
ستاسې لپاره د مرستې پال ن
د ژغورنې پوځ یا Salvation Army هغو خلکو ته مرسته برابروي چې 

کېدای شي د عصری زمانې غالمي یا انساني قاچاق قرباني وي۔ دا هغه وخت دی 
چی یو څوک ستاسې آزادي تاسی څخه اخیستې وي ځکه چې هغوی غواړي خپل 
ځاني ګټې لپاره یو شی الس ته راوړي ، د دې لپاره هغوی تاسې مجبوروي چې 

هغه شیان وکړئ چې تاسې نه غواړئ چې و یې کړئ۔

زموږ خدماتو ته 
ښه راغالست

ستاسې 
سره مرسته 

ستاسې را تلونکیپه ژوند کې مخ ته تلل

د ژغورنې د پوځ څخه به یو کس 
تاسې سره تماس ونیسي ، دا 

کېدای شي د تلیفون له الرې وي 
یا مخامخ تاسې سره وګوري۔
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تہانوں یا تے نویں محفوظ تھاں 
تے تہاڈے اپنے ذاتی معاون کارکن 

نال متعارف کرایا جائے گا یا جتھے 
تسی ہن رہ رئے اوتھے مدد کیتی 

جائے گی۔ 

تہاڈا معاون کارکن تہاڈے بارے 
معلوم کرے گا، او تہاڈی حفاظت، 

صحت تے بھالئی بارے جانن لئی 
سواالت پچھے گا۔ 
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فزیکي او رواني روغتیا  د پیسو مرسته 
او مشوره

د ترانسپورت مرسته

د پولیسو سره د 
هغو خلکو په هکله 

مرسته چې په 
محاکمې کې تاسې 
څخه ګټه واخیستله

د مشاورې د خدماتو او نو رو 
معالجو پیدا کولو سره مرسته

د فعالیتونو او ځایونو لپاره 
انترنتي پاڼې چیرې چې 

تاسې مرسته تر السه کوالی 
شئ ، ددې په شمول چې 

ځان ته کار پیدا کړئ۔

یو څوک چې تاسې ته پخپله 
ژبه مالومات ترجمه کړي تر څو 
تاسې سره مرسته وشي چې 
پوه شئ او د انګلیسي ژبې 
ټولګیو ته السرسی پیدا کړئ۔

عملي مرسته 
او الرښودنه

قانوني حقونه 
او مرسته

د ماشومانو لپاره مرسته 
چې مکتب ته الړ شي

د شکایت کولو مرسته د ترجماني او 
ترجمې خدمات

کلتوري او روحاني 
ضرورتونه

د راتلونکې لپاره 
پالن جوړول

یو خوندي ځای چې 
پکې ژوند وکړئ

تاسې لپاره مالومات

دې څخه وروسته چې تاسې په ژوند کې مخ ته الړ شئ ، کېدای شي 
تاسې به بیا هم د ځینو شیانو سره مرستې ته اړتیا ولرئ۔ موږ بیا هم 

کوالی شو تاسې سره مرسته وکړو او موږ به اطمینان تر السه کړو چې 
تاسې پوهیږئ چې چا سره تماس ونیسئ او څنګه تماس ونیسئ۔

دا سی نښې شته چې کېدای شي دا کار تاسې سره شوی وي۔ کومه مرسته چې 
تاسې تر السه کوئ د بریتانیې حکومت د یوې الرې له خوا چې د مراجعې ملي 

میکانیزم National Referral Mechanism (NRM)۔ په نامه یادیږي ددې لپاره پیسې 
ورکوي۔ داسې پریکړه شوې ده چې کېدای شي تاسې د عصري زمانې دغالمي قربانی 

 یاست۔ ددې معنا دا ده چې د ژغورنې پوځ کوالی شي تاسې سره مر سته وکړي۔ 
دا مالوماتي پاڼه به تاسې ته ووایي چې کومه مرسته تاسې اخیستالی شئ 

