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 پیل  1موضوع 

 !رومانیا ته او ستاسې د راتګ وروسته الرښود فعالیتونو ته ښه راغالست

د دې الرښود موخه د رومانیا په اړه تاسې ته معلومات درکول، په رومانیا کې ژوند باندې پوهیدو په اړه ستتتاستې ستره مترستتته کتول او د 

 .امکان تر حد پورې ستاسې پوښتنو ته ځواب ورکول دي

کله چې تتاستې د ختپتلتو .  د خپلو پوښتنو لیکلو لپاره الندې کالمونه وکاروئ.  راځئ پیل د دې سره وکړو چې تاسې په څه شي پوهیدل غواړئ

 :پدې تمرین کې تاسې سره د مرستې لپاره دلته ځینې الرښود پوښتنې دي. پوښتنو لپاره یو ځواب واورئ، ځواب یې ولیکئ

 تاسې واردمخه د رومانیا په اړه څه پوهیږئ؟

 څه شی مو له السه وتلي؟

 په رومانیا کې ستاسې لپاره څه غوره دي؟

 ستاسې لپاره څه شی د ځانګړې عالقې یا لیوالتیا وړ دي؟

 .د پروګرام په پای کې، خپلې پوښتنې یوځل بیا وګورئ او چیک کړئ چې آیا ځوابونه یې لرئ

 تاسې غواړئ د رومانیا په اړه په څه شي پوهه شئ؟

 

 

 ځوابونه پوښتنې
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 لنډه عمومي کتنه –رومانیا  2موضوع 
 

رومانیا د اروپا سهیل ختیځه برخه کې موقعیت لري، تور سمندرګي ته الره لري او د بلغاریه، صربستان، هنګري، اوکراین او 

مساحت یې . مولدوا جمهوریت سره ګډې پولې لري میلیون وګړو 19.5کیلومتر مربع او معتدل قاره ای اقلیم لري. د 238,391
چې د  بخارست دینفوس په درلودو سره، رومانیا د اروپا اتحادیی اوم لوی هیواد دی. پالزمینه او ترټولو لوی ښار یې 

 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره د نفوس له پلوه د اروپا اتحادیی شپږم لوی ښار دی. 2.1
تتاستې بته پته .  ډیری خلک په ښارونو کې اوسیږي، مګر په ټولو سیمو کې ډیری کلي هم موجود دي چیرې چې خلک ژوند کتوي

 .رومانیا کې د ټولو مختلف سیمو په اړه ګام په ګام پوهه ترالسه کړئ
 

 فعالیت 

 د نورو هیوادونو سره د رومانیا پرتله کول

 .الندې نقشه وکاروئ ترڅو وښیوئ چې تاسې به په رومانیا کې چیرې اوسیږئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئ؟( ښودلی)د رومانیا په پرتله ستاسې خپل هیواد څومره لوی دی؟ آیا تاسې یې په نقشه کې رسمولی 
 

 اقلیم؟

 

 

 نفوس؟

 
 

 اقتصاد؟

 
 

 اراضي؟
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رومانیا څو سیمې لري؟ آیا تاسې د دغه سیمو څخه کومې یوې ته تللي یې؟ دلته څه ستاسې لپاره جالب او په . الندې نقشه وګورئ
 زړه پورې و؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت 

 د دولت او سیاسي سیسټم څرنګوالی

لکه کتابتون، تاریخي )د الندې پوښتنو لپاره، که مشکل لرئ په مهرباني سره انټرنیټ یا کومه بله معلوماتي سرچینه وکاروئ 

 (:کتابونه، د ادغام سیمه ییز مرکزونو کې موجود سرچینې

راتلونکې ولسمشتریتزې ټتاکتنتې بته کتلته تترستره شتي؟ پته .  په رومانیا کې، د ولسمشرۍ ټاکنې هرو پنځه کلونو کې ترسره کیږي

 راهیسې د ولسمشرۍ څو ټاکنې ترسره شوي دي؟1990رومانیا کې د 

 

 

راهیسې د رومانیا پارلمان کې کومو سیاسي ګوندونو استازي 1990د رومانیا پارلمان کې کوم سیاسي ګوندونه استازي لري؟ د 
 درلودلي دي؟

 

 

  په رومانیا کې ستاسې د اوسیدو ځای په ځایی شورا کې کوم ګوندونه استازي لري؟

 

 

 

وضعیت په ګوته کړئ چې تاسې غواړئ /د الرښود مرکز کې د درې نورو ګډون کونکو سره یوځای، مهرباني وکړئ یو اړخ

مهرباني وکړئ تحلیل کړئ چې پدغه برخه کې پرمختګ ته ولې اړتیا ده او د وضعیت ښه کولو . خپله ټولنه کې یې ښه کړئ

لکه د ګروپ یا حتی د ښاروال دفتر په )مهرباني وکړئ د الرښود پروګرام پای کې په عام ډول . لپاره به تاسې څه وکړئ

.بدلون وړاندې کولو او پلوي کولو لپاره یو ډله ییز فعالیت، او پالن چمتو کړئ/د دې پرمختګ( وړاندې   
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 هیواد، کلتور او خلک –رومانیا  3موضوع 

د پیړیو په اوږدو کې او د روم، عثماني، روسیه او آسټرو هنګري امپراطوریو په الره کې پروت هیواد، د رومانیا تاریخ له 

 .غړی هیواد دی( EU)او اروپا اتحادیی ( د شمال اتالنتیک تړون سازمان)نن ورځ رومانیا د ناټو . ناکراریو ډک دی

 

 فعالیت 

 

 تاسې ولې فکر کوئ چې تاریخ مهم دی؟

 
 
 

