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نا مساعده حاالت –
بیړنۍ اړیکې
په هغه صورت کې تاسو د غال قرباين ،حملې ،یا تاسو زخمې یاست او مرستې ته اړتیا لرئ ،کوښښ وکړئ چې په ارام ووسئ او د 112
بیړنۍ شمیرۍ ته زنګ ووهئ ،یا د تیریدونکو خلکو څخه بیړنیو خدماتو یا د پولیس شمیرې د زنګ وهلو لپاره د مرستې غوښتنه
.وکړئ
په ځانګړي ډول د ژبني ځنډونو له کبله ،کوښښ وکړئ د داسې یو کس رسه اړیکه ټینګه کړئ چې ستاسو په ژبه پوهیږی ،ترڅو
مربوطه چارواکو رسه ،چې د بیړنیو حاالتو په برخه کې کار کوی ،د معلوماتو په وړاندې کول کې مرسته وکړي .کوښښ وکړئ د پناه
غوښتنې په مرکز کې د پاتې کیدو څخه د مخکې نه په الس راوړئ .تاسو همدارنګه کولی شئ چې دا د خپل ټولنز کارکونکي رسه
.هم بحث کړئ
د دې لپاره چې د نورو خلکو رسه اړیکه ونیسئ ،د خپل مبائیل لپاره یو سیم کارډ واخلئ .همدارنګه دا هم ګټوره ده
.څخه کار واخلئ  wifiچې په عامه ځایونو کې د نورو رسه د اړیکې نیولو لپاره د

مهمې شمیرې:
112

						:بیړين زنګونه

155

				:عاجل روغتیا خدمات

158

								:پولیس

150

								:اطفایه

01 507 09610

						:االین پولیس

321 111 0850

				:د تاوتریخوايل د قرباين رسه مرسته

478 211 0850+

				  :د کډوالو د خدماتو دفرت  IOMد

437 35 44 2)0( 421+

			 د بریټیسالوا د برشي خدماتو اتحادیه

+ 457 682 918)0( 421

				 د کوسیس د برشي خدماتو اتحادیه

نور ګټور لینکونه

د سلواکیا جمهوریت کې راجسرت/ثبت شوي کلیساوې او دیني ټولني

http://www.culture.gov.sk/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html

:په ټوله سلواکیا کې د کاتولیک د کلیساو درلودونکې کلیساو لست

www.dokostola.sk

 :ایونجیلیکل کلیسا

www.velkykostol.sk
 www.pravoslavni.skاورتودوکس کلیسا
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د سلواکیا په جمهوریت کې
میرمنې د نارینه په شان مساوی،
.حقوق لري = دوی مساوي دي

تیزۍ رسه تګ کیدای يش د ځوروين یا د جنيس تیري د هڅې په
توګه وګڼل يش .د سلواکیا په جمهوریت کې ،د منلو وړ نه ده چې
یو ښځه دې د هغې د رضایت څخه پرته ملس کړل يش .همدارنګه،
په مکرر ډول د سرتګو جنګول هم کیدای يش په اسانۍ رسه غلط
.تعبیر يش
سلواکیا کې ،ښځه د نارینه په شان د تاوتریخوالی پرته د ژوند
کولو حق لری ،او همدارنګه د تاوتریخوايل په وړاندی خوندیوالی
همدارنګه د حیواناتو فزیکي سزا ورکول هم په هیڅ صورت د
منلو وړ ندي .ډیری وخت خلک د دوی رسه ډیرې نږدې اړیکې
.خو که هغه تاوتریخوالی د میړه ،ښځی یا ملګري له لوری اوسی
لري ( یو سپی یا پیشو د کورنۍ د غړي په ډول ګڼل کیږي ،دوي د ماشومانو ته باید په فزیکي توګه جزا ورنه کړل شی  -که پالر
).خلکو رسه په کور کې په ګډه ژوند کوي
ماشوم ته زیان ورسوي او مور یې دهغې په اړه خرب وي او هغه
رسبیره پر دې ،د لوړ شور ماشور له کبله( ،په لوړ اواز موسیقي
اوریدل ،سندري ویل ،د فرنیچر خوځول ،په اوچت اواز عبادت
کول او داسې نور) ،د شپې د خاموشۍ له منځه وړل هم کیدای
يش د ځوروين په څیر وګڼل يش ،پدې معني چې تاسو ددې کار
.لپاره جریمه کیدای شی

اړوند چارواکو ته خرب ورنه کړی ،پالر او مور دواړه د جنایي
تورونو الندی وی او په زندان به محکوم يش .همدارنګه،ماشوم
ممکن د مور او پالر څخه واخیستل يش او په رضاکار کور کې
به وساتل شی .د خپلوانو پر وړاندې د تاوتریخوايل د تررسه کولو
.لپاره ممکن د اته کالو په بند محکوم يش

د سپکو اعاملو پوسیله د عامو خلکو تحریکول ( میتیازې کول،
په عامه ځایونو کې ځان لوڅول) ،یو څوک سپکول – بې حرمتي
کول (سپکوونکي الفاظ ،ملنډې وهل) د ترافیکو د قانون څخه
.رسغړونه ،مزاحمت ،هم کیدای يش د ځورونې په ډول وګڼل يش

) ...چرس ،کټ ، LSD،مخدره مواد (متباکو ،کوکین،مییتامیتامین

ځیني وختونه دايس هم پیښیږي چې تاسو د هغه جرم موخه
.وګرځئ چې تاسو نه وي کړئ
په ساده ډول ،دا کیدای يش ددې لپاره وې چې تاسو په ژبه نه
پوهیږئ ،پس تاسو نه شئ کويل چې د پیښې په اړه ترشیح ورکړئ
او څرنګه چې تاسو په یو نوي هیواد کې یاست ،تاسو نه پوهیږئ
چې څرنګه غربګون وښایاست .له همدې کبله کیدای يش دا جرم
تاسو ته ستاسو د اسیب پذیرۍ له کبله انتقال يش .کیدای يش
تاسو د ژبې او کلتوري خنډونو له کبله د یو اسانه موخه وګرځئ
پدې حالت کې ،اړینه ده چې تاسو د خپل ځان په خوندي کول
.پوه شئ ،ځکه تاسو په سلواکیا کې قانوين ضامنتونه لرئ

www.linkadeti.sk/deti/nasilie-v-rodine

د سلواکیا په جمهوریت کې اجازه نشته چې نشه يي توکې د
ځان رسه وساتئ ،او یا هم په کومه طریقه ( خرڅول ،تولید ،لیږد،
واردول او صادرول ).....کې ګرفتار يش .پدې کې هر ډول نشه يي
.توکي یا هغه عنارص چې د نشه یي توکو لپاره کارول کي راځي
د دې کار د کولو لپاره ،ستاسو د دخالت د حد او د نشه يي توکو
.د اندازې مطابق ،تاسو کیدای يش د  10-3کالو پورې زنداين شئ

د ښځو جنيس ځورول

د سلواکیا د جمهوریت کلتور ددې اجازه نه ورکوي چې د ښځینه
د رضایت پرته هغه دې د نارینه پ وسیله ملس کړل يش ،د دې
خربې په نظر کې نیول څخه پرته چې نارینه هغه ښځه خوښوي
.او کنه

د داسې پیښو د رامنځته کیدو په صورت کې ،تاسو کولی شئ د
د ښځې پر وړاندې بد سلوکي ( ملس کول ،د ښځې د رضایت پرته
الرسيس
کډوالو د ادارې د ادغام د مدیر رسه چې په الندې شمیرو د
د هغې د ښکلولو هڅه) د دې لپاره چې تاسو هغه وپیژنۍ،
:وړ دی ،اړیکه ونیسئ
کیدای يش د جنيس تیري یا د جنيس ځوروين په ډول وګڼل يش .د
.دې کار د کولو لپاره کیدای يش تاسو تر  10کالو پورې زنداين شئ

د ادغام مدیر

مارټین ( 468 795 0908د سلواکیا جنويب او مرکزي برخې ،په
)ځانګړې توګه د برټیسالوا شاوخوا نږدې سمیي
الکو(058 914 0907د سلواکیا جنويب او  ،په ځانګړې توګه د
)شاوخوا نږدې سیمی Košiceand

د چا پر وړاندې د دايس کلیامتو کارو چې په عمدي ډول د جنيس
اړیکې پر لور اشاره کوي ،کیدای يش د جنيس ځوروين په څیر
وګڼل يش .د جنيس ځورونې د ارتکاب لپاره الزمي نه ده چې د
.شخص ملس کول دې پکې شامل وي

.یا د خپل ټولنیز کارکونکي رسه اړیکه ونیسئ

دا ډول بحث چې :هغې باید ډیر لنډ کايل نه وای اغوستي .ددې له
کبله هغه موخه وګرځیده ،ددې لپاره دا د هغې خطا ده”په هیڅ
.صورت د منلو وړ نه دی

د ځورونې د قربانیانو لپاره شمیره 321 111 0850
پولیس 158

:سال

ډیر فلرټ کول او د مخالف جنس (یا د ورته جنس) پر لور په
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بنسټیز حقونه او آزادي

د سلواک په جمهوریت کی لومړين حقوق او ازادي د جنسیت ،نسل ،پوستکي ،رنګ ،ژبی ،مذهب ،سیايس یا فکری توپیر ،ميل یا
.ټولنیز تړاونو ،د یوميل تابعیت یا قومي ډله  ،ملکیت ،حالت ،یا د بل موقف پورې تړاو لرلو پرته تضمین کیږی

د جرمونو کړنو په
هکله معلومات نه ورکول

که چیرې تاسو د یوجرمي فعالیت په اړه معلومات لری ،تاسو
مکلف یاست چې د پولیسوچارواکو ته خربور کړئ .که تاسو دا
.کارونه کړی ،نو کیدای يش تاسوتر  3کالو بند محکوم يش

برید

تاسو ته به پر نورو کسانو د فزیکي برید له امله سزا درکړل يش
کوم چی مترضر ته د صحت د زیان اورضبی د اندازی پوری اړه
لری .د داسې کار کولو لپاره ،تاسو ممکن په  2کلونو بند محکوم
يش .په هغه صورت کې چې تاسو د یوشخص جدي روغتیايي
حالت زیامننوی ،ممکن تر  10کلونو پوري به بند محکوم يش ،او
ک چیرته تاسو د چا د مړینې سبب شوی ،تاسو ممکن تر  20کاله
.بند محکوم يش

د ښځینه د تناسيل برخې پرې کول

د ښځینه تناسيل عضوه پرې کول په د اروپايي ټولنې په ټولو
هیوادونو کې منع دي .د سلواکیا په جمهوریت کې ددې عمل
تررسه کول جرم ګڼل کیږي .د ښځینه د تناسيل عضوي پرې
.کونکی ،کیدای يش تر  10کالو پر زندان محکوم يش
هغه ښځي چې پخوا يي دا ډول خطرناک عمل تررسه کړی وي،
هغوئ ته توصیه کیږي چې همدا اوس دې د یو نسايي والدي
.ډاکرت رسه وګوري

یو ځل چې تاسو ته پناه یا فرعي خوندیتوب درکړل شی ،تاسود
ځینوحقونواو ازادی څخه خوند اخیستيل يش ،لکه د ګرځیدو
ازادی ،سلواکیا کې د استوګنې اجازه لیک ترالسه کول ،د پیژندين
سند یا دسفر اسناد چې د سلواکي چارواکو لخو ادا اسناد که
.مخکې نه وی درکړل شوی ترالسه کړی
په ځینې حاالتو کې تاسو د کورنۍ رسه د بیا یوځای کیدو حق
ترالسه کړئ .خو دا دهغه وضعیت پورې اړه لري چې تاسو
ته درکړل شوي .لطفا په یادو لرئ ،که تاسو ته د برش دوستانه
رشایطو پراساس پناه غوښتنه درکړل يش نو داممکن نه ده چې
دکورنۍ د غړورسه دبیا یوځای کیدوغوښتنه وکړئ .البته ،ستاسو
د کورنۍ غړي ممکن د هڅه وکړي چې د کورنۍ بیا یوځای کیدو
.لپاره د استوګنې د جواز غوښتنه وکړئ
د حقوقو او ازادی ترڅنګ خلک اړ دي چې د قانون پیروي
وکړي .قانون د مذهبي قوانینوڅخه غوره او حاکم دی .تعزیرات
هغه وخت پيل کیږی کله چې د قانون څخه رسغړونه ويش ـــ د
اخطار څخه نیولې تر مايل جریمي او د زندان تر بند پوري وي،
.البته په سلواکیا کې د مرګ سزا نشته
د هغه فعالیتونو بیلګې،چې په سلواکیا کې منع دي ،او د جنایی
:جرمونو په شان سزا او سختي پایلې لري

غال

که چیرې یو شئ ملکیت چې ستاسو نه لري او تاسو يي د یو
ځای څخه پورته کوئ (د مثال په توګه له یو دوکان څخه) یا د بل
په سلواکیا کی ،د فزیکي یا رواين پلوه نږدې خپلوانو لکه (میرمن ،چا څخه چې د مالک رضایت یی نه وي ،پدې صورت کې تاسو غال
کوئ .ددې کار لپاره کیدای يش تاسو د  2کلونو لپاره په زندان
میړه ،نیکه ،کوچنی) – د تحقیر ژبه ،غصب ،د شخيص ازادۍ
محدودول ،جنسی تاوتریخوالی) د جنيس تیري په شمول د جنيس .محکوم يش
عمل په وړاندې مجبورول ته اجازه نه ورکول کیږي او یوجرم
.ګڼل کیږی
تهمت داسی یو حالت دی ،کله چې یوکس د بل چا په اړه غلط
معلومات خپروي ،کوم چې په ټولنه کې دهغه کس حیثیت ته
دجنيس خواهش د پوره کولو دپاره دخپل سیال څخه د هغه
.زیان رسوي .تهمت لګول تر دوه کالو پوری قید لری
رضایت ته اړتیا لري .که یو اړخ ووا یاست چېنه ،او رضایت

کورنی تاوتریخوالی

تهمت لګول

ونه لری نو دا یو جنسی عمل نه دی بلکه دا یوجرم دې او د
.تاوتریخوالی ډک عمل دی
 ...په دې کې وهل ټکول ،ټپی کول او سپکاوی کول دی
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په براتسالوا کې د کلتور یپروګرامونو په هکله لنډ معلومات
: www.اود کوسوا په اړه دلته: www.citylife.sk،دلته
.کتيل يش visitkosice.eu
په سلواک کې ډیری ښارونه او کيل خپلې ویب پاڼې لري چې
د ورځني کلتوری او همداراز سپورټي پروګرامونو په هکله
معلومات ورکوي .په خاصو ورځو کې ،اکرثه ادارو له خوا داخله
.وړیا وی
په سلواک کی خورا ډیری قلعه ګانی ،ماڼی او لوی کورونه شته
چی ددی ځایونو څخه لیدنه خورا ارزښتناک دی .د براتسالوا
په چاپیریال چی شاوخوا  30کیلومټرهد ښار څخه لری واقع ده
شاهی قلعه څخه لیدنه  ČervenýKameňتاسوکولی شئ د
وګړی .د ښار په شاملی برخه کی د بوجنیس شاهی قلعه ده ،په
: www.hradyختیځ کې دسپیچ قلعه او ډیری نور وګورئ= obj = hrad&ix؟ www.muzeum.sk/یاzamky.sk

1zoznam.

