،توبکور�ه�ې دف�ت په
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او�ئ خوندي
Zoomې د . دواړە وړ�ا او تاد�ه شوي خدمات لري وړ�ا خدمت څخه استفادە کوئ، سای�ب جنایتکاران Zoomکله ��

ې وچلوئ
ي غونډې ه�ک کړي او نامناسب مینځپان�ګ

و په عامه و�ب پاڼو تاسو د غونډو شفرونو په کارولو �ە ا. کو� �ش
ې لینکونو نه خپورولو له الرې د ه�ک کولو مخنیوې و رسنیو پل�ټ فارمونو �ې د ناسیت ښ ي �ا ټولن�ی

.  کو� �ش

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

د ل�ښت ت���ی 

ې کله ې وکړئڅههغههر کوئ،چمتووا�لپارەمر�ې و�ډیو د �� ې تاسو �� تر څخه� د �ې پدې.کوئلپارەمرکهشخ�ي د یي
،څخهمر�ې و�ډیو د .ديشاملاغوستلکا�ي مسل�ي پورې�ښو  و د مخ�ې � د او ومو�ئ ایځارامهغ�ې یو لپارەکولو خ�ب کوریښ
ې د �ا غړو 

ې ورکړئخ�ب تهمل�رو خویښ ي .�است�ې زنګمهمیو پهبهتاسو ��
،السل�کوخيت ئ ې کړئاډمنډترڅو �ش تاسو �پ

ې پ��ږدئوختدومرەځانخپلاو لرئ،اتصالWi-Fiباثباتهیو  د �ې مخڅخهمر�ې د .کړيحلمس�ې ټ�کنالوژۍد �پ
ې قخپلد لپارە،کولو آشنا �ەکنفرا�سو�ډیو د ځانخپل.دینظر ښهیو تلکولتم��نکارولو کار�ال داوطلب،مدیر،ضیی

ې Zoomداو ننوتلو د با�د تاسو .وکړئتم��نکارولو پهساوترید �ەمل�ري�ا  ې الرښووګامپر ګامد اړەپهتنظ�مولو ناسیت
یښ

.وکړئهمب�ا�تنهالرښود مخابراتو مجازیHIASدلپارە

https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2020/04/HIAS-Virtual-Communications-Guide_April-2020.pdf


Capital One CreditWise ې ک��ډ�ټد
ې دیخدمتیو څاریف � د تهکاروونکو �پ .کويوړاندېلنډیز ک��ډ�ټد اویف

CreditWise ېکهحیت دی،وړ�ا لپارەکارولو د Capitalدتاسو چ�ی One Bankیو �ا کرښهک��ډ�ټد خالصه�ە
.لرئنهحساب

ک��ډټ نمرە
ە ستاسو د ما�ي اعتبار یو  توندە دا شم�ی

ې ستاسو د ک��. ارزونه دە ډ�ټ څومرە ��
باری نمرە لوړە وي، دومرە په تاسو اعت

ته ې هغه پ��ې ب�ی ئ �� تاد�ه ک�دی �ش
ې پور اخ�ئ  ې تاسو یي ��ډ�ټ ښه ک. کړئ ��

لو، اپارتمان کرا�ه کول و، م��ر د کور پ�ی
لو، او حیت د کار موندلو لپارە .اړ�ن دیپ�ی

ک��ډ�ټ
، د ښه ک��ډ�ټ رامینځ ې ولو وروسیت ټ ې �ش��

ته کولو لپارە د ما�ي ل�ک لوست روزیښ
وماتو لپارە، د ما�ي ل�ک لوست په اړە د نورو معل(یو ک��ډ�ټ کارت خالص کړئ 

ې تاس). ب�ا�تنه وکړئ4.2د  ې په هر ستاسو د ک��ډ�ټ حد هغه مقدار دی �� و یي
ئ  ل�ښت شوي تاسو با�د په خپل ک��ډ�ټ کارت باندې. وخت �ې پور کو� �ش

� لږترلږە تاد�ات وکړئ ودونو �ې م�اشتیښ ې تاسو په هرصورت. ټولو پ�ی ، که چ�ی
د سود پور وړی هرە م�اشت خپل ټول پور تاد�ه کړئ، ستاسو ب�ال�س، تاسو به

