
د زده کړې له الرې فرصت  

 د بالغ کډوال د انګلیسۍ په پروګرام کې ماشوم ساتنه   
)Child care in the Adult Migrant English Program( 

 کولو لپاره تاسې ماشوم ساتنې ته اړتیا درلودئ؟  په صنفونو کې د حاضرۍ Adult Migrant English Program (AMEP )د 

په صنف کې یئ، نو ستاسې له هغه ماشومانو لپاره د ماشوم ساتنې وړیا خدمت موجود دی چې ال ښوونځی ته نه  AMEPکله چې تاسې د 

 ځي. 

څخه د صنف  AMEPچې ستاسې له کور یا  ه هغه ماشوم ساتنې برابرتیا جوړولو کوښښ کويبه ل خدمت وړاندې کوونکی AMEPستاسې د 

خدمت وړاندې کوونکي به خپل پوره کوښښ کوي چې ستاسې لپاره  AMEPتل ممکن نه وي. د  ښای  يدا وي.  دننه دقیقو په فاصله کې 30د 

 د ماشوم ساتنې ترټولو نږدې مرکز ومومي. 

کورس د پیل څخه سمون  AMEPجوړه کړي چې ستاسې د په داسې ډول برابرتیا  د ماشوم ساتنېخدمت وړاندې کوونکي به  AMEPد 

دا ښای  ي ممکن نه کله کله کوي کله چې تاسې په صنف کې یئ.  هم کوښښبه په هغه ورځو د ماشوم ساتنې لپاره د ځای نیولو  خوري. هغوی

ښای  ي  همدا ډول، په ځینې وختونو کېعمومًا محدود وي او زیات خلک له هغوی خدمت ته اړتیا لري. ځایونه وي ځکه چې د ماشوم ساتنې 

په چټکۍ سره د دغه مرکزونو خدمت ترالسه کول ممکن نه  وي یا به تاسې ته د ماشوم ساتنې جزوي ځایونه درکړل شي په داسې حال کې چې 

 تاسې د اضافي ورځو د موجودیت لپاره انتظار کوئ. 

ي کوئ. دا خدمت له هغه فعالیتونو په صنف کې حاضر  AMEPد ماشوم ساتنې وړیا خدمت یوازې هغه وخت ورکول کیږي کله چې تاسې د 

 په صنف کې حاضري نه کوئ  AMEP. کله چې تاسې په نف د وختونو نه عالوه ترسره کوئد ص AMEPد  ی  ې لپاره موجود نه دی چې تاسې

ومان د څه وخت یا تاسې خپله ښوونه ختمه کړې وي، نو تاسې باید د خپل ماشوم د ساتنې برابرتیاوې پخپله وکړئ. که ستاسې ماشوم یا ماش

خدمت وړاندې کوونکي ته خبر ورکړئ. په دې سره به ستاسې د ماشوم لپاره  AMEP، نو دا مهم ده چې د خپل را نه شيلپاره پاملرنې ته 

 شوی بوکنګ برابر کړی شي. 

ډیرو صنفونو ته را نه غلئ، خدمت وړاندې کوونکی کوالی شي چې ستاسې د ماشوم ساتنې ځای فسخ کړي. خو، که تاسې  AMEPکه تاسې د 

AMEP  ته واپس شوئ، نو یو ځل بیا به د ماشوم ساتنې وړیا خدمت ته الس رسی لرلی شئ. البته، تاسې به انتظار کوئ چې د ماشوم ساتنې

 خالي شي.  یو ځل بیا ځای

خدمت وړاندې کوونکی تاسې ته یو شمیر انتخابونه درکوالی شي  AMEP، ستاسې د اشوم د ساتنې د اړتیاو ارزونه کیږي م ستاسې دکله چې 

 څو تاسې خپله زده کړه ژر تر ژره پیل کوالی شئ. د بیلګې په توګه، له تاسې څخه غوښتل کیدی شي چې: 

 لعه وکړئ په ټولنیز مرکز کې د ماشوم ساتنې له اسانتیا سره مطا •

 څومره خوښوئ له هغې څخه زیات سفر وکړئ  •
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 زده کړې ترالسه کړئ ترڅو چې د ماشوم ساتنې ځای ترالسه کړای شي.  لرې فاصلېد کورني ښوونکي سره یا د  •

د خدمت وړاندې کوونکي سره خبرې اترې  AMEPستاسې اړتیاوې نه پوره کیږي، نو تاسې باید په دې اړه د خپل   ې سرهپه ماشوم ساتنکه 

 وکړئ. 

 خدمت وړاندې کوونکي سره خبرې اترې وکړئ.  د AMEPد ماشوم ساتنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره لطفًا د خپل 


