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ﭘﻪ ﻳﻮﻩ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻮل د ﻳﻮﻩ روﻏﺘﻮن د اﻣﺮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺳﺮﻩ
)د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﻪ 37 ،او  41ﺑﺮﺧﻪ(
 .1د ﻧﺎروغ ﻧﻮم
د هﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﻮم ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ 2.
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي )ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ
ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ً(
 .3د روﻏﺘﻮن ﻧﻮم او ﺑﺮﺧﻪ
 .4ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯽ ﺳﺘﺎﺳﯽ د ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻴﺪﻟﻮ د
اﻣﺮﻳﻪ ﻧﻴټﻪ

وﻟﻲ زﻩ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﻳﻢ؟
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د اﻣﺮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي .ﻣﺤﮑﻤﻪ وﻳﻠﻲ دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د
ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺮ  37ﺑﺮﺧﻪ ﻻﻧﺪي دﻟﺘﻪ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي.
دﻏﻪ د ﻳﻮﻩ َ روﻏﺘﻮن د اﻣﺮ ًَ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي .دﻏﻪ دا ﻣﻌﻨﻲ ﻟﺮي ﭼﻪ دوﻩ ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ دي ﭼﻪ دوي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ
ﺗﺎﺳﻮﻳﻮﻩ دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ ﻟﺮي او ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ.
د ﻋﺎﻣﻪ د ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ د دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﻣﺤﮑﻤﻲ هﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﯽ ﺗﺮ  41ﺑﺮﺧﯽ ﻻﻧﺪي د ﺑﻨﺪﻳﺰ اﻣﺮ ورﮐړي
دي.

د ﺑﻨﺪﻳﺰ اﻣﺮ څﻪ ﺷﻲ دي؟
د ﺑﻨﺪﻳﺰ اﻣﺮ ﻳﻮﻩ دا ﻣﻌﻨﻲ ﻟﺮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن څﺨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻲ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ ﭼﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ ﺗﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ او ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ ﮐړي ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ دﻏﻪ د رﺧﺼﺘﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت هﻢ ﺗﺮ ﻳﻮﻟړ
ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪﯼ ﻗﺮار ﻟﺮي ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧږدي راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯽ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻴږي .د هﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﻳﻲ ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺷﺨﺺ ) ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ( ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزﻳﺮﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﯼ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ ډول روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ ﮐړي او ﻳﺎ ﺑﻞ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ وﻟﻴږل ﺷﻲ .هﻤﺪاراز دوي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐړي او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ
ﮐﻲ ﻳﻮﻩ راﭘﻮر د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮﺗﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﻲ ﻳﻮﻩ وار واﺳﺘﻮي.

څﻮﻣﺮﻩ ﻣﺪﻩ زﻩ دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻢ؟
ﺳﺘﺎﺳﻮ د د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ ﮐﻠﻪ دوي ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ښﻪ
ﺷﯽ ﭼﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ ﮐړي .وروﺳﺘﻪ دوي د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزﻳﺮ څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﭼﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ د ﭘﺎرﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي  .ﺗﺎﺳﻮ
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څﻪ ﻋﻼج ﻣﺎﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي؟
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺺ او ﻧﻮر د روﻏﺘﻮن ﻏړي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د هﺮ ﻋﻼج ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﭼﻪ دوي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ
دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ د ﭘﺎرﻩ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﺧﺒﺮي ﮐﻮي .ﭘﻪ اﮐﺜﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﮐﻲ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺋﻲ ﭼﻪ د دوي ﻣﺸﻮري ﺗﻪ وﻣﻨﻲ.
ﭘﺲ ﻟﻪ دري ﻣﻴﺎﺷﺖ ،دﻟﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻘﺮرات د هﺮﻩ دوا او درﻣﻞ دﭘﺎرﻩ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺳﺘﺎ د دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ دﭘﺎرﻩ ورﮐﻮل
ﮐﻴږي وﺟﻮد ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ دﻏﻪ دوا او درﻣﻞ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،او ﻳﺎ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻧﺎروغ ﺋﻲ ﭼﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ ﺗﺎ هﻐﻮي ﻏﻮاړي ،ﻳﻮﻩ
ډاﮐټﺮ هﻐﻪ څﻮﮎ ﭼﻪ ﭘﻪ دي روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﮐﻮم اړﻳﮑﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي .د ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ او د روﻏﺘﻮن هﻐﻪ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﭘﻴﮋﻧﻲ ﺧﺒﺮي ﮐﻮي .ﻣﺴﺘﻘﻞ داﮐﺘﺮ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻮي ﭼﻪ ﮐﻮﻣﻪ دوا او درﻣﻞ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي .ﺑﻐﻴﺮ د
هﻐﻪ دﻏﻪ ﻳﻮ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ دي ،دا ﻳﻮاځﻨﻲ دوا او درﻣﻞ دي ﭼﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.
دﻏﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ د ﻳﻮﻩ ) SOADد دوهﻤﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ښﻮدوﻧﮑﻲ ډاﮐﺘﺮ ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي او د ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ښﻮدل
ﮐﻴږي ﭼﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻣﻘﺮرات څﻨګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻴږي.
دﻟﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮرات د ځﻴﻨﻲ ﺧﺎص ﻋﻼج دﭘﺎرﻩ وﺟﻮد ﻟﺮي ،ﻟﮑﻪ د ﺑﺮﻗﻲ ﺗﮑﺎن ﻋﻼج ) .(ECTﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻓﮑﺮ
وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮﻩ ﺧﺎص ﻋﻼج ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ،ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮي او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.