ي  .نه یي

سود
ې د پ�سو پو  ې تاسو یي ر اخ�ستلو سود هغه پ��ې دي ��

هغه څه پور شوي پ��ې د . اسانت�ا لپارە تاد�ه کوئ
ې  ې تاسو یي ي �� �� ې په توګه محاسبه ک�ی .  پور اخ�سیت سلیښ

ي 
ته تاد�ه �ش څومرە . ټول پورونه با�د د سود �ە ب�ی

، دومرە ې تاسو تاد�ه کولو �ې وخت ون��ئ ډیر به ��
.  تاسو پور ورکوئ

نمرەک��ډټ
ترمینځ 750او 600د اوسط ک��ډ�ټ نمرې د 

ي �� څخه پورته د ک��ډ�ټ نمرې 700د . راټیټ�ی
ي، او له  ��  ښه ګ�ل ک�ی

�
څخه ډیر عا�ي 800عموما

ي �� .  ګ�ل ک�ی

ک��ډټ نمرە
ې ک��ډ�ټ نمرې ممکن یو ک600له  س د څخه ټییت�

ې د بانک څخه  خنډونو �ە مخ کړي کله ��
.  ک��ډ�ټ، پور، �ا ګروي اخ�ستلو هڅه کوي

خوندي او�ئ 
ە وړاندې کولو تCapital One CreditWiseد  ښ امن�ت شم�ی .  ه اړت�ا ولرئته د ال��ي لپارە، تاسو به خپل د ټولن�ی

ې دا دواړە پدې حالت �ې خوندي او اړ�ن دي، تل محتاط او�ئ او د ه��ول کار�ال، برنامو  کت پدا�ې حال �ې �� �ا �ش
ې د دې معلوماتو غوښتنه کوي .پلټنه وکړئ ��

CreditWise کويوړاندېوس��ې او ځانګړت�اويګټورېډیر.CreditWise ې درکويخ�ب تهتاسو وختهر د ستاسو �پ
ې کوملري،شتونبدلونوړ پامد �ې نمرېک��ډ�ټ ندلو او درغلیو ک��ډ�ټد �پ ش د (کويمرسته�ې نیولو مخهغال پ�ی

څخهCreditWiseدلپارەتعق�بلینکونو ډیریک��ډ�ټد .)وکړئب�ا�تنه1.3دلپارە،معلوماتو نورو د اړەپهدرغلیو 
ې وګورئترڅو وکړئاستفادە تاسو س�مولی�تټ ک��ډ�ټCreditWiseد.لرئپور تاسو څهاو لريشتونتهتاسو �ش څه��

ې وکړيوړاندو�نهدرکوياجازەته ېڅهک��ډ�ټپهستاسو پ��کړېما�ي �� ښ .ولرياغ�ی

�ې په هسپانوي او انګل��ي ژ�و 
شتون لري

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

وړ�ا ال��
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د تنظیم وړ ژبې ترتیبات

ګرځنده تلیفون، ټابلیټ او د 
کمپیوټر السرسی

د منځني ډاټا څخھ استفاده

د لګښت توپیر

دیدوچېکلھکويچمتوارزونېلیکباورلګښتټیټدتھمسلکیانواوکونکوزده)WES(خدماتښوونېنړیوالد
پھلخوانوسارمانوامریکاییدسندونھاودرجېډیریشويترالسھبھر.ننوځيتھسیسټمښوونېیابازارکاردامریکا
.ولرئاړتیاتھتصدیقاومعاینېدویدبھتاسو.کیږيپیژندلنھډولاتومات

تاد�ه شوي خدمتونه
م��نه د اسنادو په اسنادو ارزونه د از . نرخونه د اړ�ن خدمت پورې اړە لري

ي دا ارزانه انتخاب. شوي سند د متحدە ا�االتو برابري وړاندې کوي
د پوهن�ئ

سنادو ژ�اړلو او غوښتنل�کونو کارولو لپارە او د کډوا�� موخو لپارە د انفرادي ا
. تصدیق کولو لپارە ښه دی

ې نم. د کورس په کورس ارزونه خورا پراخه دە رې دا د ژ�اړل شوي در�ب
ي ل�ست برابري چمتو ک) GPA(اوسط 

دا یو . وياو د متحدە ا�االتو د ټول�ګ
ې تاسو د فراغت سند ولرئ لپارە د د خورا نوی ن�خ. ښه اخت�ار دی که چ�ی

WESو�ب پا�ه وګورئ :www.wes.org  .