 دغه پیښو په خلکو او د هیواد په ژوند څنګه اغیزه کړې ده؟. ستاسې خپل هیواد د تاریخي پیښو په اړه فکر وکړئ

 
 
 

په الندې نقشه کې د رومانیا هغه ګاونډي هیوادونه په ګوته کړئ چې د اروپا اتحادیی . رومانیا د اروپا اتحادیی غړی هیواد دی

 .غړي ندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 په رومانیا کې تراوسه تاسې کومې کلتوري کړنې لیدلي دي؟ الندې خانې په نښه کړئ:

 د نارینه و ډله ییز کولینډاټ☐ مذهبي نڅاګانې                                    ☐       

  هوریزو سرامیک☐                                           مارتیسور 

 لی☐                                           موسینیسي☐       

 نور )لکه واده، جنازه، وغیره، مهرباني وکړئ په نښه یې کړئ(:☐ رنګ کړې هګۍ                                   ☐       
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 د دې کلتوري کړنو کوم عناصر د هغه څه سره په پرتله ییز ډول یو شان یا مختلف دي چې تاسې ورسره اشنایی لرئ؟

 
 

 ستاسې هیواد کې کومې ورځې عامه رخصتۍ دي؟ تاسې نورې کومې ورځې لمانځئ؟

 

 

 

 د رومانیایی عامه رخصتیو او د لمانځنو نورو ورځو سره تاسې کوم ورته والي او توپیرونه پیژنئ؟

  

 

 مختلف ورته

    

    

    

    

 توپیرونه ورته والی
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 کلتوري راشه درشه او قبولیت 4موضوع 

کلتور هغه څه دي چې یو ډله خلک څهه کهکهر کهوي او څهنه هه  همهل . زموږ څخه ډیری ترډیره د خپل کلتور په اړه فکر کوو

کوي، د هغوی شریک دودونه او نهادونه هم د کلتور څرګندونه کوي. دا د ناخود آګاه باورونو پشمول د خلکو ټول و ترمهیهنه  
 زده کړي او شریک چلندونه دي.

. ځینې وختونه، کله چې موږ د مختلف کلتور لرونکي کوم چا سره ووینو نو موږ زموږ غبرګونونو او احساساتو ته تتوجته کتوو
دلته یو تمرین دی چې موږ یې د دې لپاره سپارښتنه کوو چې تاسې وکولی شئ هغه څه تحلیل کړئ چتې د متختتتلتف کتلتتتوري 

 :د دغه ډول تجربې په اړه فکر وکړئ، الندې پوښتنلیک ډاونلوډ او ډک کړئ. شالید لرونکي کوم چا سره مخ شوي اوسئ

https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf 

 

https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf
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 په رومانیا کې ورځنی ژوند 5موضوع 

 :هغه څه تشریح کړئ چې عکسونه یې بیانوي او بیا صحیح کټګورۍ ته خط کش کړئ. عکسونه وګورئ

  مرسته!

 الرښود

  لمانځنه

 خواړه

 محاکظت
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 حقونه او مسؤلیتونه 6موضوع 

د حتقتونتو ستره .  رومانیا یو دیموکراتیک دولت دی چې د اساسي قانون له مخې یې بنسټیز او بشري حقونه تضمین شتوي دي

د حقونو څخه ګټه پورته کولو لپاره، ستاسې اصلي مسؤلیت د رومانیا قوانینو بانتدې پتوهتیتدل او د .  مسؤلیتونه هم یوځای وي

 .هغوی اطاعت کول دی

 

 فعالیت

النتدې د .  د رومانیا قوانین ممکن ستاسې د خپل هیواد یا هغه هیوادونو څخه چې تتاستې پتکتې ژونتد کتړی دی متختتتلتف وي

یا ستاستې د کتلتتتور او بتاورونتو / دې ته ورته دي، مختلف دي، او قوانیتنیادونه آیا ستاسې خپل هیواد کې .  رومانیا قوانین دي

 .ننګونکي دي

 
 

  

 وضعیت

  

 ورته

  

 مختلف

زما د کلتور او باورونو 

 ننګونکي

       حکومت یا ځایی چارواکو ته پیسې ورکول ممنوع دي

       پولیس عامه نظم او د خلکو د محافظت ساتنه کوي

       کورنی تاوتریخوالی ممنوع دی

       په عامه ځایونو کې چاقوان یا نورې وسلئ نشئ ګرځولی

       کلني ده18د واده قانوني عمر دواړه د نارینه او ښځو لپاره 

سګرټ څښل په ټولو بند عامه ځایونو، دفترونو، عامه 

ټرانسپورټیشن، د ماشومانو لوبغالو، ښوونځیو او 

 .روغتونونو کې منع دي

      

کانابي، )په رومانیا کې د خطر لرونکي نشه ییز توکو 

هیروین، )او د لوړ خطر لرونکي نشه ییز توکو ( چرس

کښت، تولید، تجربه، سپارښتنه، ( کوکاین، اپیوم، امفیتامین

 پلور یا پیرل غیر قانوني دي

   

    نارینه او ښځې مساوي حقونه او مسؤلیتونه لري

    د موټر چلولو لپاره د موټر چلولو الیسنس ته اړتیا ده
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مهرباني وکړئ د رومانیا د اساسي قانون څپرکی یا عنوان  ولولئ او په رومانیا کې د خپلې تجربې څخه اوضاع په ګوته کړئ 

که تاسې حالت سره مخ شوي اوسئ چې ستاسې د حقونو درناوی نه وي شوی، نو په . که ستاسې د حقونو درناوی شوی وي
   هغه حالت کې تاسې څه کړي دي؟

 
 

 