اﻳﺎ زﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ؟
هﻮ .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻴﺎ وګﻮري .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر
وﮐړي ﺑﺎﻳﺪ ژر ﺗﺮژر ﻳﯽ وﮐړي او ښﻪ ﺑﻪ دا وي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ وﮐﻴﻞ وﻏﻮاړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د روﻏﺘﻮن د
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ څﺨﻪ د دﯼ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ او دوي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐﻮي .
ﭘﺲ ﻟﻪ دي څﺨﻪ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د روﻏﺘﻮن اﻣﺮ د ﺷﭙږو ﻣﻴﺎښﺘﻮ دﭘﺎرﻩ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮ هﻤﺪا راز ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ څﺨﻪ
ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﻧﺸﻲ.

د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ څﻪ ﺷﻲ دي او څﻪ ﭘﻴﺸﻴږي؟
د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ ﻳﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ هﻴﺌﺖ دي ﭼﻪ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ﭼﻪ اﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ درﮐړل ﺷﻲ ﭼﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ
ﮐړي .ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ دوي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ او د روﻏﺘﻮن د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﭘﻴﮋﻧﻲ ﻳﻮ ﻣﺠﻠﺲ وﻧﻴﺴﻲ .دﻏﻪ ﻣﺠﻠﺲ د
ل ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ دوي ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د اورﻳﺪﻟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻪ د
ًاورﻳﺪ ً
ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎرﻩ راﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي .د اورﻳﺪﻟﻮ ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ ،د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ ﻏړي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ د
روﻏﺘﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻮﻟﯽ .د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ د ﻏړو د ﺟﻤﻠﻲ څﺨﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ راﺷﻲ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي
وﮐړي.
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ﮐﻠﻪ زﻩ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ دﭘﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰ ورﮐړم؟
ﭘﺲ ﻟﻪ دي څﺨﻪ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د روﻏﺘﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﺁﻣﺮ( د ﺷﭙږو ﻣﻴﺎښﺘﻮ دﭘﺎرﻩ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮ ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ
څﺨﻪ ﻳﻮﻩ وار د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎښﺖ د ﭘﺎرﻩ درﺧﻮاﺳﺖ وﮐړي  .ﭘﺲ ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻳﻮﻩ ﻣﺮاﺗﺒﻪ د هﺮﻩ ﮐﺎل ﭘﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي درﺧﻮاﺳﺖ وﮐړي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ دﭘﺎرﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ورﮐړي ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ دﻏﻪ ﺷﻲ دﯼ ﺁدرس ﺗﻪ وﻟﻴﮑﻲ:
The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN

ﺗﻴﻠﻔﻮن0845 2232022:

ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻳﻮﻩ وﮐﻴﻞ څﺨﻪ ﻏﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ وﻟﻴﮑﻲ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د اورﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن
ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
روﻏﺘﻮن او د ﺣﻘﻮﻗﯽ ټﻮﻟﻨﯽ د وﮐﻴﻼﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ ﻟﺮي ﭼﻪ څﻮﮎ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ دي .ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻪ ﻳﻲ ﭼﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻲ د
ﻳﻮﻩ وﮐﻴﻞ دﭘﺎرﻩ ﭘﻴﺴﻲ ورﮐړي .دﻏﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ د ﭘﻼن ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﺎرج ﻧﻠﺮي او ﻣﻔﺖ دي.