وړ�ا خدمات
WESتاسو د توندە . ګټور وړ�ا وس��ې چمتو کويGPA محاسبه او غ�ی

ي 
ې مساوات راپورونه وړ�ا ترالسه کو� �ش الرشپونو په تاسو د سک. رس�ي در�ب

ي ترڅو ستاسو د کورسونو لپارە تاد�ه �ې 
. مرسته وکړئلټه �ې هم ک�دی �ش

ښوونه او روزنه Iډ�جیټل ل�ک لوست 4.1

په �اد ولرئ
ي �� ندل ک�ی ش ، سندونه د ټولو عل�ي سازمانونو څخه نه پ�ی ، د د پرو�ې له پ�ل ک. په متحدە ا�االتو �ې ولو څخه مخ�ې

WES�ندل شوي پوهنتون څخه ل�سا ش ې ا�ا تاسو د کوم پ�ی د سند . س لرئاړ�ن اسنادو وس��ې وکاروئ ترڅو ومو�ئ ��
ې سندونه د تصدیق شوي مسل�ي لخوا انګل��ي �ې ژ�اړل شويWESتصدیق کولو لپارە،  �ا صادر شوی دا اړت�ا لري ��

ې د پوهنتون لخوا السل�ک شويWESهمدارنګه، عل�ي ل�ک�ې با�د . وي ، واستول ته په س�ل بند شوي لفافه �ې ��
ي 

ې تاسو دا ټول اړ�ن مرح�ې �ش. �ش ې تاسو تای�د کړئ �� ئ د خدماتو لپارە پ��ې مه ورکوئ ترهغه �� ټ کو� �ش ��.

http://www.wes.org/
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،س�ې تاسو لپارە،خپلولو هیواد نويد  لپارەژوند د �ې ا�االتو متحدەپهSettleIn.لرئاړت�ا تهچلند او مهارتونو پو�ې
.دیالرښود تما�لکلتوريیوځلد ستاسو 

د یو حساب پ�ل کول
SettleInپه څ�ی هم دا د و�ب کار�ال. د م��ا�ل کار�ال په توګه شتون لري

ي پدې
یوځل . /https://desktop.settlein.app: ال�� ک�دی �ش

ې کړئ، په ګ ې تاسو غواړئ زدە یي ، هغه ژ�ه غورە کړئ �� ئ ې وننو�ئ وته کړئ ��
ې کړئ دە برس�ی ژ�و د موجو ! تاسو په متحدە ا�االتو �ې ژوند کوئ، او پ�ل یي

. ورئپه اړە د خورا نوی معلومات ترالسه کولو لپارە و�ب کار�ال وګ

ې کړئډاډمنترڅو  ئټولهغهپهتاسو �� �� ې ب�ا خپ�ې د تاسو پوه�ی
درسهر د لرئ،اړت�ا ولهټورتهاړەپهاړخونو مهمم�شت�دیښ

�دو  ټ ي آزم��نهاړەپهڅههغهبهستاسو وروسته،�ش��
ې و�ش �چینهعا�ي لپارەتما�لکلتوريد SettleIn.کړلزدەتاسو ��

ې ب�ا مح�ي د دا خو دە،
ې مستق�مد لخوا کارمندانو ادارېم�شت�دیف

ي هپ.لرينهبدلههیڅلپارەالرښوویف
،ټول�ګ وړ تاسو �ې

ې �است ې �� .کړئزدەڅهډیر اړەپهموضوعاتو مح�ي د او وکړئپوښتیښ

د کلتوري تما�ل موضوعات
ې اساسات●

د م�شت�دیښ
ې ادارە●

ستاسو د م�شت�دیښ
کورجوړونه●
د پ�سو مدی��ت●
انګل��ي زدە کول●
روغت�ا او حفظ الصحه●
ښوونه او روزنه●
ترا�سپورت●
ې خدمتونه● ټولیښ

ښوونه او روزنه Iډ�جیټل ل�ک لوست 4.2

په �اد ولرئ
ې تاسو د هر درس پالن ډاونل�� کړئSettleInد  ډډە لپارە، ټول د ډاټا ل�ښتونو څخه. کار�ال یوازې ډاټا کاروي کله ��

ې د  ئ Wi-Fiد درس پالنونه هغه وخت ډاونل�� کړئ کله �� ې په اړە د نورو د(�ە وصل �ش
ې څاریښ

ډاټا د کارویښ
).ب�ا�تنه وکړئ1.2معلوماتو لپارە، د 

ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

وړ�ا ال��

https://desktop.settlein.app/


ې ترتیبات د تنظ�م وړ ژیب

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

د ل�ښت ت���ی 

Coursera دیکون�چمتو مخکښیو لپارەکړېزدەآنالیند.Courses �ا ګهتو پهو�ډیوګانو شويثبتمخ�ې لها���
ي،وړاندیز  �� څخه2,500لهCoursera.لريشتون�ەازم��نو او پوښتنو ټول�و،ستونزېدندو،لوستلو،آنالیند او ک�ی

ې کويوړاندیز کورسونهډیر  ې ډیر �پ ې کويچمتو همکورسونهتهکونکو زدەدا .ديوړ�ا یي مسل�ي مهمد ە� دوید ��
.کويمرسته�ې ودەمهارتونو 

کورسونهشویتاد�ه
ي په تخصصاتو، د ګڼ کورس سندونو �ې نوم ل�کنه و Courseraد 

دا برنا�ې . کړيکارون�ي کو� �ش
ټ �ا کورس په کورس قس طونو له الرې ممکن د در�و اونیو او در�و م�اشتو ترمینځ دوام ولري، د �ش��

�دو �ە پای ته ر�ي  ټ ، او معموً� د شخ�ي پروژې په �ش�� ي
، که کارون. تاد�ه ک�دی �ش ي

�ي هم کو� �ش
ې داخل وي، د  ا�ت کولو پوهنتونونو لخوا په ګډە چمتو شوي لسا�Courseraچ�ی س �ا او د �ش

ې تعق�ب کړي .  ماس�تټ در�ب

کورسونهوړ�ا 
ي Courseraد  ې ډیر پدا�ې حا. کارون�ي با�د وړ�ا کورسونه و�لیت� ل �ې ��

ې کورسونه پ ه هسپانوي، کورسونه په انګل��ي �ې شتون لري، ځییښ
ي ژ�و هم شتون لري ارتونه، کورسونه دواړە نرم مه. فرا�سوي او عریب

ه دل�ه مرکه کول او د کار مخینه ل�کل، او سخت مهارتونه، ل�
G Suite وي وس�لو کارولو زدە کړە، تدر�س ک2.0په څ�ی د نامتو و�ب

). ب�ا�تنه وکړئ3.1په اړە د نورو معلوماتو لپارە، د G Suiteد (

ېکه.شوېپ�ل�ې 2016پهCourseraلپارەکډوالو د  ې �استوړ تاسو �است،کډوالیو تاسو چ�ی لپارەرسکو هر د �پ
ې ما�ي د 

ې د .وکړئغوښتنهمرسيت ي کو�پروسهب�ا�تیښ
دلپارەکتلو کتال�کورسد .ون��ي وختپورېورځو 15تر�ش

Courseraوګورئپا�هو�ب:www.coursera.org/refugees/for-refugee.learners.

ښوونه او روزنه Iډ�جیټل ل�ک لوست 4.3

ولرئ�اد په
ې  ي ستاسو �ە د ارزښتنا�و مهارتونو رامینځته کولو �ې مرستCourseraپدا�ې حال �ې ��

ه وکړي او د کو� �ش
Courseraولو عا�ي الرە ک�دی تخصص سندونه احتما�ي کارګمارونکو ته د یوې موض�ع په اړە ستاسو د پو�ې ثابت

ي �� ا� د دودیز عل�ي سازمانونو لپارە د ک��ډ�ټ په توګه نه انتقال ک�ی ، دا کورسونه ا��� ي
.  �ش

http://www.coursera.org/refugees/for-refugee.learners


Google HangoutsدGoogle و آنالیند شويچمتو لخوا د،دیشویجوړ څخهکار�الونو دوەد دا .دیس��ټخ�ب
Google Hangouts Meet داوGoogle Hangouts Chat. ئ کو�تاسو د الرېلهزنګونو او چیټونو ګروپد �ش

�،همکارانو، و د �ەمل�رو او کوریف Googleلپارەاترو خ�ب Hangoutsوکاروئ.