تاسو کولی شئ د تیاتر ننداری وګوری (د مثال په توګه په
د  - www.snd.sk)،براتسکوا کې د سلواک مليت تیاتر
: www.براتسکوا د ټولو تیاترونو ننداری دلته موندلی شئ
 Košiceتاسو کوالی شی په citylife.sk/miesta/divadla.
: www.کی د مختلفو فعالیتونو لپاره دلته لټونونه کړی
www.kosice.sk.؛visitkosice.eu
او ) (www.filharmonia.skد سلواک فیلهارمونیکوآرکسټرا
سلواک راډیو لخوا د موسیقي بیال بیل پروګرامونه نتظیمیږی.
همدارنګه مختلف موسیقی کلبونه د خپل نوعیت مطابق د
.موسیقي محفلونه برابروی
همداشان ډیری نندارتونونه او ګالریانی لکه سلواک نیشنل
شته چی داخله ورته وړیا ده،( .یا د ) www.sng.sk-ګالری
چیرته چې ) Danubiana ،ww.danubiana.skبراتیسالوا
تاسوکولی شئ دسلواکی او بهرين هرنمندانو هرن وګورئ .برسیره
پردې،بیبیانا کیدای شی د ماشومانو لپاره خورا په زړه پورې وي
د سلواکیا ميل موزیم په ټولیزه توګه په (www.bibiana.sk).
(www.snm.sk).تول سلواک کی ډیری څانګې لري

د بایسکل چلول :د سلواک په جمهوریت کی د بایسکل چلول
د پرسلی څخه ترمني پورې ډیرمشهور دی ،دا پدې معنا دې چې
.خلک په بایسکل د شاوخوا طبیعت،او کلیو ننداره کوی
په اوړي کې خلک د المبولو عموي حوضونو ته ځی ،په ژمي
کې تاسو خپل ځان دګرمو اوبو په حوضونو کې ګرموالی شئ
او (،Veľkýmederد براتسکوا رسه نږدې،د مثال په توګه
 -www.او نور حوضونه  Bešeňováپه شامل کې Patince،
kupeleslovenska.sk،www.kupele. org.
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په فارغ وخت کی باید څه وکړو؟

په سلواکیا کې ډیری غیر دولتي موسسې شتون لري چې د مهاجرت د دفرترسه په ګډه یا هم په خپلواکه توګه فعالیتونه تنظیموي
.چې موخه یې په سلواکې ټولنه کی د مهاجرینویوځای کول دي
د ژبې کافياين پدې ځای کې تاسو کولی شئ د مختلفو خلکو رسه میرینینا ،چې پخوا د مدين ټولنې « څوک به مرسته NGO
د ژبې د مهارتونو مترین وکړئ ،پداسې حال کې چې د هر څه په یو ) (www.ktopomoze.skوکړي» په نامه پیژندل کیده
.اړه خربې کولی شئ
داسې ټولنه ده چې دبهرنیانولپاره کلتوری پروګرامونه تنظیموي
: :بریټیسالوا کې د ژبې کايف
او هغه خلکو رسه یوځای کوي چې غواړي د بهرنیورسه مرسته
www.m.jazykovanie.com/news/jazykova.وکړي او دوی ښه وپوهوی
kaviaren/

-کویسیس کې د ژبې کايف

www.jazykovakaviaren.sk/index.php

کله نا کله د کډوالو اداره د هغو کسانو رسه غیر رسمي ناستی
کوي چې په سلواک جمهوریت کې نړیواله خوندیتوب ورکړل
.شوی وي

هغه فستیوال(www.fjuzn.sk) – /فیستیوال/میله  FJÚŽNد
میله ده چې په هغی کی بهرنیان په فعاله ډول یوځای کیږی،
مختلف بحثونه ،پیښې - ،د خوراک  ،د ټولنې په سطحه تخلیقی
او تعلیمي فعالیتونه لپاره الری تنظمیوي

www.facebook.com/festival.fjuzn.

بیبینیک – دا یوڅو کلتوري ټولنه ده چې د بیال بیلوملیتونو
عامه کتابت ونونه – وړیا کتابونه ( -کورين او بهرين) مجلی او
ښځي پکې ګډون کوي .موخه یې په ټولنه کې د ښو شیبو
ورځپاڼی په وړیا توګه لوستلې يش ،د لوستونکي اجازت کارت
تنظیمول دی چی په کی دالس جوړ شوي شیان ( د مثال په توګه
سلواکی
ترالسه کول اسانه دی .دا ستاسی لپاره ښه فرصت دی چی
ګاڼي) هم موجودې وي .دا غونډې په کال کې څوځله تررسه
.ژبه مو پیاوړې کړئ او له نویو کسانو رسه وګورئ
).کیږي( .دا ډله د فیسبوک له الری هم موندلې شی
انسټیټیوټ د وړیا انټرنیټ او Goetheپه براتیسکووا کې د
کتابتون خدمات وړاندی کوي او همدا رنګه په کې د املاين ژبی د
.وړیا زده کړې امکان هم شته
د انرتنیت له لیاری د سلواکی ژبې زده کړه–د انرتنیت له الري
تاسو کولی شئ هر وخت او په هر ځای کی سلواکیا ژبه زده کړئ
- www.e-slovak.sk
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دنورورسهاړیکې – تلیفونې
 ...اړیکې ،میډیا ،انټرنټ
که چیرې تاسو په ټلویزیوين مرکه ،راډیویی مرکه او یا عامه
بحثکي برخه اخيل ،نو باید په یاد ولری ،هغه معلومات چې تاسو
یی رشیکوی ډیری خلکو او همدارنګه بهرنیانو ته به د الرسسی
.وړ وی
ستاسو د رضايت پرته ،تلويزون،ورځپاڼي ،راډيو يا نور اشخاص
اجازه نه لري چې ستاسو شخيص معلومات (نوم ،تخلص ،د زيږدن
نيټه ،عکسونه ،ويډيوګانې) خپاره کړي .دا د شخصیت د ساتلو په
حق کې لویه مداخله ده .په هغه صورت کې چې ستاسو شخيص
معلومات ستاسو د رضايت پرته افشاء شوي وي ،تاسو کولی شئ د
.دې حالت مخنیوی کېدو مرستې لپاره د وکی رسه اړیکه ونیسئ
پهسلواکیاکېډیرټلویزیونيسټیشنونهشتونلري
) ... 3راډیو ګانې(RTVS ، Markiza ، JOJ ،TA
اروپا  )... 2اوورځپاڼي(RTVS ، FunRadio، Expres ،
تاسوکولیشئ د نړۍ ، Hospodárskénoviny).پراواډا(SME ،
اوسلواکیا کې د پیښو په اړه پلټنه وکړی ،د دی معلوماتو لوست
.کولی شئ ورو ورو ستاسی سلواکی ژبه ښه کړي
مخابرايت کمپنې :سلواک جمهوریت کی هغه ځایونه دي چې
تاسو کولی شئ سیم کارت واخلئ او د انټرنیټ شبکې غوښتنه
وکړئ
)Slovak Telekom (www.telekom.sk
)Orange (www.orange.sk
)O2 (www.o2.sk
د سلواکیا په هره پوست خانه کی د4ka (www.4ka.sk) -.

.سیم کارت اخستلو ا امکان

)Tesco Mobile (https://m.tescomobile.sk

تاسو کولی شئ خپل دسیم کارت مصارف په میاشتنۍ توګه
تادیه کړئ او یاد خپل تلیقون لپاره د رضورت مطابق «کریډیټ»
.واخلئ
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رشاب
په مناسبه اندازه د الکولو مرصف په ټولنه کی د منلو وړ دی .د
سلواک په جمهوریت کی زیات شمیر د بیرو خاين ،رشاب خانې
او د رشابو پلورنځې شته ،چیرته چې تاسو بیر څښکلی شئ.،
.دالکولو مرصف د نارینه او ښځولپاره په یو شان د منلو وړ دی

دسلواک د ځانګړو خوړو رسبیره ،تاسو د نوروهیوادونو ځانګري
خواړه هم ترالسه کولی شئ ،ایټالوی رستورانتونه پیزا او پاستا
لری ،آسیایی ارزانه رستوراننونه نیمه پخ شوې بحري خواړه لري،
فالفیل،آشاونور ،میچې خواراک لری ،موږ د ویتنامی ارزانه خواراک
.او د کباب ډیر لویځایونه لرو

مرشوبات/څښاک
کوفوال-د قهوې په شانتی خوند لري او کوکاکوال ته ورته دی

کثافات یا خځيل

.وینیا -یو ډول مرشوب دی چی له انګورو جوړیږی

کثافات هیڅکله په ځمکه بی ځایه نه غورځول کیږی .که څوک
ګرم مرشوبات/څښاک  -کافی (نیسکفی کايف او همدارنګه د
.دا کار تررسه کړی کیدای شی نقدی جریمه يش
دسلواکیا د خلکو ترمنځ "، "Popradskákávaپوراډ کافی
د کثافاتو بندیزونه  -کله چې کثافات غورځول کیږي ،د امکان تر مشهوره ده ،چای (په ځانګړي ډول د بوټو جوړ چای لکه د نعنا،
حده باید جدا شی .دا پدې مانا ده چې بوتلونه او شیشې د شیشو ویلني ،تیم ،ګل بابونه )...جوش شوي رشاب د ویجز او پنچ رسه (د
په کثافت دانی کی اچول کیږی ،پالستیکی شیان (اکرثه د اوبو
)کریسمس په موسم کې
بوتلونه چی له پالستیک جوړ وي) د پالستیک په کثافت دانۍ
کې ،کاغذونه د کاغذ او اوسپنه د اوسپنې لپاره ځانګړي شویو
)د پسه شیدې ( Žinčica
.کثافت دبکسو کی اچول کیږی

KOVY

PLASTY

PAPIER

SKLO
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:کنجکاوي
څرنګه چې سبزیجات او میوي په ژمي کې نه کرل کیږي ،هغه
چې په اوړي یا مني کې کرل کیږي ،ذخیره یا تومنه کیږي ،په
......ځانګړي ډول بادرنګ ،کاهو ،شفتالو ،زردالو

چیرته میوه او سبزیجات ارزانه واخلو؟

د سلوواکیا دودیزه کیکونه د هګیو ،پنیر او اوړو څخه جوړ
چی د مربا ،د کوکنارو ) (šiškyدي یا ډک شوي کیکونه وي
تخمونه ،د پنیر او یا مومپلیو څخه ډک وی .ډیرمشهور کیکونه
منکین کیکونه دي چې د کرم (کاپاسیک) ګوبی او د کچالو کیک
او پینکیک یا ګرد کیکونه دی – خواږه اومنکین .دا(pagáče)،
ځانګړتیاوې د ګول سټیمډ کګورۍ (پارینګ بوچی) ،ټریلینیک،
.او همدارنګه پیروهي دي
www.slovenskepovestikdebolotambolo.
webnode.sk/typicke-jedla-pre-slovensko/

په ځايي مارکیټونو کې او په خپل موسم کې ( هغه چې په ˃=
)یو ټاکلې موده کې کرل کیږي
برټیسالوا کې مونږ تاسو ته د میلیټکووا د کوڅې څخه د ˃=
لیدلو سپارښتنه کوو
د کوسیس کې په ډومینیکا چوک چې یو لوی مارکیټ ˃=
شتون لري
:توصیه
د ژمي په میاشتو کې ،بې موسمه میوې ( لکه توت زمیني،
خټکی ،کجالو او ډیر نور) مهم دی او له همدې کبله يي قیمت
.دوه برابره یا حتی درې برابره ډیر ګران وي

دودیز خواراک:
BryndzovéHalušky

جوشیدلې الوګان د پسه پنیر،او لوبیا رسه) د سلواکیا له ملی.
)خواراکو څخه دي
دودیز کورين خواراک آلو”لوکس» یو ډول خوږه ډوډۍ ،د کرم
خاص سوپ ،د ادرک سوپ ،د دالو سوپ ،لوبیا سوپ ،د مختلفو
سبزيجاتو سوپ (گازرۍ ،دڼیا ،ګلپي او لوبیا) او د غوښې نرۍ
.ښوروا ده .سوپ د خوراک مهمه برخه تشکیلوي
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خواراک– سلواکیا کې څه شی عام دي؟

د سلواکیا د خلکو د خوراکعمده عنارص عبارت دي له کچالو ،کرم (په ځانګړي ډود ساور کرم) ،عدس ،لوبیا(وچې) ،اوړه ــ د کوم څخه
چې ډوډۍ پخیږي ،پنیر ــ له غوا ،میږي،هګۍ ،د چرګې او د خنزیر/خوګ غوښه ،او همدارنګه ،د غوا .همدارنګه د سلواکیا خلک ډیر
زیات ماهیان خوري ،لکه کارپ ،سلمن .میوې او سبزیجات په یو ټاکيل وخت کې ددوې د پیدا کیدو مطابق خوړل کیږي— سلواکیا
.کې ددې د کرلو د وخت پورې اړه لري

څرنګه پیسې سپام/بچت کړو؟
:توصیه
د سلواکیا جمهوریت کې وریجي ډیرې مهمې دي .د هر سوپر
مارکیټ کړۍ ،د وریجو ډیر ډولونه وړاندې کوي ،مګر د دوې
نرخونه مختلف دي .بسامتې وریجي ،جیسمین یا نیمه پخ شوي
وریجې (چې معموال په کاغذې بکسونو کې بسته بندې شوي)
د وریجو منظم رژیم = دوه برابره ګرانېږي .په ځانګړو خوراکي
پلورنځیو کې ،کیدای يش ځینې وختونه د لویو پاکټونو اخیستل
.ګټور وي ،او په عمومي سوپر مارکیټونو کې د تخفیف پر مهال
دا ډیره غوره ده چې خوراکي توکي په سوپر مارکیټ کې
واخیستل يش ،په ځانګړي ډول کله چې تخفیفوي– په ځانګړي
 (Lidl , Tesco, Kaufland,اوونۍ کې تخفیف شوي شیان
تاسو یواځې د هر سوپر مارکیټ د کړۍ په معلومايت Terno ...)،
.پاڼو کې پیدا کولی شئ