 د والدین په توګه د ماشوم پالنې طریقې

دا خبره خورا مهمه ده چې والدین د تاوتریخوالي کارولتو .  په رومانیا کې ډسپلین لپاره د ماشومانو وهل او ټکول غیرقانوني دي

په بدیل جتزاګتانتو .  د وهلو او ټکولو بدیل جزا هم باید تل مناسب وي. پرته خپلو ماشومانو د ډسپلین لپاره الرې چارې زده کړي

 :او سزا کې الندې موارد شامل دي

پدې معني چې که چیرې ماشوم ناوړه چلند وکړي، هغه ته خبترداری ورکتول کتیتږي او –د ټاکلي وخت لپاره جزایی کول 

ترجیحآ د ماشوم د ویده کیتدو )بیا که چیرې د هغه ناوړه چلند ادامه پیدا کړي، نو ماشوم په کور کې یوه ځانګړي ځای 

والدین باید پریکړه وکړي چې د ماشوم کوم چلندونو لپاره د ټاکلي وختت .  ته د ټاکلي وخت لپاره لیږل کیږي(  خونه نه

 .جزا هغه ته ورکړي او باید ډاډ السته راوړي چې دا خبره د ماشومانو سره روښانه کړي

والدین ماشوم ته د ناوړه چلند د ادامې د پایلو په اړه تشریح کوي، بیا د دغه چلند بندولو لتپتاره د  –تر درې پورې حسابول 

 (.دا د لوی ماشومانو په اړه ښه نتیجه ورکوي)خبرداري په توګه تر درې پورې حساب ورته کوي 

. دا په هغه ټولنیز فعالیتونو کې د ماشومانو ګډون ته اجازه نه ورکوي چې هغوی غواړي ګتډون پتکتې وکتړي –محدودیت 
که چیرې یو ماشوم د مکرر خبرداریو وروسته هم ناوړه چلند وکړي، نو والدین شاید هغه د متلتګتري ستره د ټتاکتلتې 

 ورځو لپاره(.2-1د مثال په توګه )مودې لپاره لوبیدو څخه منع او محدود کړي 

 (.ویډیوګیم ته نه پریښودل/کمپیوټر/نانځکو/د مثال په توګه، د ټاکلي وخت لپاره تلویزیون) د امتیازاتو بندول

 (.دا د کوچني ماشومانو لپاره کار کولی شي) د والدین د سرپرستۍ ردول

 (.دا د لوی ماشومانو لپاره کار کولی شي) د همزولو ردول

پدې تړاو یوه ګټوره وسیتلته .  والدین باید د کورنۍ مقررات واضح کړي ترڅو د ماشومانو لپاره پدغه مقرراتو پوهیدل اسانه شي

دا کار ماشومانو تته .  د کورنۍ ناستې کیدی شي چیرې چې د کورنۍ غړي کولی شي د خپلو توقعاتو او اندیښنو په اړه وغږیږي

 هم احساس ورکولی شي چې کولی شي د کورنۍ مسایلو کې خپل نظر ولري

 :د ماشومانو په اړه ستاسې د قار مدیریت کولو ځینې الرو کې شامل دي

 اوبه وڅښئ او مخکې لدې چې غبرګون وښیوئ فکر وکړئ •

 ورو ورو ساه واخلئ. پنځه ځله ژور ساه واخلئ •

 پورې ورو حساب وکړئ 20تر  •

 د مالتړ لپاره یوه خپلوان یا ملګري ته تلیفون وکړئ •

 پلي وګرځئ •

 ورځپاڼه، مجله ولولئ یا تلویزیون وګورئ •

 یو څه تمرین وکړئ •

 ستونزې ولیکئ •

 پریوزئ او ځان راحته کړئ •

 خوندورې موسیقي ته غوږ ونیسئ •
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 تعلیم 7وضوع م

کله چې تاسې یوه نوي هیواد ته الړ شئ، هلته ممکن تاسې پدې اړه فکرونه ولرئ چې څنګه ژونتد غتواړئ وکتړئ، کتوم ډول 

د رومانیایی ژبې زده کړې لپاره ستاسې ختپتلته شتختصتي ژمتنتتتیتا او د .  دنده ولرئ یا کورنۍ مو په نوې ټولنه کې استوګنه شي

 .تعلیمي فرصتونو څخه ګټه پورته کول به ستاسې استوګن کیدو کې مالتړ وکړي
 

 فعالیت
 

 د رومانیا د ښوونځي تعلیم جوړښت

  مالحظات سطح عمر

د زده کړو ټولو سطحو کې  د لویانو تعلیم
 روزنیز پروګرامونه

18+ 

 د دوکتورا سند د دوکتورا زده کړې –لوړې زده کړې 

 د ماسټري سند د ماسټري زده کړې –لوړې زده کړې 

 د لسانس سند لسانس -لومړې زده کړې 

د مینځڼۍ څخه وروسته غیر   

د مسلکي تعلیم )ثانوي تعلیم 

 (تصدیق

 تر 15
18 

عالي مینځنۍ عمومي 
تعلیم تیوریکي لیسې 

 (بکلوریا)

عالي مینځنی عمومي او حرفه 

ټیکنالوژیکي او حرفه  –ای تعلیم 

د مسلکي تعلیم )ای لیسې 

 (بکلوریا/تصدیق

د مسلکي )حرفه ای تعلیم 

 (زده کړې تصدیق
 ټول یو پورې12څخه تر 9د 

 تر 11
 ټول یو پورې 8څخه تر  5د  (جمنازیم)ټیټ مینځنی تعلیم  14

 10 تر 7

 ابتدایی تعلیم
 د چمتو والي کال

 ټولګیو پورې 4څخه تر  1د 

 د چمتو والي ټول ی 6

 د اجرا وړ ندی (وړکتون)د ښوونځي دمخه تعلیم  5 تر 3

 د اجرا وړ ندی د ماشومتوب پیلي تعلیم او پاملرنه 3 تر 0
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 مختلف ورته  

