
 )ESIT( د هغه کورنیو لپاره الرښود چې د ماشومانو او کوچني ماشومانو

خدماتو لپاره دمخه مالتړ په شخصی ډول لیږد ته لیږدول کیږي. 

د ESIT برنامه غواړي ستاسو کورنۍ خوندي او سامل وي. د 

خدماتو چمتو کونکي د لیدو لپاره راځي تاسو به د دولت او د 

دوی د ادارې الرښوونې تعقیب کړئ.

ایا موږ باید د شخيص خدماتو لیږد ته الړ شو؟

تاسو پوهیږئ چې ستاسو د ماشوم او کورنۍ اړتیاوې له بل هرچا څخه غوره دي، 

او تاسو کولی شئ د شخيص خدماتو ته د لیږد لپاره مناسب وخت وټاکئ. ستاسو 

د کورنۍ رسچینو همغږي کونکي او ستاسو نور خدمت چمتو کونکي ستاسو د 

اختیارونو په اړه بحث لپاره شتون لري.

زما اختیارونه کوم دي؟

کورنۍ د بیالبیلو خدمتونو وړاندې کولو اختیارونه لري. د مثال په توګه ، تاسو 

ممکن:

د ټلیفون مترین خدماتو رسه دوام ورکړئ 

غوره کړئ چې یو چمتو کونکی ستاسو کور ته رايش 

په بیروين موقعیت کې د چمتو کونکي رسه لیدو لپاره غوره کړئ، لکه  

پارک یا ستاسو شاته

یا د دې اختیارونو کوم ترکیب 

چا ته د شخيص خدماتو پرمهال ماسک اغوستل اړین دي؟

چمتو کونکي به ستاسو په کور کې ماسک واغوندي. په کور دننه لیدونو څخه 

مخکې ، تاسو ممکن د خپل چمتو کونکي رسه ویډیو زنګ ولرئ ترڅو خپل ماشوم 

وښایئ چې چمتو کونکي به د ماسک اغوستلو په څیر ښکاري. خپل ماشوم ته 

ترشیح کړئ چې ماسک هرڅوک خوندي سايت. ستاسو ماشوم چې په شخيص توګه 

خدمتونه ترالسه کوي اړتیا نلري چې ماسک واغوندي. په هرصورت، تاسو او نور 

په خپل کور کې د پنځه کالو څخه ډیر عمر لرونکي له به وغوښتل يش چې یوه 

واغوندي.

کله چې زما چمتو کونکی زموږ کور ته رايش، ایا زموږ ناستې به د 
پخوا په څیر ورته وي؟

که تاسو شخيص خدماتو ته د لیږد پریکړه وکړئ، ستاسو چمتو کونکی به د 

ادارې خوندیتوب اړتیاوې بیاکتنه وکړي او ترشیح یې کړي چې دوی به څنګه 

وي. دا اړتیاوې ممکن لیدنو ته په لومړي رس کې احساس کړي، مګر دا ستاسو 

د خوندیتوب لپاره شتون لري. که څه هم ستاسو د خدمت چمتو کونکي به په 

شخيص توګه خدمتونه وړاندې کړي، شیان ممکن د ناروغۍ دمخه دمخه ورته نه 

وي. دا مهمه ده چې تاسو او ستاسو ماشوم د لیدنو په جریان کې آرام احساس 

کړئ.

نورې پوښتنې؟ 

موږ د داسې انتخابونو موندلو ته ژمن یو چې ستاسو د کورنۍ پرمختیایی اهدافو 

لپاره کار کولو پرمهال ستاسو کورنۍ خوندي وسايت. که تاسو کومه پوښتنه لرئ ، 

نو مهرباين وکړئ خپل د خدماتو چمتو کونکي یا د کورنۍ رسچینو همغږی کونکي 

څخه وپوښتئ.

که تاسو غواړئ د دې سند کاپي په متبادل فارميټ یا ژبه کې وکړئ، مهرباين وکړئ اړیکه ونیسئ 
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