الندنې سبزیجات تر ټولو ډیر خوړل
:کیږي
پرسلی ( مارچ – می) – کاهو ،پالک ،ساګ (د اپریک څخه پیل
)کیږي
اوړی ( جون – سپتمرب) کورجیت ،بانجان ،رومي ،مرچک ،کاهو،
نخود ،توت زمیني (د می په اخر کي پیلیږي) ،رسربیز ،بلو بیريز،
.شفتالو ،نازک شفتالو ،انګور
منی (سپتمرب – نومرب)  --کدو
ژمی (نومرب—فیربوري) کرم
د ټول کال په جریان کې  -زردکې ،دڼیا ،سیلریي ،شبت ،کچالو،
پیازو ،هوږه ،او مڼې ( که چیرې یا د توکې په ډول وساتل يش ،تر
)څو میاشتو دوام وکړي

په عمومي ډول مرصفیدونکي خوراکي توکي د دوي د اوسط
:قیمت رسه ،عبارت دی له
 to 1,50 €چلیپ – ډودډۍ     €0,80
250 to 2 €ګرامه ماسلو کوچ   €1 -
 to 1 €لیټر مالکو شیدې   €0,45 - 1
 € to 4 €د چرګه غوښه     1 kg2,50 -
د غوايي غوښه (د دې پورې ډیره اړه لري چې د کومې 1 kg
برخې څځه ده) €15-€4
د خوګ غوښه 1 kg – €7 - € 3,50
 €د خوسکي غوښه 1 kg –11 - €6
 to 10 €سیر— پنیر     1 kg €5,50
 10 to 1,60 €هګۍ    €1,15 -
 €بریډ رول 1 f0,07 -
 to1 €کرسټال بوره 1 kg €0,75 -
 to 1 €موکا -اوړه 1 kg 0,59 -
 € to €2,50ریزه -وریجي 1 kg 1,49

په عمومي ډول مرصفیدونکي مرشوبات
:او شیان
€ 1,50سلواکیا جمهوریت کې د جوس 1 toلیټر جوس €0,90 -
څخه مطلب  ٪100تازه جوس نه دی , .مګر یو مرشوب چې د
میوو ذایقه لري %100 .تازه جوس یو څه اندازه ډیر ګران دی 0.5
) لیټر په 3-2€
 to 1,40 €کوکاکوال    2 l €1,20
 1 €اږده کاشوغه آیسکریم     0,50
 to €2کايف     100 g €1
 to 1 €بیر    0.5 l €0,40
 to 10 €الکول   0,5  %40 l €3,80
€2,60 to 3,50 €
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د ډریورۍ الیسنس

د سلواکیا جمهوریت کې ،تاسو د ډریورۍ د الیسنس د کورس مستحق یاست .شونې ده چې ستاسو د اصيل هیواد د ډریورۍ الیسنس د
سلواکیا په هیواد و نه پیژندل يش ،د دې لپاره تاسو باید د نوي الیسنس لپاره درخواست ورکړئ او د ډریورۍ کورس په بریالیتوب رسه متام کړئ

 60وروځو تاسو کولی شئ چې خپل د ډریورۍ اصيل الیسنس د
پولیسو د چارواکو رسه د سلواکیا د ډریورۍ الیسنس ته تبدیل
کړئ .د  60ورځو د مودې د تیریدو وروسته ستاسو د ډریورۍ د
.الیسنس وخت پای ته رسیږي
که چیرې ستاسو د ډریورۍ الیسنس د دايس هیواد لخوا ورکړل
شوی وي ،چې د ترافیکي قوانينو په اړه د کنوانسیو د د غړی
نه وي ،تاسو باید د ډریورۍ د الیسنس کورس وکړئ ،چې ددې
لپاره د ( €650 - €600ورکول کیږي) .په ورته کورس ،په بریالیتوب
رسه د کورس پای ته رسولو ازموینه یواځې په سلواکي ،هنګري یا
انګلیيس ژبه کې ده .د دې څخه وروسته ،کله چې ستاسو کورس
پای ته ورسیديل نو تاسو ته به د ډریورۍ یو داسې الیسنس درکړل
.يش چې په ټولو اروپايي هیوادونو کې به د باور وړ وي

د بهرين دولت لخوا د ډریورۍ ورکړل شوی الیسنس په هغه
صورت کې د منلو وړ دی چې د الیسنس صادرونکی هیواد دې
د سړک د ترافیک په اړه د ویانا یا جینیوا د کنوانسیون غړي
وي.الندې دولتونه د کنوانسیو غړي دي ،پدې معنی چې د دې په
وسیله د ډریورۍ یا نړیوالې ډریورۍ ورکړل شوي الیسنسونه
د سلواکیا هیواد په قلمرو/سیمه کې د باور وړ دي .په ځانګړې
:توګه :دا دي
کوملبیا ،ګانا ،هند ،ایران ،منیبیا ،پاکستان ،روانډا ،سوریه ،اکراین
.او نور
سلواکیا کې د استوګنځې د پاتی کیدو په صورت کې ،تاسو مجبور
یاست چې د سلواکیا د ډریورۍ الیسنس ته خپل د ډریورۍ د
اصيل الیسنس د بدلولو غوښتنه وکړئ .تاسو هغه وخت د دې
لپاره درخواست ورکولی شئ چې تاسو ته نړیوال خوندیتوب او
د اقامي د ترالسه کولو څخه وروسته د 185ورځو پاس ترالسه
کړئ .د اقامې د کارت 185+ورځو پاس ترالسه کولو وروسته تر
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د سلواکیا دننه او بهر ته سفر

د سلواکیا جمهوریت کې خلک معموال دولتي ترانسپورت ،لکه بسونه او ریل د یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ لپاره کاروي .د
.ټکيس بیه ډیره لوړه ده او له همدې لپاره باید کله کله وکارول يش

نورو هیوادونو ته څرنګه سفر وکړو؟
که چیرې تاسو د پناه درلودونکې یاست تاسو مستحق یاست چې
د  1951کال د جوالی د میاشتې د  28د کنوانسیون مطابق ،د سفر
د اسنادو لپاره درخواست وکړئ ،چې د دوه کالو لپاره د اعتبار وړ
وي .څرنګه چې سلواکیا د سفر اسناد ورکوي ،پس ورته رشایط د
سلواکیا جمهوریت پر وګړو هم پيل کیږي ،مګر یواځې د شینګن
.په سیمو کې
په هغه صورت کې چې تاسو د فرعي خونديتوب درلودونکي
یاست او هیڅ پاسپورت نه لرئ ،کیدای يش تاسو د بهرنیانو
پاسپورت درکړل يش ،چې د یو کال لپاره د اعتبار وړ وي.
همدارنګه د پناه درلودونکو لپاره ،که چیرې تاسو د اروپايي
ټولنې د هیوادونو څخه بهر سفر کوئ ،تاسو باید د هغه هیواد د
.ویزې ځانګړي رشایط پوره کړئ
د اروپايي ټولنې نورو هیوادونو ته تاسو کولی شئ د سفر د
باوري اسنادو او سلواکیا جمهوریت د اقامت د جواز په وسیله
.سفر وکړئ

په بریټیسالوا کې ،تاسو کولی شئ د رسویس یا برقي
په وسیله د یو ځای څخه بل ځای ته سفر )(električkaریل
کې کولی شئ www.dpb.skوکړئ – تاسو پدې ویب سایټ
په نوم یو  BAiTransitچې بسونه یا برقي ریل ولیټوئ :یا د
کې ورته دی ،تاسو په  Kosiceګټور انډرایډ اپلیکیش شته ،دا په
.کې معلومات ترالسه کولی شئ www.dpmk.sk.
سلواکیا کې سفر کول  ---تاسو کولی شئ د یو ښار څخه بل ښار
 www.cp.skته د بس یا ریل پوسیله سفر وکړئ .نور معلومات په
.کې ترالسه کولی شئ
هم  Regiojet ،همدارنګه ،د ترانسپورت شخيص کمپنۍ ،لکه
شتون لري ،چې د رسویس او ریل په وسیله د ښارونو ترمنځ یا
.نړیوالې ترانسپورتې اړیکې ارایه کوي
دی ،چې د بس یا ریل پوسیله د  Arrivaد مثال په توګه بل يي
.اوږد واټن سفرونه د پراګ ،چک جمهوریت پر لور ارایه کوي
ډیری وخت نوموړې کمپنۍ د کالسیک بسونو یا ریلونو څخه
). (www.arriva.skارزانه وي
 :یواځې د ریلونو په اړه معلومات تاسو کولی يش پر
ویپ پاڼه ترالسه کړئ.همدارنګه www.zsr.sk
تاسو د ریل په وسیله کولئ شئ چې نږدې ځایونو ته
Vrakuňa,الرسسی ولري یا د بریټیسالوا ګوټ برخې
د عمومي شټیشن)NovéMesto, DevínskaNováVes
(Hlavnávlakovástanica)..څخه
ویب  www.slovakrail.skد ریل ټکیټونه په مستقیم ډول د
پانه څخه اخیستل کیدای يش —.دا کار ډیر ژر کیږي ،کله چې
تاسو په ریل کې یاست ،تاسو کولی شئ یواځې بریښنايي ټکټ
.يه خپل موبایل کې ټکټ کتونکې ته ښکاره کړئ
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امیدواري د پیدایښت پر و ړاندې–
کنټرول او له منځه وړل/سقط
سلواکیا جمهوریت کې د امیدوارۍ مخنوی او د جدي رشایطو الندې د سقط په وسیله د حمل له منځه وړل قانوين دي .د یادو دوو میتودونو
.څخه د یو په وسیله د امیدوارۍ څخه مخنیوی یا د حمل له منځه وړل يواځې د ښځې د پریکړې پورې اړه لري ،دا موضوع تر ډیره شخيص ده
په خوندي ډول د روغتون په بکس کې ساتل کیږي .مور په نوموي سلواکیا کې هره ښخه د ځان لپاره نسايي والدي ډاکرت لري ،کیدای
يش ښځینه یا نارینه وي .نسايي والدي ډاکرت کیدای يش د ناغوښتنې
.څانګه کې یواځې د یوې شمیرې الندې راجسرت کیږي
امیدوارۍ پر وړاندې د میتودونو توصیه وکړي .د امیدوارۍ د کنټرول
یو څو ډولونه شتون لري ،چې کیدای يش د نسايي والدي ډاکرت رسه په
)((Hniezdozáchrany
.توافق توصیه کړل يش

بیړنی بسرت

په هغه صورت کې چې مور یو ماشوم وزیږوي او د جدي شخيص
د سلواکیا قانون د امیدواریو تر منځ ،د امیدوارۍ د ځنډولو د قانون
ستونزو له کبله غواړي هغه پټ وسايت ،هغه کولی يش چې د “
پر اساس ،د وقفې اجازه ورکوي .د امیدوارۍ د پریکون دوه ګټورۍ
بیړين بسرت” څخه د معافیت پرته ماشوم وزیږوي ،په کوم ځای
شتون لري :پریکون د روغتیايي عواملو له کبله ،او پریکون د غیر
کې چې به روغتیايي پاملرنه سم دالسه ورکول کیږي.پدې ویب
روغتیايي عواملو له کبله .خو د ښځي لخوا د دې ادعا لپاره د
تاسو کولی شئ د www.hniezdozachrany.skسایټ کې
.امیدوارۍ  12اوونۍ وروستی وخت دی
هغه ښارونو لست ترالسه کړئ چې یا د بسرتونه او همدارنګه ددې
که چیرې تاسو د حمل د له منځه وړلو پریکړه کوئ ،د خپل نسايي
پورې اړوند حقوقي موضوعاتو او د ماشوم د پرورش د حمل د کارولو
والدي ډاکرت رسه اړیکه ونیسئ ،څوک چې تاسو به د روغتون په اړه
الرښود پکې ځای پر ځای شوي وي چ انکیوبیټر به څه رنګه کارولې
.نور تفصیل درکوي ،په کوم ځاې چې سقط تررسه کیږي
.کیږي .دا انتخاب د وروستۍ حل الرې په ډول ګڼل کیږي
که چیرې ښځه د نوموړي حل الرې لپاره اقدام وکړي ،د ماشوم
.پټ زیږون د مور او ماشوم دواړو خوندي حل الره ده

بله د حل الره یې دا ده چې ماشوم تحمل کړئ او نوی زیږدلی
 (www.adopcia.sk).ماشوم د فرزندیتوب لپاره پریږدئ

په هر حال ،معموال ددې ډول حل الرو توصیه نه کیږي ځکه چې
.د ماشوم پریښودل د مور رسه تر ټوله غوره حل الره ده

که چیرې مور غواړي چې نوم يي پټ وساتل يش ،د دې لپاره یو
:څو غوراوي شتون لري

.هغه ویب سایټونه چې تاسو الزیات معلومات ترالسه کولی شئ

د ماشوم پټ زیږون

www.health.gov.sk
www.hniezdozachrany.sk
www.adopcia.sk

که چیرې تاسو غواړئ امیدواره يش او نه کامیابیه نه شوې ،
د مصنوعي القاح یا د هغه والدینو څخه چې نيش کولی د
ماشومانو پاملرنه وکړي ،د ماشوم د فرزندي اخیستلو غوره وای
:موجود دی .د مثال په توګه
www.gyn-fiv.sk

or

www.iscare.sk.