     په دولتي ښوونځیو او پوهنتونونو کې تعلیم وړیا دی

کلونو ترمینځ عمر لرونکي ماشومان د ماشومتوب پیلي تعلیم او  3او  0د 
 پاملرنې څخه ګټه پورته کوي

    

کلونو ترمین  انجونې ګډ ښوونځي ته ځي او یوشان مضامین 18او 6د 
 زده کوي

    

پورې نمرې  10څخه تر  1جمنازیم او لیسې ته تلونکي زده کونکي د 
 ترالسه کوي

    

د لیسو او تخنیکي ښوونځیو پای ته رسونکي زده کونکي د بکلوریا 
 ازموینه تیروي

    

د مثال په توګه د والدین )والدین د ښوونځي غونډو کې برخه اخلي 

 (مالقاتونه، د ښوونکو سره ناستې، چکر ته تلل

    

     د پوهنتون تدریسي کال هر کال په اکتوبر کې پیل کیږي

 تاسې د خپلو تعلیمي اړتیاو پوره کولو لپاره کوم پالنونه لرئ؟. په رومانیا کې تعلیم او د استخدام فرصتونه یوبل پورې تړلي دي

 فعالیت

 ستاسې د راتلونکي زده کړې او کار لپاره پالن کول

 الندې فرصتونه مالحظه کړئ او تشریح کړئ دا ستاسې لپاره څه معني لري؟

 

 

 ستاسې لپاره څه معني لري؟ فرصت

  

 حرفه ای کورس کې ګډون کول

داسې یو کورس چې تاسې د صنعتونو یا مسلکونو په څانګو کې )
چمتو کوي یا مهارت در کوي؛ دا د زده شوي یا ترالسه کړي 

مهارتونو عملي تطبیق باندې تمرکز کوي او په یوه ځانګړي مسلک 
 کې عملي الرښوونه وړاندې کوي

  

هغه چا چې د ښوونځي )د دوهم چانس ښوونځي کې ګډون کول 
سیسټم پریښی وي د دوهم چانس ښوونځی ورسره مرسته کوي چې 
بل ډول تعلیم ته السرسی ولري لکه حرفه ای تعلیم، یا لیسه او حتی 

 (استخدام

  

 په رومانیا کې تعلیمي سیسټم د هغه ځای تعلیمي سیسټم سره څه ورته والی یا توپیر لري چیرې چې تاسې مخکې ژوند کړی دی؟
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دا فرصت ستاسې لپاره د پوهنتون تعلیم ته السرسی ) د لیسې بشپړول
برابروي، او همدارنګه د ځینې دندو لپاره د کار بازار ته السرسی، 

 .(لکه د تلیفون مرکز کې آپریټر، پلورونکی، سوداګر وغیره

  

دا ستاسې شخصي ودې او د کار هر )د پوهنتون تعلیم کې داخله 

 (بازار لپاره د لوړې سطحې الزمي مهارتونو ته السرسی در کوي

 

د کار زده ) شخصي شرکت سره د کار زده کړې لټون/د یوه نهاد
کړه په واقعیی نړۍ کې کار سره د لومړي ځل مخ کیدو تجربه 

کوي، ستاسې د خپل ځان په اړه نور ډیره څه زده کولو  وړاندې
کرصت، د خپلې شبکې سره وصل کیدل او پراختیا او د بشپړ 

(وخت دندې ترالسه کول   

  



16 

 روغتیا 8موضوع 

تاسې باید د روغتیا ملي بیمې سره راجستر شئ، د . تاسې د رومانیایی اتباع په څیر روغتیایی پاملرنې ته ورته السرسی لرئ

.سره راجستر شئفامیلی ډاکټرروغتیا بیمې میاشتنی فیس تادیه کړئ او د یوه عمومي ډاکټر   

 فعالیت

 

 :په الندې حالتونو کې تاسې څه کوئ؟ د الندې انتخابونو څخه صحیح ځواب انتخاب کړئ

 :ستاسې په غاښونو شدید درد دی

 تاسې خپل  مومي ډاکټر ته تلیفون کوئ •

 تاسې درملتون ته ځئ او د درمل غوښتنه کوئ •

 تاسې د غاښونو ډاکټر ته تلیفون کوئ، خپل احساس ورته بیانوئ او د مالقات وخت ورڅخه اخلئ •

 

 :ستاسې ماشوم د کور آلمارۍ روک کې موجود ځینې ګولۍ یا ټابلیټ خوړلي دي

 شمیرې ته تلیفون کوئ112تاسې سمدالسه  •

 تاسې ماشوم سره نږدې روغتون ته ورځئ •

 (استفراق کړي)تاسې هیڅ نه کوئ، ماشوم به پخپله ګولۍ وګرځوي  •

 

 :تاسې د روغتیا بیمې کارت څنګه ترالسه کوئ؟

 تاسې د ټولنیز کارکونکي لخوا د بیمې کارت ترالسه کولو ته انتظار کوئ

 تاسې خپله د روغتیایی بیمې ونډه تادیه کوئ او د کارت لپاره غوښتنه کوئ

 د پورته څخه یو هم نه

 

 څه پیښیږي که تاسې وغواړئ د ډاکټر سره وګورئ او تاسې خپل د بیمې کارت نلرئ؟

 هیڅ هم نه، تاسې خپل نوم وایی او ډاکټر به تاسې په ډیټابیس کې پیدا کړي •

 تاسې د طبي خدماتو لپاره پیسې تادیه کوئ •

 تاسې کور ته ځئ او بیرته د کارت سره راځئ •

 