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ
هﻐﻪ ټﻮل ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي د هﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﻳﺎﺳﺘﯽ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي
ﺷﻲ ﭼﻪ هﺮ ﭼﺎ دﭘﺎرﻩ ﺧﻂ وﻟﻴږي ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﻪ دوي وﻳﻠﻲ دي ﭼﻪ دوي ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ.
ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ دﻏﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د روﻏﺘﻮن د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ځﻨډول ﮐﻴږي.

د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻮد
دﻟﺘﻪ د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻮ ﮐﻮد دي ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﯽ د ﺧﻠﮑﻮ د دﻣﺎﻏﯽ ﻧﺎروﻏﯽ درﻣﺎن ﮐﻮﯼ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﯽ ﭘﻪ
ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﻣﺸﻮرﻩ ورﮐﻮي .ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻣﺠﺒﻮر دي ﭼﻪ ﮐﻮد ﺗﺮ ﮐﺘﻨﻲ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ ﭼﻪ ﮐﻮد څﻪ وﻳﻠﻲ دي ﮐﻠﻪ ﭼﻪ دوي ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﻲ .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻏﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ د ﮐﻮد ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ د ﻟﻴﺪﻟﻮ دﭘﺎرﻩ ورﮐړﻩ ﺷﯽ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ
وﻏﻮاړي.

څﻨګﻪ زﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د ځﻨﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯽ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﻋﻼج ﭘﻪ ﺗړاو
دﯼ ،ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي  ،ﻟﻄﻔَﺎ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻳﻮﻩ ﻏړي ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي .ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ دوي ﻗﺎدر وي ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ ﮐړي .
هﻤﺪا راز دوي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د روﻏﺘﻮن د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ د ﻃﺮﻳﻘﻲ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي ،ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د
هﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدي ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺎت د هﻐﯽ ﻻري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐړي ﭼﻪ د داﺧﻠﻲ ﺣﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي .هﻤﺪا رﻧګﻪ دوي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ
ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ د ځﻨﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﭼﻪ هﻐﻮي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺗﻪ رﺳﻴﺪګﻲ وﮐﻲ ﺧﺒﺮي وﮐړي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ اﺣﺴﺎس ﮐړﻩ ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ روش ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻻي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ
ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي .دﻏﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎرت ﮐﻮي ﭼﻪ د  1983دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﯽ څﺨﻪ څﺮﻧګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﻴږي او اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﻪ هﻐﯽ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮي دﻩ او دﻏﻮ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﭼﻪ دوي
ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ دي ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮګﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮي دﻩ .د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي ﻧﺸﺮﻳﻪ
ورﮐړي ﭼﻪ څﺮﻧګﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﮐړي.
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زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي دﻟﺘﻪ ځﻨﻲ ﺷﻴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﻋﻼج ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ وي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ ﭘﻮﻩ ﺷﻮي ،د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻳﻮ
ﻏړي ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﻟﻄﻔَﺎ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻳﻮﻩ ﻏړي څﺨﻪ ﻏﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎرﻩ ﻳﯽ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ځﻨﻲ ﺷﻴﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮐﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ واﺿﺢ ﻧﻪ وي او ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻲ او ﻳﺎ ﮐﻪ
ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮي ﭼﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ درﺗﻪ ځﻮاب ﻧﻪ ورﮐﻮي .
ﻟﻄﻔَﺎ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻟﺮي ﭼﻪ د دﻏﯽ ﻧﺸﺮﻳﯽ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﮐﺎﭘﻲ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ دﭘﺎرﻩ ورﮐړي.
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