قانون هغه مور ،چې غواړي د ځینو عواملو له کبله خپله
امیدواري پټه وسايت ،جوګه کوي چې “ د ماشوم پټ زیږون”
مسؤلیت پر غاړه واخيل .قانون روښانه کوي چې ښځه د دې
غوښتنې رسه چې غواړي یو ماشوم د پټ پیدایښت د رشایطو
الندې وزیږوي ،کولی يش د ناغوښتې حمل رسه ،هر روغتون ته د
زیږون لپاره الړه يش .دا د ناغوښتې امیدوارۍ د حل لپاره خوندې
الره ده .نوی زیږدلی ماشوم کامل حقوقي حیتیت لري او د
فرزندیتوب لپاره ټاکل شوی .د طب له نظره ،دواړه مور او ماشوم
.به تر کايف مراقبت الندې ونیول يش
ددې کار لپاره ،د روغتون د ځانګړې څانګې د منلو په صورت کې،
مور باید یوه فورمه ډکه کړي .معلومات په ښه ډول رسه پټیږي او

[ ] 22

همدارنګه د سلواکیا جمهوریت کې ،په ملګرتیا رسه ژوند کول
معمول دی .ښځه او نر پرته له واده ژوند کوي .همدارنګه،
معمول دی چې یو د والدینو ( باک نه کوي چې نارینه دی که
ښځینه) څخه د ماشومانو پرورش وکړي .سلواکیا کې دریمه برخه
.ماشومانو په نامکمله کورنیو کې ژوند کوي
په عمومي ډول ،دواړه نارینه او ښځینه ،د دوه اړخیزه قرارداد
پر اساس ،د کور په کارونو کې ونډه اخيل (دوي دواړه د پخيل،
)صفايي ،د ماشومانو د ساتني په شان ،فعالیتونه تررسه کوي

واده او ملګرتیا
واده دیو نارینه او یوې ښځینه تر منځ یو قرارداد دی .د قانون
له مخې اجازه نشته چې یو څخه زیاتو کسانو رسه واده ويش .که
چیرې دايس کیږي ،دا کس کیدای يش تر دوو کلونو پورې په

د سلواکیا په جمهوریت کې شونې ده له داسې کسانو رسه وګورئ
چې ورته جنس ته متایل لري ( د یو نارینه د احساساتو متایل
د بل نارینه پر لور /د یوې ښځینه متایل د بلې پر لور) .دا په
.سلواکیا کې قانوين دی
جیل کې بندي يش .که چیرې یو کس غواړي بیاځيل واده وکړي،
د نظریاتو مالتړ کوي ،او بل خوا LGBT ،ځينې خلک شته چې د
اړینه ده چې د تیرې ښځې/خاوند رسه د طالق یا د هغې د مړینې
نور خلک شته چې ،نوموړي نظریات ردوي .مګر د ټولو خلکو
.تصدیق وړاندي کړي
لپاره دايس قانون وجود لري چې پیروي ترې وکړي ،کوم چې د
افرادو حقوق او ازادي تأمینوي .د هر یو ډله پر وړاندې په هر
د اروپايي ټولنې د ځینې نورو هیوادونو په خالف د ورته جنس
.حالت کې د کرکې څرګندول د منلو وړ نه دي
.رسه واده کول د سلواکیا په جمهوریت کې جواز نه لري
په واده د نه حل کیدونکې ستونزې د رامنځته کیدو په صورت
کې ،یو د دواړو خواو څخه کولی يش چې د طالق لپاره په اړونده
محکمه درخواست ورکړي .د  2013کال د احصايي له مخې  ،د 100
ودونو څخه  43طالق شوي1.سلواکیا کې طالق یوه تکراریدونکې
پدیده/پیښه ده .د طالق په وسیله ،محکمه کیدای يش دا پریکړه
وکړي چې ماشومان دې له چا رسه او څوک به د دوي څخه
ساتنه کوي .همدارنګه ډیری وخت په سلواکیا کې د “متبادلې
ساتنې”موضوع رامنځته کیږي .پدې معنې چې د طالق څخه
وروسته والدین د یو منظم انټرول/ځنډ پر اساس ماشومان تبادله
.کوي
کله چې د احتاميل طالق خربه رامنځته کیږي ،ستاسو وکیل کیدای
.يش ستاسو رسه د حقوقي مشاورت په برخه مرسته وکړي

سلواکیا جمهوریت Štatistický úrad

1
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سلواکیا کې د ژوند کولو طریقه
د سلواکي ژيب زده کړه

انفرادي ازادي
د نورو هیوادونو رسه پرتله کې ،د نورو اروپايي هیوادونو په شان
په سلواکیا کې هر کس په خپل ځان متکي وي .دا کیدای يش د
کار یا تعلیم په برخه کې وي.ټولنیز ژوند چې کیدای يش د نړۍ د
.نور سیمو لپاره منوين وي ،په سلواکیا کې معمول دی

د پورته ذکر شویو دالیلو لپاره اړینه ده چې سلواکي ژبه زده
کړل يش ،ترڅو څرګنده کړئ چې څه غواړئ یا احساس کوئ ،او
همدارنګه د نورو لپاره چې وتوانیږي ستاسو اشارو ته غربګون
وښايي .د سلواکې ژبې زده کړه به له تاسو رسه مرسته وکړي چې
نوې ټولنیزې شبکې جوړې کړئ.که څه هم سلواکیا جمهوریت یو
په هر حال ،دلته ګاونډیتوب او ټولنې شته چې ،خلک د یو بل
کوچنی هیواد دی ،ژبه ستاسو د خپل خوندیتوب او د راتلونکې
رسه مرستې کوي .خلک کیدای يش د کار ،خوښو ،سپورت ،مذهب،
.سلواکي تابیعت لپاره اړینه دي
.یا نورو رشیکو فعالیتونو له کبله یو بل رسه په اړیکه کې يش

ښځې او ټولنه

سلواکیا جمهوریت کې ،ښځې د نارینو په شان ورته حقوق او
مقام لري .دوی د خپلو مهارتونو رسه سم د کار ټول ډولونه زده
او تررسه کوي ..دا عامه خربه ده چې نارینه د عامه ژوند په ټولو
.برخو کې د ښځینو رسه ګوري

سلواکیا کې ښځې د نورو په ملګرتیا یا
.پرته له ملګرتیا ګرځي راګرځي
خلک کولی يش خپل احساسات ،دجنس په نظر کې نیول څخه
پرته ،څرګند کړي ،چې کیدای يش د غاړې ورکولو یا ښکلولوپه
وسیله وي ،او اړین نده چې دا عمل دې د دوې تر منځ د کومې
.اړیکې ښکارندوی وي

د ماشومانو پرورش
د ماشومانو پرورش په عمومي ډول د والدینو په الس کې وي،
پداسې حال کې د ښوونځې ښوونکی هم پدې چاره کې شامل وي.
د تعلیم د یوې برخې په توګه ،ماشومانو ته د یو څه اصولو په
ټاکلو کې د سلواکي والدین څخه کار اخیستل کیږي .دا ځکه چې
والدین ستخګیره دي .همدارنګه د ښوونځي ښوونکی پدې باور
دی چې ځینې اصول دې چې ماشومان یي په ځانګړي ډول په کور
.کې زده کوي
متوسطه سلواکي کورنۍ د  3-1ماشومان لري ،چې کیدای يش
ستاسو د اصيل هیواد څخه لږ توپري ولري .کورنۍ کې ماشومان نه
.لرل په سلواکیا کې عامه خربه ده
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برسټیسالوا کې د اقتصاد پوهنځی – چې په نړیوالو اقتصادي
...اړیکو ،مدیریت باندې مترکز کوي
:د تجارت د مدیریت پوهنځی
لسانس :تجاريت اقتصاد او مدیریت - I.

(www.fpm.euba.sk/medzinarodne-vztahy/
bachelor-s-programme),

لسانس :عمومی مدیریت -II

(www.euba.sk/studium/studijne-programy-v)cudzich-jazykoch/international-management

:فرانسوي ژبه کې د تجارت پوهنځی
لسانس :د خرڅالو مدیریت -II

www.obchodnafakulta.sk/en/

پوهنتون
. I.په عمومي ډول د پوهنتون زده کړې په دوه درجو ویشل شوي
)د ماسرتۍ دوره(2کاله)IIد لسانس دوره (3کاله
معموال په ښوونځي کې زده کړې په سلواکي ژبه وړاندې کیږي.
دلته تاسو کولی شئ چې په سلواکیا کې د ټولو پوهنتونو په اړه
.www.portalvs.skمعلومات ترالسه کړئ
دلته د ځینو پوهنتونو مثالونه دي ،چې تاسو کولی شئ د
سلواکي ژيب څخه پرته په بله ژبه (معموال انګلیيس) کې زده کړې
:وکړئ
برسټیسالوا کې د کمینوس پوهنتون په انګلیيس ژبه په الندې
:پروګرامونه د زده کړې لپاره امکانات برابروي
 (www.fmed.د طب پوهنځی :عمومي طب ،طب دندان

:جرمني ژبه کې د انفارمټیک اقتصاد پوهنځی

uniba.sk/en/study/for-applicants/entrance)examination/

www.fhi.euba.sk/en/

د مرکزي اروپا مطالعات¸ Iد فلسفې پوهنځي :لسانس

لسانس :د نړیوالو مالیاتو مدیریت -II
تخنیکي پوهنتون –د معادنو ،ځمکې پیژندين ،د Košice
پروسس د کنټرول او جیو ټیکنالوژي پوهنځی :د میټالرجي
پوهنځی ،د میخانیګي انجنیرۍ پوهنځی ،د بریښنا او
انفارمیټک انجیرني :د اقتصاد پوهنځی :د هرنو پوهنځی :د
.هوانوردۍ پوهنځی

www.studium.tuke.sk

د پوهنتون غوښتنلیکونه:
د زده کړو لپاره غوښتنلیکونه ډک کړې يش او څو میاشتې د
.مخکېوسپارل کیږي

(www.fphil.uniba.sk/en/studium/uchadzac)prijimacie-konanie/

 (www.fpharm.لسانس :فارميس : IIد فارمسۍ پوهنځی
)uniba.sk/en/education/admissions/

لسانس :چاپیریال ساتنه :بایو کیمیا : I.د طبعیي علومو پوهنځی

)(www.fns.uniba.sk/en/study/

مارټین کې د جیسینس د طب پوهنځی :عمومي طب

(www.jfmed.uniba.sk/en/studium/uchadzaci/
) prijimacie-konanie/

لسانس ،د ځمکې : II.د ریاضیاتو ،فزیک ،انفارمیټیک پوهنځی
په ځینو پوهنځیو کې ،ورستنۍ نېټه د فروري په میاشت کې وي (www.fmph.uniba.sk/en/admissions/) ،فزیک
.پدايس حال کې چې سمسرت په سپتمرب کې پیل کیږي
لسانس  II.او : Iد مدیریت پوهنځی
شونې ده چې تاسو ورته کال په ښوونځي کې تکرار کړئ .ددې
لپاره به دلیل دا وي چې تاسو د ژبې لپاره خپلو مهارتونو ته
وده ورکړئ او خپلې تیرې زده کړې په رسمي ډول تنظیم کړئ .د
سلواک جمهوریت لپاره ،ډیری ځل ستونزمن وي چې د ښوونځیو
مختلف سیستمونه وپيژين ،د مثال په توګه ،یو سیستم د هغه
.هیواد څخه چې تاسو ترې راغلی یاست

) (www.fm.uniba.sk/en/studium/

د هغه بهرنیو لپاره چې غواړي د کمینوس په پوهنتون کې زده
کړې وکړي او مورنۍ ژبه يي سلواکي نه وي ،د دوی لپاره د اماده
ګۍ یو ټولګی شته دی .د اماده ګۍ د ټولګی د زده کړو په جریان
کې ،زده کونکې ډیری توجه د سلواکي ژيب زده کړې او همدارنګه
.د اسايس تعلیامتو ترالسه کولو ته کوي
www.cdv.uniba.sk/en/ilps/courses/
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تعلیم

د ښوونځي ډولونه:
وړکتون (عمر  )6-3ماشومانو ته لومړنۍ زده کړې او مهارتونه
وړاندې کوي ،د دوې ژبني ،فکري مهارتونه او دلچسپی ته وده
ورکوي .وړکتون ته تګ د  5کالو څخه اجباري دی او لومړين
ښوونځي (لومړنۍ ابتدايي زده کړې) ته د داخلیدو لپاره د اماده
ګۍ په ډول کارول کیږی .ماشومان هغه وړکتون کې شامیلیږي
.چې ستاسو د دایمي یا موقتي استوګنځای ته نږدي وي
لومړنی ښوونځی (عمر  9 ،)15-6درجې لري ،او په لومړۍ ()4-1
او دوهم ( )9-5درجو کې ویشل شوی .د ماشوم والدین مکلف
دي چې ماشوم د نوم لیکني پر مهال د اجباري ښوونځي د تګ
رسه د موافقت لپاره د خپلې ولسوالۍ په لومړين ښوونځي کې
.شامل کړي

لیسه /عايل ښوونځی
جیمنازیم (د ګرامر ښوونځی)– عمومي زده کړې ،د پوهنتون
)لپاره د اماده ګۍ زده کړې ( د  5-4کالو پورې وخت نیيس
اختصايص لیسه– زده کونکو ته د کاري موخو ( اليس صنایع ،د ښو
خوړو فن ،سپورت) لپاره زده کړې ورکوي
ښکيل هرنونه – دا یو اختصايص ښوونځی دی ،چې د مخلوطو
هنزو او پیداګوژي زده کړې وړاندې کوي ( 6کاله – دا د ابتدايي
)ښوونځي د مخه خالصیدو رسه تړلی دی

ماشومان او ښوونځی
ښوونځیو کې ،دا معمول دی چې ټول زده کونکې ،دواړه هلکان
او جوين ،په ورته ټولګي کې پاتې يش ،ورته مهال ویش ولري ،او
په ګډه رسه ورته درسونه ووايي.د مثال په توګه دوی د سپورت
اجباري درسونه لري ،چې کیدای يش ځینې وختونه د المبا یا نورو
.سپورتې فعالیتونو درلودونکي وي
سلواکیا کې ،د ښوونځي حارضي د  10کالو لپاره اجباري ده ،چې
.معموالً د  6کلنۍ د عمر څخه پیل کیږي