:د هغه درې شیانو یا مواردو نومونه ووایی چې د روغتیا معیاري بیمه یې په اړه تادیه نه کوي   
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 استخدام 9موضوع 
 

د دندې . په رومانیا کې د دندو او کار بازار سیالیز دی، دندې د اړوند تجربې او مهارتونو لرونکو افرادو ته ورکول کیږي

تاسې اړ یې په رومانیا . د رومانیایی ژبې مهارتونه خورا لوړ ارزښت لري. ترالسه کولو کې شبکه سازي هم ډیر اهمیت لري
کې خپل تعلیمي اسناد او ډیپلومونه تثبیت کړئ ترڅو دنده ترالسه کړئ یا حرفه ای تعلیم کې داخل شئ او یا هم کوم بل ډول 

 .مسلکي تعلیماتو کې چې د راتلونکي دندې لپاره وي
 

 فعالیت

 .الندې بیانات ولولئ او صحیح یا غلط په نښه کړئ

 

AJOFM1غلط صحیح ما سره د دندې موندلو کې مرسته کولی شي 

 غلط صحیح باید زما لپاره دنده پیدا کړي GIIد موسسو مشاورین او 

 غلط صحیح د دندې ترالسه کولو لپاره د رومانیایی ژبې مهارتونه مهم دي

 غلط صحیح . داوطلبانو ته تادیه کیږي4

 غلط صحیح . تاسې اړ نه یې په رومانیا کې مالیات تادیه کړې5

. په کار ځای کې د نارینه او ښځو سره مساوي او یو شان 6
 چلند کیږي

 غلط صحیح

. کله چې تاسې دنده ولرئ تاسې یې باید د مالیه ادارې ته 7

 (Administratia Financiaraووایی )

 غلط صحیح

 غلط صحیح . په وخت کار ته راتګ مهم ندی8

 غلط صحیح . کوچني ماشومان ښوونځي ته د تګ پرځای کار کولی شي9

. د دې لپاره چې تاسې ډاډ السته راوړئ په وخت درته مزد 10
 او معاش تادیه شي تاسې باید د کار قرارداد السلیک کړئ

 غلط صحیح

 فعالیت

 په رومانیا کې دندې لپاره پالن کول

 تاسې په رومانیا کې کوم ډول دنده غواړئ؟
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 .د دغه دندې ترالسه کولو څرنګوالي په اړه پالن جوړ کړئ

 

             

 نه هو آیا زه دا لرم؟

     د رومانیایی ژبې مهارتونه

     د نورو بهرنیو ژبو مهارتونه

     دې ډول کار لپاره تعلیم او مهارت

     پدې کاري برخه کې تجربه

     مآخذونه

     د سوانح لنډیز

     د مرکې مهارتونه

     د نن ونو او سختیو قبلولو لیوالتیا

     د دې دندې ترالسه کولو څرن والي په اړه معلومات
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 استوګنه 10موضوع 

په ښارونو کې استوګنې د ښارونو څنډو او سیمه ییز قصبو څخه . په رومانیا کې ډیری مختلف ډوله استوګنې شتون لري

د کورونو د . شاید دلته استوګنې د هغه څه څخه هم مختلف وي څه چې تاسې د خپلو مخکینیو تجربو څخه پوهیږئ. مختلف دي

 .کرایه کولو او پیرلو لګښت یوڅه لوړ دی

 فعالیت

 تاسې په الندې حالتونو کې څه کوئ؟

ستاسې د حمام نل خورا ډیر لیک دی اوبه ورڅخه روانې دي او تاسې د اوبو د بیل مسؤلیت لرئ. ستاسې د :1وضعیت 
 جایداد مالک درې میاشتې مخکې د دغه نل د جوړولو ژمنه کړې، م ر هیڅ یې هم ندي کړي. 

 

تاسې خپل اپارتمان کې د شپږ میاشتو لپاره ژوند کړی دی او تاسې یو اپارتمان موندلی چې ارزانه، ښه او د :2وضعیت 

 .تاسې د یو کال کرایی قرارداد السلیک کړی دی. ماشومانو ښوونځي ته نږدې دی

 

نیټه، ستاسې د جایداد مالک تاسې ته تلیفون کوي او تاسې ته وایی چې غواړي پخپله ستاسې دغه  1د جنوري په  :3وضعیت 

تاسې د نوي ځای . اپارتمان ته کډه ویسي یا پکې میشته شي او دا چې تاسې باید د میاشتې په پای کې اپارتمان خالي کړئ

نیټه تاسې کور ته راځئ او ګورئ چې  31د جنوري په . موندلو لپاره د ډیر وخت غوښتنه کوئ، مګر هغه موافقت نه کوي

 .هغه تاسې ته وایی چې هغه به کولپونه بدل کړي. ستاسې د جایداد مالک په اپارتمان کې دی
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 پیسې 11موضوع 

کله چې تاسې د اوسیدو جواز ترالسه کړئ او د شخصي کوډ لمبر ولرئ، نو تاسې کولی شئ په رومانیا کې بانکي حساب 

. لدې وروسته تاسې د پیسو معامالتو ترسره کولو او د خپل عاید د مدیریت کولو څرنګوالي په اړه پریکړې کولی شئ. پرانیزئ
که ستاسې لپاره د بانکي حساب کارول مشکل وي، تاسې په . په رومانیا کې الهم نغدي پیسې په پراخه اندازه کارول کیږي

