
ملايرست� او مشولايره
او شئ جال شلاير��
خ� د ژوهند خپل د غوا�ئ تاس� مچ� لد� پلايرت�
او �و �� � پ�
هن ستاس� تل مو� و��ئ، ژوهند سلايره $غ� د ب�ا$م �ا

�وو. مالت� ستاس�
خ�
ملاير�ز خپلوا) �و مشولاير� د لپالايره +*و د ملاير�ز مشولاير� د +*و د
مخ سلايره تاوتلاير�خوالي د مچ� �وو مالت� ماشوماهنو $غ� د مو� د/.

سلايره ساتهن� پ� حلاير�م شخصي د او و��ا خدمات مشولاير� د وي. شوي
�و. ژمن ت� محلايرم�ت مو� ���ي. و�اهند�

�وم خپل د و��ئ م5لايرباهني هنو �ول6، هنشئ خبلاير� الماهني پ� ��
وهن�سي. ا���7 سلايره مو� مچ� و��ئ +تهن� غو خپلوان
خ� �ا مل8لايري

مو� و��ي. مل8لايرت�ا ستاس� �� هناستو مشولايرو د شي �ول6 افلايراد دغ�
للايرو. $م ژبا�وهن7ي بلد ژبو مختلف پ�

هند/ شو/ مشخص �� وضع�ت اوس�دو د ال$م مچ� �*+ �?وال� $غ�
�
$ مو� او ��ي پولايرت� �@A خدماتو
خ� مشولاير� د شي �ول6 $م

��و. و�اهند� خدمات �+ خولايرا ت� $غو/ مچ� �وو
بلايرهنام� امهن�تي ت�*اهن��8 تاس� شو �ول6 �� صولايرت پ� ا�ت�ا د

��و. مچمتو

امهن�ت او حفاظت

د شئ �ول6 هنو شئ مخ سلايره و$لو او د*ولايروهن� مچ�لاير� �� 110

د� د سمدالس� تلاير
و وهن�سئ ا���7 سلايره پول�سو د اللاير� ل� شم�لاير�
وشي. ملايرست� دلايرسلايره پلايرو�اهند� مچلهند هناو�ه

دغ� وباسي. �ولاير
خ� ل� هنفلاير مجلايرم پول�س مچ� للايري شتون ام7ان دا

تلاير هنبا�د $غ� وو*ي. �ولاير
خ� ل� او ��ي تسل�م �لي با�د 14س�/

شي. لايراستون ت� �ولاير پولاير� ولاير*و

مچ� و��ئ ف7لاير الايرام� پ� مچ� للايرئ وخت �� ولاير*و پد� 14تاس�

��ئ. تلايرسلايره �
غوا�ئ

مشولاير� د وخت�خ� د� بلايروشولايرد �ولو و�اهند� معلوماتو د
واخلئ! �الاير لپالايره �ولو پولايرت� ��� خدماتو�خ�
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تو
ما
لو
مع

د
پو$��ئ؟ آ�ا

ستاس� هن�د� �وم
و) ت� تاس� �ا مل8لاير/ $مسلاير، �وئ، ژوهند ولايرسلايره تاس� مچ� شخص $غ�
هند/. شوهن6 ژوهند ?A �� شلايرا�طو ?ول دا پ� +ي. Aوا ا�ه پد� مو �ا �وي تاوتلاير�خوال6 پلايرو�اهند�

�� ل@� پ� اللاير� خالصون د آ�ا ���ي. المل ��دو لايرام�هن*ت� فشالاير او و�لاير� د لپالايره ستاس� دا
�است.

شي! تلايرسلايره هنبا�د او ���ي MAل جلايرم تاوتلاير�خوال6 �ولايرهن6

و��و با�د �
�� ��دو مخ سلايره تاوتلاير�خوالي �ولايرهني

خصوصي د*اهن�8ي �� �ولاير ?A پ� ت� مح7م� مچ� وغوا�ئ ��
�وو. مالت� ستاس�
خ� مو� هنو وسپالايرئ +تهن� غو لپالايره للايرلو *ا/
$م +تهن� غو محافظت د*ان
خ� شئ �ول6 تاس� پلايرد� سلايرب�لايره

ا���7 سلايره تاس� �ول6 هنشي شخص مجلايرم �� صولايرت پد� و��ئ.
و�سي. سلايره د*ان تاس� �ا و*ولايروي تاس� �ا وللايري

پولاير� خاوهند ستاس� اجازه اوس�دو د ستاس� مچ� �� صولايرت $غ� پ�
Aام لپالايره اجاز� اوس�دو اختصاصي د سلايره ل� شئ �ول6 هنو وي ت�ل�

د@ولهن�زو او وضع�ت د اوس�دو د سلايره تاس� مو� ��ئ. پولايرت�
�وو. مالت� �� بلايرخ� پ� حق �ولو پولايرت� �@A ملايرستو
خ�

ساتهن� ?A اوالدوهنو د شئ �ول6 �� صولايرت پ� جال��دو خاوهند
خ� د
موالايردو پ�*اهن�8ي جالهنشئ. ب� اوالدوهنو
خ� خپلو د او وللايرئ حق

وللايرئ. حق ساتهن� د اوالدوهنو خپلو د �واز� شئ �ول6 ��

�ولاير مالت� د #"و او ماشوماهنو د
سلايره سلايره ام7اهناتو د�@ولو د مچ� و��ئ پلاير��7ه شئ �ول6 تاس�

��ئ. پولايرت� �@A خدماتو
خ� حفاظتي �ولاير د +*و د ب�ا$م
ماشوماهنو ستاس� او تاس� �� صولايرت پ� ا�ت�ا د شو �ول6 $م مو�
تاس� �� ملاير�ز اوس�دو د +*و د ��و. بلايرابلاير اوس�دو*ا/ د لپالايره
��ئ. بلايرابلاير ��هناللايره لپالايره ژوهند خپل د سلايره Pالايرام پ� شئ �ول6
و�اهند� خدمات مشولاير� د ت� تاس� ?ول مهنظم پ� پلايرد� سلايرب�لايره

���ي.

تل�فون ملايرست% د
ملايرست� د ولاير*� �� �ال پ� او ساعتوهن� Rولاير او 365شپ� 24

پ� شئ �ول6 اللاير� لد� تاس� للايري. شتون �� وا) ستاس� تل�فون
ا�ه پ� ��دو
لايرهن8والي مخ د سلايره تاوتلاير�خوالي �ولايرهني د ژبو، مختلفو

شم�لايره: تل�فون و��ا او خصوصي د ��ئ. تلايرالس� معلومات
08000-116016

مالت� %� س�م� ف�ل&لايرشتات د

ملاير�ز مشولاير� �وي" ملايرست� سلايره #"و د %"# " د %� ف�ل&لايرشتات پ�

Pashtu