[ ] 18

روغتیاييپاملرنه
د سلواکیا په جمهوریت کې روغتیايي پاملرنه د دولت او د روغتیا د پاملرين د اداراتو لخوا وړاندې کیږي.کډوال د هغې ګټګورۍ
پورې اړوند دې ،څوک چې د عامې روغتیا پاملرين په سیستم کې داسې شامل دي ،لکه سلواکیان .د دولت روغتیايي بیمه سمدالسه
د پناه په ورکول رسه ،پلې کیږي .ددې لپاره د پناه غوښتنې په اړه د مثبتې پریکړې د ترالسه کولو څخه وروسته دفعتا د عامې
روغتیا د پاملرنې د مستحق توب د پیل څخه تر  8وروځو پورې تاسو اړ یاست چې ځان د روغتیايي بیمې کمپنې د اړونده
.رسه راجسرت کړئ )(Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union, Dôveraدفرت
په ځانګړې حاالتو کې ،کله چې جدي روغتیايي حالت ( د بدن
ماته برخه ،د وینې بهیدل ،نه برداشت کیدونکی درد او داسې
نور) رامنځته کیږي ،پدې صورت کې د بیړنیو روغتیايي خدماتو
.څخه ګټه اخیستل کیدای يش
رسدرد یا د درد نور موقتي حالت د بیړنیو روغتیايي خدماتو د
ترالسه کولو لپاره جدي حالت نه ګڼل کیږي .په بیړنیو روغتیايي
خدماتو کې ،ډاکرت لومړنۍ مرستې وړاندې کوي ،او ناروغ ته امر
کوي چې خپل د اوسیدو د موقیعت مطابق د خپل عمومي ډاکرت
.څخه د کاري ساعاتو په جریان کې لیدنه وکړي
ښوونځي ته اجباري تګ پدې معنی دی چې ،په سلواکیا کې د
 6څخه تر  16کالو عمر لرونکی هر ماشوم باید ښوونځي ته
الړ يش .ښوونځې کې د ماشوم غیر حاررضي پواځې د ناروغۍ یا
بیامرۍ او د ډاکرت لخوا د ښوونځي ښوونکې ته د یو لیکيل عذر
د ورکولو په صورت کې یا د نورو جدي کورنیو ستونزو په حالت
کې ،د منلو وړ دې .ښوونکی باید ښوونځې کې د ماشوم د غیر
حارضۍ څخه ژر تر ژره خرب کړل يش ،کیدای يش د غیر حارضۍ پر
.ورځ د یوې ټیلیفوين اړیکې په وسیله وي
په هغه ضورت کې چې والدین د ماشوم د اجباري حارضې رسه
موافقت و نه کړي  ---ماشوم ښوونځي ته حارض نيش ،د دولت
چارواکي به څرګنده کړي چې ويل نوموړې چاره راپیښیږي.به
نتیجه کې دا ډول کړنې د جریمې رسه تړيل وي –ماشومان کیدای
يش د والدینو څخه واخیستل يش او وروسته روزنتون/روزونکی
کور ته ( د يب پالره او يب موره ماشومانو لپاره ځانګړي شوې
اسانتیاوې) وسپارل يش .والدین کیدای يش د ځوانانو د اخالقي
.تعلمیاتو د ګواښونو لپاره د جنايي تورنو موخه وګرځول يش

:د روغتیايي پاملرنې د اداراتو لخوا ګټوره ویب سایټونه
www.vszp.sk,
www.dovera.sk,
www.unionzp.sk

که چیرې تاسو ته فرعم خوندیتوب درکړل شوی وي ،تاسو د پناه
غوښتونکې ،یا د سلواکي اوسیدونکو په ډول د ورته خدماتو او
اعاملو مستحق یاست .یواځي فرق دا دې چې تاسو یو مختلف
سند (یو ګاليب کارت) ترالسه کوئ ،په هر صورت د وړتیا کچه به
یو شان وي .د بیرته ورکولو میکانیزم یو څه توپیر لري ،ځکه
دا د کورنیو چارو وزارت دی چې په مستقیم ډول پیسې بیرته
د روغتیايي پاملرنې ادارې ته ورکوي .په پایله کې روغتیايي
.پاملرنه پرته د کوم توپیر څخه تضمین کیږي
هغه سند چې د مکمل خوندیتوب ترالسه کونکې ته د روغتیايي
پاملرنې د ترالسه کولو د وړتیا لپاره ورکول کیږي هغه (ګاليب
.کارت) دی
ځینې وختونه ډاکرتان د” ګاليب کارت” په لیدو رسه حیرانتیا
ښکاره کوي ،او ادعا کوي چې دوي ددې ډول کارت په اړه هیڅ نه
پوهیږی.خو په هر حالت ،دوې باید ددې کارت په اړه معلومات
ولري .دا په راښتیا د اداري بار پورې تړاو نه لري .که چیرې
تاسود ادغام په پروژه کې ګډون کوې ،ستاسو ټولنیز کارکونکی
.به تاسو ته ددې په اړه معلومات درکړي
ددې کار په ښودلو رسه ،ډاکرت مکلف دي چې ستاسو روغتیايي
درملنه وکړي .که چیرې ډاکرت د روغتیايي درملني د ورکولو څخه
انکار وکړي¸ ستاسو لپاره غوره ده چې د هامغه ځای څخه د
خپل ټولنیز کارکونکي رسه اړیکه ونیسئ .که چیرې داسې نه شی
.کولی ،د ډاکرت نوم په یاد ولرئ ،چې مونږ وروسته وررسه وګورو
د ډاکرتانو کاري ساعات معموال د سهار د  7:00څخه د ماښام تر
 15:00پورې وي ،ټوله ورځ نه وي .همدارنګه دا معمول دی چې
د لیدو لپاره د مخکې وخت واخیستل يش .د ځینو درملنو لپاره
.خلک تر څو اوونیو انتظار کوي
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استوګنځای

د یو څه مودې وروسته تاسو باید د استوګنې اړوند مصارف پر
.ځان ومنئ
کله چې تاسو غواړئ یوه کوټه یا اپارمتان په کرایه ونیسئ ،دا
معمول دی چې کیدای يش مالک ستاسو څخه د لومړئ میاشت
د کرایه لپاره د قرارداد د السلیک پر مهال پیشکي وغواړي .دا
پیشکي د مالک لپاره د کور د خسارې د جربان یا د بریښنا د بیل
د بقایاتو په د تادیي په ډول کارول کیږي .کله چې تاسو د مالک
رسه د قرارداد پای ته رسولو لپاره رايض شوئ ،پیشګي به بیرته
تاسو ته درکول کیږي .که چیرې تاسو د یوې اجنسۍ په وسیله د
استوګنځای په لټون کې یاست ،معموال اجنسۍ تاسو ته د ځای
د پیدا کول لپاره خپل لګښت اخيل (کیدای يش دا لګښت د یوې
میاشتې د کرایي په اندازه وي) .بس کیدای يش استوګنځای ته د
داخلیدو څخه د مخه تاسو باید د  3میاشتو د کرایه وکړئ (یوه
میاشت د کرایي لپاره ،بله د پیشکۍ لپاره ،دریمه د اجنسۍ
)لپاره
:پر انټرنیټ باندې ،ډیر زیات وړاندیزونه شته ،د مثال په توګه

هغه مهال چې تاسو ته پناه یا مکمل خوندیتوب درکړل شو،
سمدالسه تاسو ته به د مناسب استوګنځای د پیدا کولو لپاره
مرستې درکړل يش .دا په بیال بیلو ښارونو کې په ځانګړي توګه
د قیمتونو په رشایطو او همدارنګه د کار او تعلیمي فرصتونو
پورې تړاو لري .د مجردو اشخاصو لپاره په ګډه لیله کې یوه
.رشیکه کوټه یا اپارمتان معموال په نظر کې نیول شوی وي
 NGOsد استوګنځای “ورسپارنه”د مهاجرت د ادارې او د
ترمنځ د خربو اتر په اساس د نړیوال خوندیتوب ترالسه کولو
څخه وروسته صورت نیيس .د استوګنځای د موقیعت ،قیمت،
د ښوونځي/وړکتون( په ځانګړي ډول که چیرې ماشوم وي)،
ټولنیزې اسانتیاوې ( مسن او داسې نور) ،د کار کولو امکانات ،په
نوي هیواد کې ستاسو د لومړیو میاشتو په دوران کې د کلیدې
اشخاصو(ټولنیز کارکونکی ،کلتوري منځګړی ،رضاکاران ،ټولنه او
.داسې نورو) په څیر فکتورونه ،په نظر کې نیول کیږي
تاسو کولی شئ چې ځانګړی شوی استوګنځای مسرتد کړئ .په
هر حال ،پدې صورت کې تاسو باید د استوګنځای اړوند ټول
..لګښتونه ،پرته زمونږ له مرستېپوره کول به وي
په بریټیسالوا کې ځینې وختونه د کورونو قیموتونه نهايي
اوچت يش ،پدې معنې چې ځینې وخت غوره وي چې په
یومختلف ښار کې دې استوګنه اختیار کړل يش .همدارنګه ځینې
وخت خلک غوره ګڼې چې د ښار په بهرين حدوداتو کې ژوند
وکړي (په کوچني کيل او داسې نورو) ،پداسې حال کې چې دوی
اوس هم په ښار کې کار کوي ،چې نوموړې چاره يي د سفر د
اوږدیدو سبب کیږي .سلواکیان معموال د لویو ښارونو ترڅنګ
اوسیږي ،او هره ورځ د کار لپاره اوږده الر طی کوي ــ د کار ته د
.تګ لپاره د ریل یا بس پوسیله  1ساعت سفر کول معمول دی
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د مالیاتو رسه تعامل
که چیرې تاسو د حقوقي مشورو د ټولو انتخابونو په کارولو کې
پاتې راغلئ،تاسو کولی شئ د دولت لخوا د تضمین شویو حقوقي
مرستو څخه چې د حقوقي مرستو د مرکز په نوم یادیږي ،کار
:www.centrumpravnejpomoci.skواخلئ

د کاروبار د پیل ،د پورونو د اخیستلو ،د هر ډول قراردادونو د
السلیک کولو لپاره یا د پیسو د بیرته ورکول د توان نه لرولو
په حالت کې ،خلک د وکیل د نیولو رسه اشنا دی .پدې طریقه
دوي د هغه لیکونو د السلیک څخه ځان ژغوري چې دوي پرې
نه پوهیږي یا وکیل کولی يش دوی ته د ستونزي د حل لپاره یوه
مسلکي مشوره ورکړي .همدارنګه دوی کولی يش چې د راتلونکي
.کړين لپاره مشوره ترالسه کړي
لومړی د خپل ټولنیز کارکونکې رسه ،څوک چې به تاسو سم کس
.ته د رسیدو په اړه توصیه کوي ،اړیکه ونیسئ
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د بانکي حساب
پ رانستل او نور مايل معامالت
څخه ) (ATMد پیسو د اتومات ماشین
د پيسو ویستل
څخه پیسې ATMکه چیرې غواړئ سپام وکړئ ،د هغه بانک د
وباسئ چې ستاسو بانکي حساب په کې وي .معموال د بل بانک
.څخه د پسو راویستل لګښت لري
د سلواکیا په جمهوریت کې شونې ده چې نږدي ټولې نړئ ته د
مختلفو مايل معامالتو لپاره د ویسټرن یونین په شان خدماتو
څخه استفاده وکړئ .همدارنګه د سلواکیا په جمهوریت کې د
مني ګرام په نوم یو خدمت شتون لري چې د ویسټرن یونین په
شان ورته خدمات وړاندې کوي

www.secure.moneygram.com.

دا ممکن ده چې د بانک څخه یو مقدار پیسې پور واخیستل يش،
په هر حال ،څرنګه چې تاسو پور اخلئ ،تاسو باید یو څه اضايف
فیس د سود په ډول د پیسو د پور لپاره ورکړئ –چې دا هغه رقم
ندی چې تاسو درکړل شوی وو ،خو دا د فیس په ډول یو اضايف رقم
.دی چې تاسو يي باید د پیسو ترڅنګ تادیه کړئ
اجاره یعنې یو شی (د مثال په توګه یو موټر) د میاشتني
.قسطونو په اساس اخیستل
یواځې د هغه وروسته تاسو کولی شئ چې د نوموړي جنس د
.ملکیت حقوق ترالسه کړئ ،چې ټول رقم تادیه کړئ
ګروي پور د پور هغه ډول دی ،چې د پیسو رقم بیرته بانک ته
په یوه موده کې د منظمو قسطونو په ډول ورکول کیږي.خلک
معموال د کور یا اپارمتان د اخیستلو پر مهال د ګروۍ پور اخيل.
په مقابل کې تاسو باید د پور د اخیستلو لپاره یو څه فیس(سود)
.بانک ته ورکړئ

Tatrabanka, ČSOB, Prima Banka, VÚB,
د بانکونو مثالونه Slovenská Sporiteľňa, Raiffeisen

دي ،چیرته چې تاسو کولی شئ یو بانکي حساب پرانیزئ .د
بانکي حساب د ساتلو لپاره په میاشتني ډول بانک ته فیس
ورکول کیږي چې معموال د  4ایرو په شاوخوا کې وي .هر بانک د
حساب د پرانستلو او کارولو لپاره مختلف اصول لري .مګر هر یو
.د دوې په څرګند ډول خپل فیس اخيل
کې د بانکي حساب لرل وړیا دي M-Bank ،د مثال په توګه ،په
څځه په متواتر ) (ATMتاسو یواځې د پیسو د اتومات ماشین
ډول د پیسو د راویستلو لپاره فیس ورکوئ .مګرد کریډیټ کارت
.په وسیله د تادیي لپاره پر تاسو لګښت نه راځي
د بانکي حساب پرانستل ساده کار دی .تاسو یواځي دايس یو سند
ته اړتیا لرئ چي ستاسو هویت ثابت کړي .کله چې تاسو نړیوال
خوندیتوب ترالسه کړ ،تاسو باید خپل د اوسیدو جواز ښکاره کړئ.
معموال تاسو خپل هویت د پیژندګلوۍ د اسنادو (پېژند کارډ،
.پاسپورت) په وسیله ثابتوئ
همدارنګه تاسو ته سپارښتنه کیږي چې د زیاتو پیسو رسه په
کوڅو کې مه ګرڅئ .دا د یو کس لپاره ډیره خوندي ده چې د
زیاتو پیسو پر ځای لږئ پیسې د ځان رسه ولري .د دې پر ځای د
.کریډیټ کارت رسه ګرځیدل ښه دي
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:د کار د قرارداد د فورمو ډولونه

پام ولرئ! د دغه دالیلو په وجه به تاسو
د خپل معاش په بل کی دوه قسمه مقدار
:وګوری

) (trvalý pracovný pomerد کار داميي قرارداد
دا ډول قرارداد تر ټولو ګټور دی ځکه چې دا دوامدار وي ،او د -
دې څخه په منظمه توګه پيسې ترالسه کیږي – د کار کولو وخت
نا خالص عاید :د ماليې د ورکړی څخه مخکي عاید
په هره اونۍ کې تقريبا  42کاري ساعته وی .لیکن ستاسو د کار
قرارداد کیدای يش د بعضی قانوين رسغړونو له امله له منځه الړيش خالص عاید :د ماليې د ورکړی څخه وروسته عاید
خالص عاید هغه مقدار پیيس دی چی تاسو یی د ګومارونګی
)(د کاري نظم څخه جدي رسغړونه
.څخه ترالسه کوی
دا الندی لنک د مالیی او بیمې د پیسو د محاسبه کولو لپاره ډیر
) (Dohoda o vykonaní práceد کاري فعالیت قرارداد
ګټور دی
دايس ډول قرارداد د یو ټاکلی کار لپاره په یو ټاکيل وخت کې -
www.ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulatorcistej-mzdy-2017.php.