 .اسانۍ سره نغدي پیسې هم کارولی شئ
 

 رومانیایی اسعار یا پیسې
 

 نوټ مخ باندې د چا  کس دی؟ هغه ولې مشهور دی؟RON 100.00د رومانیایی پیسو 

 

 

 

 

دغه نښان د څه شي څرګندونه کوي؟  . ټولې رومانیایی سکې یو اړخ ته رسمي نښان لري  

مګر دا مسؤلیت ستاسې په غاړه دی چې خپل عاید . د موسسو مشاورین رومانیا ته ستاسې د راتګ پرمهال ستاسې مرسته کوي

په رومانیا کې د . څنګه مدیریت کړئ ترڅو خپلې او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړئ او د راتلونکي لپاره هیله مندي ولرئ

 :اوسیدو یا ژوند کولو لګښت د سیمې او ښار په پام کې نیولو سره مختلف دی

 

 فعالیت

 :د الندې مواردو په اړه ککر وکړئ

Aستاسې میاشتنی عاید څومره دی؟. .............RON 

Bستاسې میاشتني لګښتونه څومره دي؟.  .............RON 

 RON …………… خواړه

 RON …………… استوګنه

 RON …………… تودوخه او ټول ټې

 RON …………… پوښاک

 RON …………… ټرانسپورټیشن
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ممکن . کې موجود مقدار هغه پیسې دي چې تاسې سره پاتې کیږي او د خپلې خوښې مطابق یې مصرف کولی شئ "C"په 

 .تاسې وغواړئ چې د عاجل حالت یا لوی پیرود او یا هم د کور رغونې لپاره یو څه پیسې سپما کړئ

 RON …………… درمل

 RON …………… مخابرات او ارتباط

 RON …………… نور )په نښه یې کړئ(

کې موجود ټول موارد جمع  Bپه )ټولټال میاشتني لګښتونه 

 (کړئ

…………… RON 

C د عرضه وړ عاید   .(A منفيB) …………… RON 
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 فعالیت

 بودیجه جوړول

په هره برخه کې مواد لیست کړئ او هغه مقدار چې تاسې . دلته د بودیجه جوړولو په اړه فکر کولو لپاره یوه الره شتون لري

په شپږ میاشتو کې دا شاید مختلف وي نو کله چې تاسې خپل نوي کور کې په ښه ډول میشت . یې د دغه موادو لپاره تادیه کوئ

 .شئ یوځل بیا د همدې کار هڅه وکړئ

 میاشتو کې 6په  اوس

لکه کرایه، )دا هغه لګښتونه دي چې تاسې یې باید تادیه کړئ   -ټاکلي لګښتونه 

که نه نو ممکن ستاسې یا ستاسې کورنۍ لپاره مشکالت رامینځته ( ټولګټې، خواړه

 .کیدی شي

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

  

. دا هغه لګښتونه دي چې تاسې ورباندې یوڅه کنټرول لرئ –انعطافي لګښتونه 
تاسې یوه محصول یا خدمت ته اړتیا لرئ مګر تاسې کولی شئ پریکړه وکړئ چې 

لکه ریسټورانټونه، د ټرانسپورټ )څومره وپیرئ یا خدمت څومره وکاروئ 

 (.وسایل، انټرنیټ، تلیفون، د ساعتیرۍ فعالیتونه

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

  

دا هغه لګښتونه دي چې تتاستې وربتانتدې بشتپتړ کتنتټترول    -غیر الزمي لګښتونه 

د یتوه ) تاسې اړ نه یې چې دا و پیرئ مګر شاید لیواله اوسئ چتې وې لترئ .  لرئ

 (.ښکلي موټر پیرلو لپاره د کریډیټ قرارداد کول، یوازې د برانډ وسایل پیرل

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 
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 د خپل ځان ارزونه

 :د الندې څخه هر یوه په اړه تاسې څومره د ډاډ احساس کوئ

 که تاسې د ډیر ډاډ احساس کوئ په خانه کې چلیپا ولیکئ •

 که تاسې احساس کوئ چې په اړه یې یوڅه پوهه لرئ مګر نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ نو په خانه کې سلیش ولیکئ •
 .که تاسې یې په اړه لږ پوهیږئ یا هیڅ هم نه پوهیږئ نو خانه خالي پریږدئ •

 تاسې اړ نه یې ټولې خانې چلیپا کړئ.

 د رومانیا عمومي کتنه

 
 

 آیا تاسې دا کولی شئ: تاسې کولی شئ: آیا تاسې:

  تاسې د رومانیا د
دیمکوراسي او ټولنې 

 ارزښتونو باندې پوهیږئ

  د اړتیا په وخت کې د مرستې
لپاره غوښتنه کولو اهمیت 

 باندې پوهیږئ

  د میشته کیدو لومړۍ مرحلو
کې شته ننګونو باندې 

 پوهیږئ
  

  په رومانیا کې د ژوند په
اړه د عمومي پوهې 

 پوښتنې وپوښتئ

  د مرکزي ښارونو پشمول
د رومانیا سیمې او 

 کاونټۍ وپیژنئ

  د رومانیا الزمي تاریخي
 مرحلې وپیژنئ

  د مختلف چلندونو نومونه
واخلئ چې تاسې یې شاید 

 رومانیا کې ووینئ

  خپل دموکراتیک حقونه
او مسؤلیتونه تشریح 

 کړئ،

  په رومانیا کې د مهمو
سیاسي ګوندونو نومونه 

 واخلئ

  د رومانیا د مهمو عامه
رخصتیو نومونه واخلئ 
او تشریح کړئ چې ولې 

 لمانځل کیږي

  ستاسې الرښود کې د
مرستې لپاره موجود 
حکومتي او د ټولنې 

 خدمت نهادونه وپیژنئ

  نور ابتدایی خدمات
وپیژنئ کوم چې ځایی 

ټولنه کې شتون درلودلی 
شي، د مثال په توګه 

سپورتي کلبونه، ټولنیزې 
 ډلې

  په رسمي فورمو کې ابتدایی
 معلومات ډک کړئ

 امه ټرانسپورټ وکاروئ  

  د رایه ورکولو لپاره نوم
 لیکنه وکړئ

 رومانیایی پخلی پوښ کړئ 
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 حقونه او مسؤلیتونه