او دا څنګه کار کوي۔

*ستاسې د مرستې پالن تاسې لپاره 
یو مخصوص پالن دی چې ستاسې د 

ضرورتونو په اساس تاسې ته الرښوونه 
برابروي او تعقیبوي چې تاسې کومه 
مرسته ترالسه کوئ۔ په دې کې به یو 
پالن شامل وي چې په صحیح وخت کې 

تاسې سره مرسته وکړي چې موږ څخه 
الړ شئ او نور په مستقله توګه ژوند 

وکړئ۔ دا به موږ سره مرسته وکړي تر 
څو اطمینان حاصل کړو چې ددې څخه 

مخکې چې تاسې موږ څخه ځئ ټول 
شیان تیار وي۔ په دې کې د ژوند کولو 

لپاره یو ځای به شامل وي۔ موږ به لږ 
تر لږه هره میاشت تاسې سره یو ځای 
ستاسې پالن بررسي کړو۔ که ستاسې 

په حالت کې بدلون راځي مهرباني 
وکړئ موږ ته ووایئ، بیا موږ کوالی شو 
چې ستاسې مخصوص پالن بدل کړو تر 

څو ستاسې ضرو رتونه پوره کړي۔

دغو شیانو ته تاسې 
مستحق یاست !

تاسې ځان څنګه 
احساسوئ ؟

تاسې ځان خوندي 
احساسوئ؟

په سمدالسه توګه 
تاسې کومې مرستې 

ته اړتیا لرئ؟
ستاسې مرسته کوونکي به تاسې سره کار 

وکړي تر څو ستاسې د مرستې لپاره انفرادي 
پالن جوړ کړي*۔
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ستاسی مرسته کوونکی به تاسې سره وګوري 
یا په منظم ډول سره تاسې سره تماس ونیسي۔ 

ستاسې مرسته کوونکی به تاسې سره یو 44
ځای ستاسې پالن بر رسي کړي ، تر څو ددې 

په هکله خبرې او پرېکړه وکړي چې کله تاسې 
موږ څخه ځئ بیا څه کیږي او په راتلونکې ژوند 

کې چې کوم ګامونه تاسې اخلئ۔

55

تاسې به د NRM څخه یو لیک تر السه کړئ۔ په دې لیک کې به 
تاسې ته ووایي چې آیا کافي مالومات شته چې پرېکړه وشي چې 

تاسې حتمًا د عصري زمانې د غالمي قرباني وئ۔

موږ به تر صحیح وخته پورې تاسې سره مر سته وکړو ، تر 
هغه وخته چې تاسې مخ ته تالی شئ و کوالی شئ مستقل 

ژوند وکړئ۔

66

څنګه چې تاسې مستقل ژوند ته نږدې 
کیږئ ، ستاسې مرسته کوونکي به 

ادامه ورکړي څو چک کړي چې ټول شیان 
ستاسې لپاره تیار او منظم دي چې 

تاسې په ژوند کې مخ ته الړ شئ۔
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تاسی څنګه 
یاست؟

مهم 
مالومات

آیا هغه مرسته چې 
ورته اړتیا لرئ 
تاسې یې لرئ ؟

تاسې آماده یاست 
چې په ژوند کې 
مخ ته الړ شئ ؟

آیا ستاسې د مرستې 
پالن ال تر اوسه تاسې 

لپاره ښه کار کوي؟

آیا ستاسې په پالن کې 
ټول شیان تیار دي چې 
تاسې په ژوند کې مخ 

ته الړ شئ ؟

 که NRM کافي 
مالومات ولري چې 

پرېکړه وکړي چې تاسې 
د عصري زمانې د غالمي 
قرباني وئ ، بیا به موږ 
تاسې ته د ۴۵ ورځو لپاره 

د NRM له الرې ډېره 
مرسته درکړو۔ 

که NRM کافي 
مالومات و نه لري چې 

پرېکړه وکړي چې تاسې 
د عصري زمانې د غالمي 

قرباني وئ بیا موږ کوالی 
شو د نورو نهو ورځو لپاره 

تاسې ته ډېره مرسته 
درکړو۔
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