تر رسه کیږی .څرنګه چې وخت محدودیت لري نو دې ته د یو
ځل کار هم ویالی شو .د کاري اجرا موده په کال کې د  350کاري
ساعتونو څخه اضافه کیدای نيش .همدارنګه ،تاسو کولی شئ په ګومارونکی معموال په مستقیم ډول د کارکونکو پیيس د هغوی
یو وخت کې د بیال بیلو کار ګامرونکو رسه څو قراردادونه ولرئ ،یا بانکي حساب ته لیږي .د دې او ډیرو نورو دلیل له کبله ،مهمه
.ده چې په بانک کی حساب پرانیزئ
د کار ګامرونکي رسه د مختلفو کارونو لپاره مختلف قراردادونه
ولرئ .په هرصورت ،که چیرې تاسو نور قرار داد ونه هم ولرئ،
په مجموعي ډول تاسو په کال کې له  350ساعتونو څخه زیات
.کارکولی نه شی
مخکې له دې چې تاسو کار کول پیل کړئ ،تاسو باید د کار یو
)(Dohoda o pracovnej činnostiد کاري فعالیت قرارداد
قرارداد ،چې د کار د رشایطو په اړه السلیک کړئ ،قرارداد باید
د دې قرارداد پر اساس تاسو کولی شئ یوازې په اونۍ  10ساعته
په رضاکارانه ډول او د دواړو خواو ،د ګومارونکي او کارمند ،په
.کارو کړئ
.موافق السلیک يش – دا ستاسو د امنیت لپاره خورا مهمه دی

د کار قرار داد

 ( Dohodaد زده کونکې د موقتي کار قرارداد
پرته له دې کار کول غیر قانوين دی .په نالیکلو «ژمنو» باندې
که چیرې تاسو زده—)o brigádnickejprácištudentov
تکیه مه کوئ .په قرارداد کې کاري رشایط مشخص شوي وي .د
کونکی یاست او عمر مو د  26کالو څخه زیات نه وي ،تاسو کولی کار وخت (معموال کار ي وخت د ورځې  8ساعته وي) رسه د مايل
شئ چې پر دې قرارداد موافقه وکړئ .د دې قرارداد رسه تاسو
امتیازات باید معلوم وی او د مايل څخه د مخه معاش باید ذکر
.کولی شئ د اوونۍ  20ساعته کار وکړئ
.شی
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کوئ ،ځکه چې د کار ګامرونکي تجربه ګوري،او که تاسو تجربه
.ونه لرئ،تاسو به دوخت په اوږدو کې تجربه ترالسه کړئ
:
په سلواکیاکې،مختلفې برخې شته چې تاسو په کی مهارت ترالسه
کولی شئ .لومړۍ،هڅه وکړئ د خپلې تجربې او ذوق رسه سم په
:الندې کټګوریو کې انتخاب کړئ .مثال په توګه
معلوماتې تکنالوژی -
ژبی  /ژباړه -
اشپزی  /پخلی -
)پاکول (کور ساتنه -
)د السی کار (تعمیرايت کار ،د موټرو کمپنۍ رشکتونه -
)د کسبی کار کولو کار (فرش اچوونکې ،معامر ،رنګسار ،نجار -
محاسبه
)طب (ډاکټر ،طبی مرستیال -
)د الس کار (ګنډل -
)ښکال (نوکان ،سینګار ،ویښتان -
نور کارونه -

دمعاش/تنخا رشایط
دسلواک جمهوریت په کلني ډول د معاش ټیټ حد ټاکې .د2018
میالدی کال لپاره د یوی میاشتي معاش/تنخوا تر ټولو ټیټ حد
د  € 480یورو ټاکل شوي .خو په عمومي توګه په اروپا کې ،او
په ځانګړي ډول سلواکیا کی ،هر څوک باید د خپل معاش څخه
.مالیه/ټکسونو او د بیمې پیسې ور ورکوي
مالیه دولت ته ورکول کیږی ،چی ددی په مقابل کی مونږ ځینې
ځانګړي ګټې ترالسه کوؤ لکه عامه زیربنا،ښوونځي ،بیړين
.خدمات (طبي خدمات ،پولیسواونور) او داسې نور
د مالیې د ورکولو څخه ډډه کول ممکن نه دی .په داسی کولو
رسه کیدای شی محکمي ته ورمعريف/دعوه ګر شئ – دا یو جدي
.جرم دی
دبیمې تادیات د تقاعد د ورکول په برخه کې مرسته کوي،
(تقاعد ،د وخت د مخه تقاعد،یاد معیوبیت تقاعد) یادوی ،په
هغه صورت کې چې تاسودعیني رشایطو(جدي ناروغۍ،د کار
حادثه،دکارضایع وغیرہ) له امله کار نشئ کولینو دا معاشاتو
د جربان په ډول کارول کیږي  .همدارنګه دعامې روغتیا د
پاملرنې بیمه د مالیاتو څخه تادیه کیږي ،پدې معناچې تاسو
.وړیاروغتیایی پاملرنې ته الرسسۍ لرئ

په یوه ښه  CVدا خورا مهمه ده چې ستاسو
فارمیټ کې وي او معلومات روښانه او ښه
.واضح وی
لیکلو کې  CVستا سو ټولنیز کارمند کولی يش تاسو رسه د ښه
.مرسته وکړي
منونې هم وګورئ  CVتاسو کولی شئ چې د انټرنېټ په اړه د
(www.profesia.sk/napisat-zivotopis/).
)منومې وګورئ  CVهمدارنګه تاسو کولی شئ پر انټرنېټ د

www.profesia.sk/napisat-zivotopis/

جوړولو لپاره  CVداروپايي معیارونو رسه سم جامع او منظم
:یوښه پلیټفارم دا دې
www.europass.cedefop.europa.eu

د دندې د لټون په برخه کې مرسته:
د مهاجرت د فرتهڅه کوي چې د مختلفو رشکتونو رسه په •
مستقیم ډول داړیکوپه نیولو رسه دنړیوال خوندیتوب ګټه
اخیستونکو رسه د دندې په پیدا کولو کی مرسته وکړي .که تاسو
CV diana.bucakova2@minv.skمرستې ته اړتیالرئ ،خپله
.ته ولېږئاو د خپلی خوښی کاری ساحي ذکر کول مه هیروئ
باید الندی شیان لر ئ -هغه ځای چې مخکې  CVیوه ښه •
مو کارکړی؛ستاسو دنده څه وه؟ کوم کارونه مو تر رسه
کول(ستاسودپخوانۍ دندی کاري فعالیتونه) ،ستاسو د تعلیم
کچه څه ده ،په کومو ژبو کي خربې کولی شئ؟ ستاسو دلچسپی
په څه کی ده؛اود کار هغه ساحه مو څه ده چې تاسو یې
.لیوالتیالرئ
ددی لپاره چې له تاسو رسه مرسته وکړو ،باید مونږ پوه شو •
چی تاسو کوم اسناد لرئ ،دا کیدای شی ستاسو د پخوانۍ دندئ،
ښوونځي یا بل داسې سند وی چې ستاسو مهارتونه ثابتوي
(تصدیق نامه،ډیپلوما،د ریکارډ نقلونه)  -وروسته بیا ددې اسنادو
رسمي پیژندنې لړئ پیل کیږی ،پرته له دې پیژندل شويو اسنادو
.د کار ګامرونګي شاید په تاسو باور ونه لري
خو که تاسو کوم اسناد یاتصدیق نامه نه لرئ اندیښنه مه •
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د خپيل دندې مرکې ته په وخت راشئ ،یا هلته د  10دقیقو
مخکي حارض شئ ،ناوخته تګ دايس تاثر ورکوې چې تاسو په
وړاندي شوې دنده کی دلچسپې نلري ،او یا ستاسو د اعتبار وړ
.نه یاست
د مرکی په دوران کی د کار په ځای کې دعبادت کولو لپاره د
امکاناتو په اړه د پوښتنې کولو څخه ډډه وکړی،په سلواک
جمهورت کی خلک مذهبی مراسم او عبادات په پرده شکل او یا
.په مذهبې مراکزو کی تر رسه کوی ،نه د کار په ځای کې
دا هم عام نه دی چې د کار ګومارونکی دی تاسو ته د روژې په
میاشت او یا د نورو مذهبي مراسمو په وخت په اوتومات ډول
رخصتي درکړی ،ځکه چې د مذهب پیروی یو فردی عمل دي.
که تاسوغواړئ چې پورته ذکرشوي دالیلو له وجی رخصت واخيل
نو تاسو کولی شئ دخپل کار ګومارونکي نه د قانون په رڼا کی د
مستحقو ورځو رخصتې واخلی .دا په کال کې لږترلږه  20کاري
ورځې دي .تاسی کوالی شی دا رخصتي د مربوطه اداری د اصولو
مطابق هر وخت چی تاسو وغواړی واخيل -دا باید په یوځل به وا
.نه غستلې يش
تاسوکولی شئ چی د خپلې دندی په هکله خلک خرب کړی.
دا پدی معنېا چی تاسو کوالی شی یو کمپنې ،دوکان او یا
ریستورانت ته پخپله ورشی او تری دا پوښتی وکړئ چی کارمند
ته خو به اړتیا ن لري .دا باید په یاد ولری د هر هغه چا رسه
چی تاسو خربی کوئ د دی صالحیت نه لري چی تاسی قبول کړي
او یا مو رد کړي .داسې امکان لري چې یو نامعلوم کس ستاسی
غوښتنه سمدستې ردوي .خو د هغه کس یا د هغه رئیس کیدای
شی دا کار تر رسه نکړي -اکرثه وخت مسول کس د کاروبار مدیر
.او یا ریس وي
تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې دنده ولټوئ -د مثال په توګه
چې د بیال بیلو  www.istp.skیا ،www.profesia.sk،په
دندو لپاره آنالین الرښونې کوي – رسمي کاري پوستونه شتون
.لري ،چې د کار ،کورنۍ او د ټولنیزو چارو د دفرت لخوا اعالنیږی
که چیرې تسو د یوځانګړي ګومارونکی رسه د دندې په لټون
کې یاست ،نود کار ګومارونکی ځیني وخت خالی اشتهار د خپل
ویب پاڼې له لیارې اعالنوي .که چیرې تاسو یو خالی پوست/
 CVاشتهار چی وررسه لیوالتیا لری پیدا کړ ،ژر تر ژره مو خپله
د کار ګومارونکي ته واستوئ .حتی که چیرې په انټرنیټ کې
هیڅ خالی پوسته نه وي ،نو بیا هم د کار ګومارونکي رسه اړیکه
ونیسئ .ځینې د کار ګومارونکي خپل خايل تشه بستونه هر ځای
.نه اعالنوی

د سلواک په جمهوریت کې ډیر کاري فرصتونه شته ،خو
ستاسو لپاره دا پیژندنه مهمه ده چې به څنګه دندی
مومئ او په ورته وخت کې ،څنګه یی ترالسه کوالی شئ .د
ندې په لټون کی به ستاسو رسه ستاسود ټولنیز کارمند لخوا ل
مرسته وکړی يش ،مګر ستاسو فعاله تګالره خورا اړینه ده او د
.بریالیتوب یوه برخه جوړه وي

د کار گامرونکو توقعات
سلواکیان د دندې په لټون کې له ستونزې رسه مخامخ کیږی ،او
په عین حال کې ،د کار ګومارونکې ډیر لوړ توقعات لري .د دی
لپاره چی تاسو ښه تیار اووسئ تاسو ته د سلواکیانو د تجربو رسه
:مطابق مونږه الندنې سپارښتني وړاندي کوو
.هیڅکله په یو کار ګامرونکې باور مکوئ
.هڅه وکړئ چې د ډیرو کار ګامرونکو رسه اړیکه ونیسئ
کله چې کار ګامرونکی تاسو ته ووایي چې د مرکې وروسته به
له ستاسو باوري کولو لپاره ستاسو رسه اړیکه ونیيس ،که چیرې
دايس و نه کړي نو دا عادي خرب ده ،مایوسه کیږئ مه ،او دا په
مس لو رسه
شخيص توګه مه اخلې ،سلواکیان د کار په لټون د ورته ّ
.مخامخ کیږی
د مرکې په وخت کې ،د امکان تر حده پوري نرمي ښکاره کړئ.
ترڅو د ډېرو رشایطو ادعا ونه کړي،ځکه چې دا برعکس اغیزه
.لري
دا سپارښتنه کوو چې دهرې دندې وړاندیز کې دلچسپي وښيي.
سمدالسه انکار مه کوئ ،او داسی مه وایی چی داهغه څه نه دي
چې تاسو یې مته درلوده ،با ادبه ووسئ او خپله تشکر څرګنده
کړئ ،او ګومارونکي ته ووایاست چې تاسو به ور رسه وروسته
اړیکه ټینګه کړئ .تاسو به د دندې په اړه د فکر کولو وخت
ولرئ ،او هغه کس چې تاسو ته دنده درکوي هغه به ماسوسه
کوې نه چې تاسو د هغه د مرستې څخه ستاینه ونه کړه –
.سلواکیان د دې موضوع په اړه ډیرحساس دي
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دندې
کاري ورځي  -ډیری خلک د دوشنبې څخه تر جمعې پوري کار کوي .په اونۍ کې د شنبې او یکشنبې ورځې د ډیرو خلکو لپاره د
.روخصتی ورځي وي .خلک عموما دا ورځی په خپلو کورنو کې په باغدارۍ  ،ورزش ،او یا نور کارونو تېروي
شوی یاست ،تاسی کوالی شی د ځینو خدماتو څخه ګټه واخلئ
لکه :د دندی په هکله مشوره ،او د مختلفو مهارتونو زده کړې
.کورسونه چی ابتدا ّیی سلواکی ژبی زده کړه ورته رشط ده
ستاسو د نوم ثبتولو څخه درې میاشتې وروسته ،ستاسو دکار
ګومارونکی کیدای يش مايل مرسته ترالسه کړي -کیدای يش دا
د کار ګومارونکي لپاره ګټور او هڅونکی وي .ستاسو ټولنیز
کارکونکي به د کار په دفرت کې ستاسو رسه د نوم ثبتونې کې
.مرسته وکړي

مونږه سپارښتنه کوو:

د نړیوال خوندیتوب ترالسه کولو سمدستې وروسته تاسو کولی
شئ کار پیل کړئ .کیدای يش د کارګومارونکی تاسو قانع کړي
چې د کار جواز ته اړتیا لرئ .لیکن ستاسو په قضیه کې ،د کار
.جواز ته اړتیا نه لرئ
دخپلو ټولنیزو کارمندانو ته دځان په اړه د امکان تر حده ډیر
معلوماتو ورکولو ححڅه وکړئ . .د پناه غوښتنې په مرکزکې د
اوسیدو په وخت کې د خپلو مهارتونو په اړه خربې کولو حڅه
.وکړئ ،دا ستاسو لپاره ګټور دي
دا به د ټولنیزو کارمندانو رسه مرسته کړي چې تاسو ته د مناسبو
کارونو سپارښتنه وکړي .په تېرو وختونو کې تاسو څه زده کړي ،
ستاسو مشغوال څه ده ،،ستاسو قوتونه څه دياو تاسو د څه باره
کې تجربه لرې په هکله خربې وکړی .هغه هڅې چې تاسو د
نویو کار فرصتونو د لټون په برخه کې لګولې وې ،په روسته به
.دا ستاسو لپارهانعام وي