 آیا تاسې دا کولی شئ: تاسې کولی شئ: آیا تاسې:

  پوهیږئ چې په

رومانیا کې د قانون له 

مخې ټول خلک 

 مساوي دي

  هغه آزادیو باندې پوهیږئ

چې د رومانیا قوانینو کې 

 شتون لري

  پوهیږئ چې د پولیسو باید

درناوی وشي او ورڅخه 

 ونه ویریږئ

  پوهیږئ چې هرډول

داخلي او کورنی 

تاوتریخوالی او جنسي 

تیری د قانون څخه 

سرغړونه ده او دا قوانین 

 د استثنا پرته تنفیذیږي

  پوهیږئ چې دولتي

چارواکي پشمول د پولیسو 

نشي کولی چې ډالۍ یا بډې 

 واخلي( رشوت)

  پوهیږئ چې د شخصي

موټر درلودو او کارولو، 

جنسي اړیکې، الکول، 

تمباکو، او تاوتریخوالي په 

 اړه قوانین شتون لري

  پوهیږئ چې مذهبي

قوانین د تطبیق وړ 

ندي که چیرې د 

رومانیا قانون سره په 

 ټکر کې وي

  هغه نهادونه وپیژنئ چې

که تاسې حقوقي مالتړ ته 

اړتیا ولرئ ورسره اړیکه 

 ونیولی شئ

  د کورني تاوتریخوالي

ډولونه تشریح کړئ او د 

کورني تاوتریخوالي باندې 

برالسي کیدو لپاره څه 

 ترسره کیدی شي

  د پولیسو سره اړیکه

ونیسئ که مشکل کې 

 اوسئ

  که حقوقي مالتړ ته اړتیا

ادارو سره /لرئ د نهادونو

 اړیکه ونیسئ

  که تاسې د داخلي یا کورنۍ

اندیښنو مدیریت کولو کې 

مرستې ته اړتیا لرئ د 

ادارو سره اړیکه /نهادونو

 ونیسئ
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 تعلیم

 

 
 

 آیا تاسې دا کولی شئ: تاسې کولی شئ: آیا تاسې:

  د ښوونځي د ارزونې

 رول باندې پوهیږئ

  تعلیم او کار ته السرسي

لپاره د رومانیایی ژبې د 

زده کړې اهمیت باندې 

 پوهیږئ

  د دولتي او شخصي

ښوونځیو ترمینځ توپیر 

 باندې پوهیږئ

  پوهیږئ چې دولتي تعلیم

 وړیا دی

  د ماشومانو تعلیم په برخه

کې د والدین مسؤلیتونو 

 باندې پوهیږئ

  د ثانوي او نور تعلیم

الرو چارو باندې 

 پوهیږئ

  پوهیږئ چې تاسې

ته د CNREDکولی شئ 

ډیپلومونو او تعلیمي 

اسنادو په سپارلو سره 

 دغه اسناد تثبیت کړئ

  د تعلیمي

اصطالحاتو په اړه 

 مهم لغات وکاروئ

  د خپلو تجربو سره د

رومانیا تعلیمي سیسټم 

 پرتله کړئ او وسنجوئ

  د ماشومانو د

ښوونځي په اړه 

 پریکړې وکړئ

  د ثانوي او نور تعلیم

ممکنه الرې چارې 

 تشریح کړئ

  هغه خلکو ته موجود د

مالتړ خدمات وپیژنئ 

چې غواړي زده کړه 

 وکړي

  د والدین ښوونکي مرکو

 کې برخه واخلئ

  د مناسب ثانوي کورس په

اړه تحقیق، انتخاب او 

 داخله پکې وکړئ

  ماشومان په ځایی

ښوونځي کې داخل کړئ 

او الزمي اداري اسناد 

 مکمل کړئ

  پوهه شئ چې د ښوونځي

څخه غیرحاضري باید د 

والدین لخوا ښوونځي ته په 

 تحریري ډول تایید شي
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 روغتیا

 آیا تاسې دا کولی شئ: تاسې کولی شئ: آیا تاسې:

  پوهیږئ چې ځینې
ښوونځي د ماشوم د 

واکسینو وضعیت 
ریکارډ غواړي کله چې 

 ښوونځی پیل کوي

  پوهیږئ چې د ابتدایی
روغتیا پاملرنې سیسټم 

 شتون لري

  پوهیږئ چې ټول روغتیایی
خدمات وړیا ندي او تاسې اړ 
یې چې د سمې پاملرنې څخه 

ګټه پورته کولو لپاره د 
روغتیا بیمې سیسټم کې ونډه 

 ورکړئ

  تشریح کړئ چې د روغتیا
ارزونې اړتیاو لپاره چیرته 

 الړ شئ

  تشریح کړئ چې د روغتیا
دولتي بیمه څه شي ترپوښښ 

 الندې لري او څه شی نلري

  د دولتي او خصوصي
روغتیایی خدماتو ترمینځ 

 توپیرونه تشریح کړئ

  مختلف روغتیایی خدمات په
ګوته کړئ پشمول د کله او 

څنګه دغو خدماتو ته السرسی 
 درلودلی شئ

  د واکسینو پشمول د روغتیا
وقایوي اقداماتو ارزښت تشریح 

 کړئ

  ستاسې سیمه کې موجود
رواني روغتیا او د مشورې 

 خدمات وپیژنئ

  خپل د روغتیا ارزونې اړتیاوې
 او شرایط مکمل کړئ

  د خپل ځان او د خپلې کورنۍ
د روغتیا او سالمیت په اړه 

شخصآ مسؤلیت په غاړه 
 واخلئ

  که اړتیا وي عاجل خدماتو ته
 تلیفون وکړئ

  د خپلو اړتیاو لپاره د
روغتیا مناسب او اړوند 

خدماتو ته السرسی 
 ولرئ

   د خپلو روغتیایی اړتیاو په اړه
پخپله یا د یوه ژباړونکي له الرې  

 وغږیږئ 

 آیا تاسې دا کولی شئ: تاسې کولی شئ: آیا تاسې:

  د دندې یا کار بازار شرایطو
 باندې پوهیږئ

  پوهیږئ چې تعلیمي وړتیا
 او اسناد تثبیت کیدی شي

  د دندې ترالسه کولو لپاره د
رومانیایی ژبې زده کړې 

 اهمیت باندې پوهیږئ

  پدې پوهیږئ چې دندې د اړوند
تجربه او تعلیمي وړتیا لرونکي 

 افرادو ته ورکول کیږي

  په رومانیا کې د کارمندانو
حقونو او مسؤلیتونو باندې 

 پوهیږئ

  د دندې غوښتنلیک او د
 مرکې پروسو باندې پوهیږئ

  د استخدام په اړه
 مهم لغات وکاروئ

  په رومانیا کې د
دندې بیالبیل 

 فرصتونه وپیژنئ

  د دندې موندلو
لپاره الرې 
 تشریح کړئ

  د مرکو لپاره شفاهي او
غیرشفاهي ارتباطاتو 

 مهارتونو ته وده ورکړئ

  د دندې غوښتنلیکونو کې
 شخصي تفصیالت ډک کړئ

  د سوانح لنډیز او مخ لیک
 ولیکئ

  د دندې فرصتونو په
 اړه آنالین لټون وکړئ

  د تعلیمي اسنادو او ډیپلومونو
 تثبیت تعقیب کړئ
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 استوګنه

 پیسې

 آیا تاسې دا کولی شئ: تاسې کولی شئ: آیا تاسې:

  پوهیږئ چې په
استوګنه کې د اوسیدو 
لپاره تاسې باید کرایه 

تادیه کړئ او په 
رومانیا کې د 

استوګنو کرایه په 
مختلف سیمو کې 

 مختلف ده

  پوهیږئ چې دا ستاسې
مسؤلیت دی چې د کرایی 

کور نظافت او پاکوالی 
 وساتئ

  پوهیږئ چې په
رومانیا کې ستاسې 
لومړۍ استوګنه به 
 ممکن لنډمهاله وي

  د کرایه پروسې په اړه مهم
 لغات وکاروئ

  د کورنۍ هغه ټولګټو
وسایلو نومونه واخلئ چې 
تاسې یې باید وصل کړئ 
او د تادیاتو مسؤلیت یې 

 لرئ

  د هغه ځایونو نومونه
واخلئ چیرې چې کرایه 
امالکو اعالنات ورکول 

 کیږي

  د کرایه کونکي په حیث
خپل حقونه او مسؤلیتونه 

 بیان کړئ

  د جایداد د مالک حقونه او
 مسؤلیتونه بیان کړئ

  مناسب استوګنه ولټوئ او وې
 پیژنئ

  د کرایه فورمو کې مهم
 معلومات ولیکئ

  د کورنۍ ټولګټو وسایل وصل
 کړئ

 آیا تاسې دا کولی شئ: تاسې کولی شئ: آیا تاسې:

  په رومانیا کې د ژوند
کولو لګښت باندې 

 پوهیږئ

  پوهیږئ چې بانکدارۍ
کې انټرنیټي بانکداري 

 عام ده

  د کریډیټ کولو رول باندې
پوهیږئ او د پور اړوند 
احتمالي خطرونو باندې 

 پوهیږئ

  عامه بانکي نهادونو او
 کړنو په اړه پوهیږئ

  رومانیایی اسعار
وپیژنئ او د خپل هیواد 

د اسعارو په پرتله 
 ارزښت یې پیژنئ

  د کورنۍ لګښتونو راکمولو
 لپاره فرصتونه وپیژنئ

  د پیسو او بانکدارۍ په
 اړه مهم لغات وکاروئ

  د پیسو اخیستلو او پیرود

او د  ATMکولو لپاره 

POSاسانتیاوې وکاروئ 

  د کورنۍ ابتدایی بودیجه ترتیب
 کړئ
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 پناه، مهاجرت او د ادغام فنډ –ملي پروګرام 
: د رومانیایی ژبې لپاره تعلیمي سرچینې او په رومانیا کې د نړیتوال متحتافتظتت څتخته REACT_ROد پروژې نوم: 

 ګټه پورته کونکو او د دریم هیواد اتباع لپاره د الرښود کورسونه
ګډ کلتوري انسټیټیوټ تیمیشواراګټه اخیستونکی: د   

 د خپرونې چمتو کونکی: د مهاجرت نړیوال سازمان، د رومانیا دفتر
 2018د خپرونې نیټه: جوالی 

 د دې موادو مینځپانګو الزامآ د اروپا اتحادیی رسمي موقف نه څرګندوي
 iombucarest@iom.int:هرډول پوښتنې باید دې بریښنایی پتې ته راجع شي

 ref. FAMI/17.03.03.01قرارداد لمبر 
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