Google Hangouts Meet
ونو پورې ګډون کونکو ته د ګروپ و�ډیو زنګ10دا خدمت تر 

ي د ډا�ل کول. لپارە اجازە ورکوي
و تل�فون زنګ وهون�ي کو� �ش

ە �ا د کار�ال له الرې ګډون وکړي ه اجازە ا�پ هم هغه چا ت. شم�ی
�ک ې پ�ل کړی ترڅو خپله پردە �ش ې زنګ یي .کړيورکوي ��

Google Hangouts Meet
تھ پورې ګډون کونکو سره ډلھ ایزو پیغامونو150دا خدمت تر 

دا چیټونھ د ویب یا د موبایل کالایر لھ الرې . اجازه ورکوي
ې ټول ګډونوال کولی شي د چیټ لھ الر. السرسی کیدی شي

عکسونھ، لینکونھ او سندونھ شریک کړي، د مھم معلوماتو د
.  چټک تبادلې لپاره اجازه ورکوي

ښوونه او روزنه Iډ�جیټل ل�ک لوست 4.4

ولرئ�اد په
Googleد Hangouts MeetاوChatنھكښكوډهپایترپاید.کويوړاندیزنھكښنھكوډهپورېپایترپاید
شينھمکولتشریحپیغامونودکوئخبرېورسرهتاسوچېچاھغھاوتاسولھپرتھھیڅوکچېکويډاډمندا

ښېپډیجیټلخپلد(ورکوئالسرسیتھپیغامونوټولوخپلوتھGoogleتاسوکاروئ،کاریالونھداچېکلھ.کولی
.)وکړئمراجعھتھ1.5لپاره،معلوماتونوروداړهپھکولوادارهنخش

�ې په هسپانوي او انګل��ي ژ�و 
شتون لري

ګرځندە تل�فون، ټابل�ټ او د 
کمپی��ر ال��

ي ډاټا څخه استفادە
د منځيف

وړ�ا ال��

کار�ال زە غواړم ستاسو څخه د م��ا�ل. سالم ښاغ�ي رو�را
ې  ې تاسو راته وو�ل ��  لینګوک�ډز په اړە یوە پوښتنه وکړم ��

ې تاسو ماته د د. ډاونل�� وکړئ ان وم که چ�ی ې په زە ح�ی
ت�ا لرم؟ا�ا زە تاد�ه ورکولو ته اړ . اړە نور معلومات را�ړئ

ر�ال وړ�ا تاسو کا. د رارس�دو لپارە ستاسو مننه
ئ دا یوازې ، خو تاسو کو� �ش ي

هرە کارو�ې �ش
.  اروئورځ د محدود شم�ی فعالیتونو لپارە وک

و� نو ا�ا زما ماشومان ک. دا ګټور دی! ستاسو مننه
ې وکړي؟ ي هرە ورځ یو څو لویب

�ش

ې تاس! هو، دا سمه دە و د زە وړاندیز کوم ��
غه ل��و نورو زدە کړو فعالیتونو شاوخوا په ه

ي تاسو د دوی � . �ې کار وکړئ ە یو ا�ا ښایي
؟ ئ کتاب لوست� �ش

ته د دوی لپارە نور ک ئ زە چ�ی �� تابونه ا�ا تاسو پوه�ی
م؟ �� ې زە اوس�ی ته �� موند� شم چ�ی

ئ عامه کتابتون وګور   . ئتاسو کو� �ش
�
لطفا

ې زە یوە شیبه انتظار وکړئ پدا�ې حال �ې  �� 
ې تاس و کو� تاسو ته یوە و�ب پا�ه ومومم ��

ئ  ئ د نورو زدە کولو لپارە و�لیت� .  �ش



د ډ�جیټل ل�ک لوست وس��ې ټول�ه

ې  :پازوا�ي یب
.لخوا د دغھ ځانګړي خدماتو مالتړ استازیتوب نھ کويHIASپدې وسیلې ټولګھ کې د کاریالونو شاملول د 

ې عکسد 
مقولهڅرګندویف

پرمهالکارولو کار�الهر ويشراجع�ې ټول�هوس��ې دېد عکسونهکار�الد ټولاو شوي،اخ�ستلڅخهپلورنځیو کار�الد لوګو کار�الټولو د 
.ديشاټونهسک��نشوياخ�ستل
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