د دندې لټون

دا سپارښتنه کیږي چې تاسو د کارموندنې لپاره د مخکې نه
په لټه کی ووسئ ،.حتې د پالن شوی نیټې څخه هم مخکې چې
تاسو به د پیل کولو لپاره چمتو یاست  .د بریايل شخص اسايس
اصل دا دی چې “کهتاسود یو فرصت په لټون کې یاست ،تاسو
».به یی خامخا ترالسه کړئ

په هر صورت ،دا قانون ممکن ده ټولو ته تطبیق نه يش .څرنګه
چې ډیر کاروبارونه او خدمات د روخصتۍ په ورځو کې هم
شتون لری ،ځینې کارمندان په بدلونو/شفټونو په اساس کار کوي
چې کیدای يش د اونۍ په پای کې هم کار کولو ته اړتیا ولري.
دوې ځان وررسه برابري چې څنګه د دې د کار ورځي او رخصتۍ
.د دوې د ګامرونګي له خوا ټاکل کیږي
که تاسو د کوم علت پرته خپل کار ته حارض نشې ،او خپل
ګومارونکی مو د مخکي نه نه وی خرب کړی ،په تاسو کیدای
.شۍ بندیز ولګي ،حتی له دندې لیري کړئ يش
که چیرې یو جدي دلیل وي چې تاسو د کار کولو توان نه لري
(د مثال په توګه ناروغي) ،تاسو باید ژر تر ژره خپل ګومارونکي
خرب کړئ او د ډاکټر لخوا تایید شوی لیک خپل ګامرونکي ته
واستوئ او یا په رسمې شکل رخصت واخلئ .د سلواکیا خلک
خواری کښ دی او له همدې امله دوی د نورو څخه هم د
.ځانګړو مسؤلیتونو مته لري
له همدې کبله ډیری سلواکي وګړي د دې لپاره چې د ژوند
لګښتونه پوره کړي ،حتی هره ورځ  16ساعته کار کوي ،پرته له
.دې چې ايا دا دوشنبه یا یکشنبه ده

د کار په بازار کی ستاسو حیثیت

ک چیرې تاسو ته پناه یا فرعي خوندیتوب درکړل شوی وي،
نو تاسو په سلواک جمهوریت کې کار کولو لپاره د کار اجازه
لیک ته اړتیا نه لري .تاسو به د کار مارکیټ کې د زیامنن شوي
.کارمندانو طبقه کې به راشئ
که چیرې تاسو د کارکونکو ،کورين (د کار دفرت) او ټولنیزو چارو
د اداری رسه د کار غوښتونکو په لست کې ثبت /راجسرت کړې
 ،نو کم از کم د سلواکی ژبی مخابرايت پوهې ته اړتیا ده .په
.هرصورت ،ځینې مسولوتونه د نوم لیکنې رسه تړاو لري
تاسو باید ځانګړي قوانین تعقیب کړئ ،لکه په منظم ډول
مربوطه مامور ته راپور ورکول چی دا یقینې کړئ يش چی تاسی
د دندې په لټه کی یاست .که چیرې تاسو د کار په دفرت کی ثبت
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سلواکیان او توپیرونه (کلتور،
) ...ملیت ،د ویښتانو طرز
په ټولنه کې جال والې احساس مختلف وی .هغه خلک چې اکرثه سفرونه کوی د توپیرونو پر وړاندی خورا نرم وی او کله چی بهرنيان
.وګوري نو نه ورته حیرانیږی .لیکن ،داسې خلک هم شته چی نورو خلکو ته په زیر زیر کتلو رسه د رشم احساس نکوي
له دی دلیل لپاره  ،د بې خونده خلکو پر وړاندی له صربه کار
واخيل ،هغوی پریږدی چی تاسی او ستاسو کلتور په ښه توګه
وپیژين یا په ساده توګه په پام کي یې مه نیسې .دا هم ياد لرل
.مهمه دي چې ټول خلک یوشانتی کړه وړه نه لرئ

که څه هم دا ستاسو لپاره نا ارامه کوونکی وي ،ډیری سلواکيان
نورو ته له کتلو خوند اخيل .دا کیدای يش د غیر معمويل جامو،
د ویښتو نا اشنا طرز ،د پوستکي رنګ یا نورو شیانو له امله وي.
.دوی په ساده ډول حیرانتیا یا یوازې ساده تعصب ښکاره کوي

دا یاد لرل مهمه دي چی د سلواک جمهوریت
قانون د بې انصايف ،ظلم څخه د هر کس
ساتنه کوي .تاسو باید د کوم ډول جرم ،برید،
یا تاوتریخوالی په هکله راپور ورکولو کی
.هیڅ قسم ویره ونه لري

د نړۍ په کچه د پیښو د رامنځته کیدو او په اروپا کې د رسنیو
له لیاری د ترهګرو بریدونو د زیات خپرولو له وجی ،ځینې خلک
ممکن د ویری احساس وکړی او نه یواځی د مسلامنانو په وړاندې
بلکه په عمومي ډول د ټولو بهرنیانو پر وړاندي منفي رویه
.څرګندوي کړي
نو له همدې امله ،د ځینو خلکو لپاره ،یوه ښځه په حجاب کي او
یا یو تور پوستې سړی د خلکو په ذهن کی هغه تصویر جوړوی
کوم چی دوی په رسنیو کی لیدلی وی چی له همدی امله ځیني
.خلک کیداي شی دااحساس کوي چې دوې په خطره کي دي
رسنۍ په دوامداره توګه ویره خپروي ،او خلک دا احساس کوي
چې یو ګواښ موجود دی .دا حالت په نورو اروپایي هیوادونو
کې یوشانتی دي .ویره او ناپوهی کیدای شی خلک ناسمو کړنو
.ته اړ کړی
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مذهب
اسالم
د یو اټکل له مخې اوس مهال د سلواک په هیواد د  5000په
شاوخوا کي مسلامنان ژوند کوی .د کم تعداد پیروانو له وجی د
اسالم دین یو رسمې دین ندې .په سلواکیه کی کوم مسجد نشته،
خو په ځیني ښارونو کی ځایونه شته چیرته چی مسلامنان یوځاي
مونځ کوالی شی .د سلواک اساسې قانون د ټولو مذهبونو رسه د
.اسالم آزادی تضمینوي

هغه ځایونه چیرته چی د مسلامنانو ټولنه
:رسه مالقات کولې يش
لکه څنګه چی د اسالمی ټولنه کوچنۍ ده او د سلواک هیواد کوم
مسجد (په ویانا یا آسټریا) نه لري ،نو مسلامنان هم په مختلفو
.ځایونو کي له یو بل رسه مالویږي
کې  ،د  Ružinovپه براټیسالوا کي ،داسې ځایونه شته  ،په
پیرتسکا کوڅې په پیرتزکا کې ،او تر ټولو زوړ یې د ښار په مرکز
.د کوڅو شاته موندل کیدای يش  Obchodnáکي د
کوڅه کی د الهدا په نامه یوه  Rožňavskáکې ،په  Košiceد
.خونه د مونځ کولو لپاره شتون لري

اکرثه سلواکیان عیسایان دی .تر ټولو زیات پیروان د رومي
کاتولیک دی ( ،)% 62ورپسې ایوانجلیکل ( ،)%5,9رومی کاتولیک
( )% 3,8او کالوینز ( )% 1,8دي .همدارنګه یو کوچنې تعداد
.یهودیان هم په سلواک جمهوریت کی ژوند کوی

غیر مذهبې خلک نږدې
.د ټول نفوس  % 14تشکیلوي
اګر چه د سلواک اکرثه وګړی ځانونه عیسویان ګڼې خو ټول
خلک یی په جدی ډول رسه خپل مذهبي عنعنات نه پر ځای
کوی ،لکه روژه نیول ،په پابندی رسه چرچ ته تلل /او یا د چرچ په
خدماتو ما کی برخه اخیستل .د عیسویانو مهمي رخصتیانې د
عیسې علیه اسالم د زوکړی ورځ او د کرسمس ورځې ښودنه کوي.
پدې ورځو کي خلک کار نه کوي ،اکرثه خلک د یو بل کره ځې،
یوځای خوراک خوري او یو بل ته تحفې ورکوي (په خاص ډول د
).دسمرب د میاشتي په  24تاریخ کله چی خلک کرسمس ملانځې

یهودیت
.فع الَ د سلواک په هیواد کي د  3000-5000پوری یهودان ژوند کوي
د سلواک په جمهوریتد یهودیانو ډیر د عبادت ځایونه شتون
لري ،او ډیر ددې ځاینونو څخه د کلتوري میراث او ګالري دهرنى
اثارو د خونې په توګه کارول کیږي ،پدې معنا چې دوی د مذهبي
.موخو لپاره نه کارول کیږي
هغه کسان چی د یهودیت فعاله پیروان دی د اورتودوکس
عبادت ګاه پورې مربوط دي ،چی د براستیسالوا ښار په هیدیوکوا
، (www.synagogue.sk/en/په کوڅه کی موقعیت لري
)(Prešovاو یا د اورتودوکس عبادت ګاه په پیرسوو کی )home
په اوونۍ کې یو یا (www.synagoga-presov.sk/en/).،
دوه ځله د یهودانو عبادت ګاه کی پروګرام وی ،چی د دالباکووا
( www.kehilazilina.په کوڅه کی په ریلیناکی موقعیت لری
)sk/index.html
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د سلواک جمهوریت کی
ملیتونه او بهرنیان
قومونه :سلواکیان ( ،)% 85,8هنګریان ( -)% 9,5اکرثه د هنګری رسحدرسه په نژدو سیمو کی ،رومانیان ( ،)% 1,8یوه کوچنې اقلیت
د چکیانو له خوا جوړ شوې ( ،)% 0,8روساینز( ،)% 0,4یوکراینیان ( ،)% 0,2جرمنیان ( ،)% 0,1پولنډیان او همدارنګه رسبیایان،
روسان ،موراوینز ،بلغاریان ،ایټالویان ،اترشیان او ویتنامیان .یو کوچنې شمیروګړی هم پکي ژوند کوی لکه :افغانان ،عراقیان،
سوریایان ،مرصیان ،هندیان ،لیبیایان ،مراکشیان ،نایجریایان ،ویتنامیان او همدارنګه د نورو هیوادونو وګړی .که څه هم  ،د
.برټیسالوا او کوسیس په شان ښارونو کې د دوی شمیر ډیر کم دی ،مګر دا ډیره عادي خربه ده چې بهرنیان ولیدل يش
سلواکیان په لومړی نظر کې منحرص او د ارام مزاج خلک معلومیږی .دا ویالی شو چی د بهرنې اتباعو د کم شمېرله وجې
سلواکیان بهرینانو رسه بلد نه دی په خاصه توګه د هغه خلکو رسه چی د مختلف هیواد څخه وی .د دوی تاریخی کیفیت ددی
.خربی ښه وضاحت کوی

ده  1989-1948کې د سوسیاليستي جمهوریتونو د بالک پر مهال ،سلواکیانو ډیره محدودهاختیار د آزادي درلودو ..ددی
محدودیتونو له وجې له نوری نړی رسه یي اړیکې ډیری محدودی وي .دا دی معنا هم دا شوه چی سلواکیانو یواځي محدودو
هیوادونو ته سفر کوالی شو ،په خاصه توګه د ختیځ بالک هیوادونو ته -او ځینيد مرشقې اروپا هیوادونو ته .د سلواکیانو تجربه
.د مختلفو کلتورونو ،په خاصه توګه له لیرې کلتورونو رسه د بلدتیا کمزوري ده
د پایلې په توګه ،د سلواک خلک د بهرنیانو څخه ډډه کوی ،په تیره بیا د هغه کلتور خلکو څخه چې د مرکزي اروپا د سیمو
څخه لرې دي .باید په یاد ولرئ چې ټول سلواکیان یو شانتي نه دی .تر ډیره حده پوری چي سلواکیان د بهرنیانو رسه ژوند
وکړې نو د هغوی پر وړاندی ډیر ازاد وی .هغه څوک چې د بهرنيانو رسه خورا تجربه نه لري ،البته ،فاصله ترې سايت .مګر دوی
.تجريب ته اړتیا لري  -او پداسې حالتونو کې تاسو دا فرصت لرئ چې دی خلکو ته د اړیکو له الری مثبت تجربه ورکړي

له بلې خوا ،سلواکیان ډیر پلټونکې دي ،دوې غواړي نور معلومات ترالسه کړي ،له دې امله دوی داسیپوښتنې کوی چی تاسو یي
..شاید مته ونه لری .دا دبی ادبۍ مظاهره نه ده بلکه غواړی چی معلومی کړی چې آیا عمومي ګټی شتون لري
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اوړی

ژمی

سلواکیه داسی یو هیواد دې ،چی هر څوک په کی د خپلی خوښي
جامې اغوستلې يش ، .یو علتچی خلک د اوړی په موسم کی
لنډې جامې،نري یا شفافی جامې اغوندي چې د اوړي په موسم
په دران کې ګرمي وی .بل علت یی پرله پسې د فیشن بدلون
دې. .دکم چې ډیری نارینه او ښځي هم تعقیب کړي .ځیني
وختونه لنډي ،ځینی وختونه اوږده جامي اغوستل کیږي ،د جامې
.یوانفردی موضوع ده

که چیرې تاسو د ژمی په موسم کې پرته له مناسبوجامو څخه
بهر وځي (په شارټس یا لنډو جامو کې ،بی جرابو ،لوڅی پښي)
تايس به یخنې په اسانې رسه متظرر کړي .خلک تودې جامې او
ګرم بوټان پښپو کوي ترڅو د یخنۍ څخه وژغورل يش .ګرم بند
بوټان ،عادي یا اوږدي جرايب ،اوږده پتلونونه ،اوږده لستوڼې ،ګرم
جاکټ ،خولۍ ،دستاين او د غاړې دستاملونه په عمومی توګه
.اغوستلې کیږي

.کله چی باران وریږی خلک چرتي استعاملوی
د المبلو حوضونه د تازه کیدلو لپاره استعاملیږی او هر څوک،
نارینه او ښځینه ،او ماشومان پرته له هر چا تبعیض څخه ورتالی
يش  -خلک د ل المبلوځانګړيجامو ،او نیکر سینه بند رسه المبې-
.د جامو په نوروډولونو کي نه المبي
.خلک اکرثه په جهیلونو او سیندونو کی هم المبې
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طبیعې منظره

په سلواکیا کې ډیرغرونه او غونډۍپه ځانګړې توګه د هیواد په
شاملې برخو کېشتون لري .،د هیواد سویيل برخه یی ټیټې دی.
په عمومي توګه ،ډیر ښکيل خوندي سیميلري .د اوړی په موسم
کی د زیاتو سلواکیانو مشهور کار په غرونو ختل– په سختو
ساحو پیاده مزل کول دی.د ژمې په موسم کی خلک په غونډیو
.د سکي لوبه کوی

بیا پسيد خزان موسم پیل
کیږی چی پدی موسم کي د
ونو پاڼې ارتاویګیاو خاص
رنګ غوره کوی او د حرارت
درجه ورو ورو کمیږی
().سپتمرب-نومرب

می) ،ورپيس د اوړی موسم
وي کله چې د موسم د
حرارت درجه تر  35درجو
.پوري لوړی ږي

د ژمي په موسم کی ،د
هیواد په ډیروسیمو کی
واوری وریږی .د حرارت
درجه معموالّ د  0-20درجو
پوري وی .د پرسلی پیل د
فطري بڼهپه شینوالې او
غوړیدنې رسه کیږی (مارچ-
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د سلواک جمهوریت
ŽILINA

POPRAD
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Trenčín
BANSKÁ
BYSTRICA

Skalica

Prešov

Humenné

Spišská
Nová Ves
KOŠICE

Zvolen
Trnava

Rimavská Sobota

Opatovská Nová Ves

BRATISLAVA
Rohovce

 سلواکې:رسمي ژبه
 براتیسالوا:پالزمېنه ښار
اټکل2016 ( 343.00 ,435 ,5 :د خلکو شمیر/)ابادی
 یورو:پیسې

DISTANCE BETWEEN PLACES
Košice - Bratislava

cca 408 km

Humenné - Bratislava

cca 470 km

Žilina - Bratislava

cca 208 km

Rohovce - Bratislava

cca 32 km

Opatovská Nová Ves - Bratislava cca 210 km

SLOVAKIA

SYRIA

 د.پارملاين ډیموکرايس ده/ د سلواکجمهوریت:سیاست او حکومت
 په مستقیمهتوګهد وګړو لخوا د پنځو- دولت مرش ولسمرش وی
 غړي لری چی په پارملاين150  پارملان یی.کلونو لپاره ټاکل کیږي
،ټاکنې کې د اتباعو لخوا ټاکل کیږی چې دمقنینېځواک لري
اجراییويي ځواک د حکومت له خوااو قضايي ځواک د خپلواک او بې
پرې محکمو لخوا کارول کیږي.

AFGANISTAN

SOMALIA
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د پناه غوښتونی په
مرکز کي پاتې شئ

که چیرې تاسو ته د سلواک په جمهوریت کی
،فرعې خوندیتوب او یا پناه درکړل شوه

تاسوخپل اصلی هیواد ته
.نه يش تللې

او که چیرې دايس وکړئ ،د نړیوال خوندیتوب
.حالت به له السه ورکړئ

ستاسو د غوښتنلیک په اړه د یوې ناڅرګندې پایلې رسه د یوه پریکړهانتظار کول یو ستونزمن کار دی .که څه هم دا ستونزمنه وي،
موږ تاسو ته ځینې فرصتونه وړاندې کوو نوخپل وخت مو اغیزمن مرصف کړئ .د پناه غوښتنې په مرکز کې د پاتې کیدو په وخت کې،
تاسو یو فرصت لرئ چې د بدلون لپاره تیار وسئ .د پناه غوښتني په مرکز کې پاتې کیدنه کیدای يش تاسوته يب پایه معلومه يش ،مګر
هڅه وکړئ چې په مرکز کې د حارضو ټولنیزو کارمندانو رسه په همکارۍ خپل وخت په داسی څیزونو مرصف کړئچی ستاسو لپاره
.ګټور وي
.که چیري تاسو په سلواکي ژبه لږ هم د خربو کولو هڅه کوی نو د سلواک خلک به ستايس ډیره ستاینه کوي
که تاسو د سلواکي ژبې ټولګي رسه یوځای شئ ،نو تاسو به د ورځني معامالت په ښه شکل تر رسه کړئ او که تاسو دا په جدي توګه
.اخلئ ،تاسو ممکنه ده پرمختليل کچې ته ورسیږی ،چې دا تايس ته د کار بازار کې سرته ګټه درکوي
که څه هم دا ستونزمنه ده خو د سلوک ژبه د اداره کولو وړده او په سلوکیا کې د قوي ژوند کولو لپاره ډیره مهمه ده .څومره ژر چې
تاسو د ژبی په زده کړه پیل کوئ ،دومره ژر بهتاسو ډیر خپلواکی او مطمنئ به یي . .په ورته وخت کې ،تاسو به ډیر ژر یو مناسب
.کار مومئ .هرڅوک په انګریزی کي خربي اتري نه کوي
که تاسو د یوی مشخصی مودی وروسته د سلواک تابعیت غوښتنه کوئ ،د تابعیت ترالسه کولو رشایطو څخه یو د سلواکی ژبې ښه
.پوهه ده .او دا د امتحان پوسیله تائیدیږي .که تاسو دا رشط نه پوره کوې ،تاسو ته به د سلواک جمهوریت تابعیت نه درکول کیږی
.پناه غوښتونکي د  4کلونو وروسته د سلوک جمهوریت د تابعیت لپاره غوښتنه کولې يش
د فرعی خوندیتوب لرونکي دلس کاله وروسته د تابیعت غوښتنه کولې شيکه چیري د سلوک جمهوریت د تابیعت غوښتني څخه
.مخکي د اوږد مهاله پايت کیدو اجازه دوې ته ورکړل شویوي
د کلتور پیژندنې درسونه به ستاسورسه د سلوکیا جمهوریت کی د ژوند کولو لپاره د تیاریدو مرسته به کړئ ،چې د توپیرونو او د
سلوک د ژوند طرز لپاره یو تیار کړئ .ځکه چې څه چې ستاسو لپاره ښکاره او طبیعمی دي کیدائ يش د سلوکیانو لپاره دايس نه وياو
.ددی برعکس
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منفی پریکړه
یا

مثبته پریکړه= پناه یا فرعې
تحفظ
د ادغامپه پروژه کی ګډون (استوګنه ،د سلواکي ژبې زده
کړه ،کار ،حقوقی او احتامعې مشورې) لږ تر لږه شپږ
میاشتي

کله چې تاسو د سلواک په جمهوریت کي د نړیوال خوندیتوب د یو ډول
ګټه اخستونکې یاست  ،دا ممکننده چي بل هیواد کی هم د غوښتنلیک
.،په ورکولو رسه نړیوال خوندیتوب ترالسه کړئ

دا هم مهمه ده په یاد ولرئ چی د بل اروپایی هیواد یا
شینګن هیوادونو کي ستاسو پاتې کیدل،لکه :د کورنې د غړو
مالقات ته تلل ،باید د ۱۸۰ورځو په دوران کی له  ۹۰ورځو
.څخه زیات ونه يش

ستاسو د پاتې کیدو موده کیداي شې له  ۹۰ورځو زیاته شې که
چیرې تاسوپه هغه هیواد کي د کار او یا بل ډول جواز ولرئ ،او
یا د پاتې کیدو لپاره د قانع کوونکي دلیل درلودونکې یاست.
پولیسو رسه ) (Alienدا مهمه ده چې نوموړې موضوع له االین
رشیکه کړی .رسه له دی تاسو باید د شینګن د رسحداتو مقررات
وګوري ځکه چې په بل هیواد کی د پاتې کیدو لپاره نور رشایط
هم موجود دي ،چی تاسو یی باید پوره کړی او د غړونې په
.صورت کې به تاسو له هغه هیواد څخه وویستل شئ

 Humennéسلواک ته رارسیدنه= د
د پذیرش په مرکز کي اوسیدنه

طبې معاینات د  ۳۰ورځو په جریان کی تررسه کیږی ـ د پذیرش
د مرکز حدوداتو کې پاتې شئد”پریکړهکوونکو” رسه مرکه د پنا
غوښتونکې د غوښتنلیک د ارزونې لپاره تررسه کیږی

کله چی لومړين مراحل بشپړه
يش ،د اوسیدو مرکز ته لیږد په
:الندې ډول تررسه کیږي
د استوګنې مرکز – يواځې د نارینو لپاره Rohovce
د استوګنې مرکز—د ښځینو ،مسن Opatovská Nová Ves
خلکو ،او کورنیو لپاره

د سلواک جمهوريت ستاسو د پناه
غوښتنې د غوښتنلیک په اړه
د پرېکړې کولو لپاره  90ورځې
لري(په تربئه شوې قضیو کی ،دا
)موده کیدای شې چی وغزیږی
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د پناه غوښتني طرز العمل
د پناه غوښتني د غوښتنلیک وړاندی کولو رسه ،د پناه غوښتني پروسه پیل کیږی.د پناه غوښتنې طرزالعمل یوه پروسه ده ،چي د
.نړیوال خوندیتوب د ورکړې او په سلواک جمهوریت کي د قانونې اوسیدلو امکانات پکې څیړل کیږی
د پناه غوښتنې د غوښتنلیک د پروسس کولو مسولیت د هغه لومړي هیواد وي کوم هیواد ته چي پناه غوښتونکېداخل يش .کله چي د
پناه غوښتني پروسه پیل يش ،دا ممکنه نده چي په بل هیواد کی د پناه غوښتنې لپاره درخواست ورکړی ،دا د دوبلین په قوانینو کي
په تفصیل رسه مشخص شوي دې.هغه شخص چی په بل هیواد کي یی د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیک سپارلې وي ،بیرته به هامغه
.هیواد ته بیرته واستول يش چیرته یې چی د پناه غوښتنې پروسه مخکې پیل شوي ،او یا یي لومړی ځل غوښتنلیک ورته سپارلې
د سلواک جمهوریت د پناه غوښتنې په قانون کی د ذکر شویو رشایطو پوره کولو وروسته د نړیوال خوندیتوب الندين ډولونه ورکول
.کیږی
پناه هغه چا ته ورکول کیږي چي په خپل اصلی هیواد کي خوندیتوب نشې ترالسه کوالي ،په ځانګړې توګه د نژاد ،مذهب ،ملیت ،او
یا یوی خاص سیاسې ډيل پوری د تړاو له وجي ازار او اذیت تر السه کولو ویره ولری .نو ځکه پناه یو انفرادی شخص ته ورکول کیږی کله
.......چی ورته یو خاص خطر مخ وی
فرعي خوندیتوب دا قسم خوندیتوب په موقتی ډول د لنډې مودي لپاره ورکول کیږي تر څو خطر او یا جدې ظرر یی په خپل هیواد
)کی ختم شوی نه وی (غیر تبعیضې تاو تریخوالې
.په ځانګړو قضیو کي د برش دوستانه اصولو پر اساس پناه ورکول کیږی
د پناه غوښتنې د کړنالرهپه اړه به تفصييل معلومات تاسو ته د پناه غوښتنې دهومینی په پذیرش مرکزکی د پناه غوښتنې په دوران
.کی د یو پناه غوښتونکيد حقوق او مسؤلیتونو لپارهالرښود کی به درکړېيش ،.په هغه ژبه کې به وي چې تاسو پري پوهیږئ

PL
CZ

UA
AT
HU

فهرست
د پناه غوښتنې طرز العمل
په کمپ کې اوسیدنه
د سلواک جمهوریتطبیعې منظره
په سلواکیا کي قومونه او بهرنیان
مذهب
)سلواکیان او توپیرونه (کلتور ،ملیت ،د ویښتانو بڼه
دنده
د کار په بازار کې حیثیت
د دندې لپاره لټون کول
د ګامرونکو توقعات
د تنخوا رشطونه
د دندي ق رارداد
د بانک اکاونټ جوړول او نور مالې معامالت
د ماليه رسه معامالت
کور او اقامت
روغتیایې پاملرنه
تعلیم
په سلواک کې د ژوند تیرولو طرز
حمل او د حمل مخنیوې
سلواک دننه او بهر ته سفر کول
د ډریوری الیسنس /اجازه لیک
خواړه -په سلواک کی څه عام دي
......له نورو رسه اړیکه -زنګ وهل ،میډیا ،انټرنیټ
په وزګار وخت کې څه وکړو
اساسې حقوق او خپلواکي
ناراحته کوونکي حاالت – بیړنۍ اړیکې
نورې مهمې اړیکي

رسیزه

دا پاڼه د سلواک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې لخوا د بهرنیو ماهرینو او د نړیوال خوندیتوب د ګټه اخستونکو په
.مرسته جوړه شوې ده چې کډوالو او پناه غوښتونکو ته د سلواک په هیواد کی ددوې لپاره د شته خدماتو ترشیح وکړي
دا معلومات پاڼهد پناه غوښتنې کړنالرواو د پرويس په جریان کې د پذ یرایی په مرکز کی د پناه غوښتونکود پايت کیدو د مودی په هکله
اساسې معلومات وړاندې کوی .دا معلومات پاڼههمدارنګه د سلواک د هیواد ،د سلواک هیواد د وګړو ،د دوی د ژوند کولو طریقو ،د دوي
ددودیزهخوړو او د ممکنه کلتوری توپیرونو په هکلهاسايس معلومات وړاندي کوې چې پناه غوښتونکياو کډواملمکنهده د سلواک هیواد د
..خلکوتر منځژوند کولو په وخت کی تر وځي
دا معلومات پاڼه د هویت لرونکو اشخاصو اسايس حقوق او ازادې تعینوي ،د هغو کسانو په ګډون چې د پناه څخه خوند اخلې او هغه
چې د فرعي خوندیتوب څخه استفاده کوي .دا معلومات پاڼه رسبیره پر دي داستوګنځای ،روغتیایې پاملرنې ،دندې ،تعلیم ،مالې سیستم،
ساعت تیرۍ او سلواک کې د سفر کولو په هکله مهم معلومات ارایه کوي .او په اخر کي دا الرښود د بیړنیو حاالتو او نورو مهمو اړیکو
.په اړه کټور معلومات لري چې د رضورت پر وخت ورڅخه استفاده ويش

دا خپرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرن ،د مرکزي اروپا لپاره سیمه ییزو استازو په مرسته جوړه شوې ده .د دې خپرونې
محتوا د سلواک جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د کډوالۍ دفرت یواځې مسولیت دی او په هیڅ ډول د کډوالولپاره د ملګرو ملتونو د عايل
.کمشرن نظریات نه منعکس کوي

دسلواک جمهوریت کي دکډوالو او د پناه غوښتونکو لپاره الرښود

د سلواک جمهوریت کی یو نوې پیل

