د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد
د ﮐﺎر زده ﮐړه څﮫ ﺷﯽ ده؟

د ﮐﺎر زده ﮐړه ﯾوه ﺗﺎدﯾﮫ ﺷوې دﻧده ده ﭼﭔرې ﭼﯥ ﮐﺎرﻣﻧد ارزښﺗﻧﺎﮐﮫ ﺗﺟرﺑﯥ زده ﮐوي او ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي.

د دﻧدې ﭘر ﻣﮭﺎل د روزﻧﯥ ﺗرڅﻧګ ،د ﮐﺎر زده ﮐووﻧﮑﻲ د ﺧﭘﻠو ﮐﺎري ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﻟږ ﺗر ﻟږه  20ﺳﻠﻧﮫ وﺧت د ټوﻟګﻲ ﭘر ﺑﻧﺳټ د زده ﮐړې ﭘﮫ
ﺑﺷﭘړوﻟو ﮐﯥ د ﮐﺎﻟﺞ ،ﭘوھﻧﺗون ﯾﺎ د روزﻧﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوﻧﮑﻲ ﺳره ﻣﺻرف ﮐوي ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ﮐﭼﮫ د ﭘﯾژﻧدل ﺷوي وړﺗﯾﺎ ﻻﻣل ﮐﯾږي.

څﻮک درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ؟

د ﮐﺎر زده ﮐړه د ھﻐﮫ ﺧﻠﮑو ﻟﭘﺎره د ﺗﺎدﯾﮫ ﺷوي ﮐﺎر ﻓرﺻت دی ﭼﯥ ﭘﮫ اﻧګﻠﺳﺗﺎن ﮐﯥ  16ﮐﺎﻟﮫ ﯾﺎ ډﭔر ﻋﻣر ﻟري څوک ﭼﯥ:
•
•
•
•

ﭼﯥ د ﺧﭘل ﻣﺳﻠﮏ ﭘﮫ ﭘﯾل ﮐﯥ دي
ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘل اوﺳﻧۍ دﻧده ﮐﯥ د ﻟوړ ﻣﮭﺎرت ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ دي
د ﻣﺳﻠﮏ ﺑدﻟون ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ دي
ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ وﺧت ﺗﻌﻠﯾم ﮐﯥ داﺧل ﻧﮫ دي

ﭘﮫ د ﮐﺎر زده ﮐړه وﻣﻮﻣﺊ https://www.gov.uk/apply-apprenticeshipﮐﯥ ټﻮل ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺴﺘﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ واﺿﺢ ډول څﺮګﻨﺪه ﮐړي
ﭼﯥ د ﮐﺎر د رول ﻟﭙﺎره د داﺧﻠﯧﺪو اړﺗﯿﺎوې څﮫ دي ﭼﯥ اﻋﻼن ﮐﯿږي .د داﺧﻠﯧﺪو ﻣﺨﺘﻠﻒ اړﺗﯿﺎوې ﺑﮫ وي ﭼﯥ د ﺻﻨﻌﺖ ،دﻧﺪې رول او د ﮐﺎر
زده ﮐړې د ﮐﭽﯥ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.
د اﻧګﻠﯿﺴﻲ او رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﻮ ﻟږﺗﺮﻟږه اړﺗﯿﺎو ﮐﯥ وروﺳﺘﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﮫ اوس ﭘﺪې ﻣﻌﻨﯽ دي ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د زده ﮐړې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮي
اوس ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د  2ﻣﻨځﻨۍ ﮐﭽﯥ د ﮐﺎر زده ﮐړې ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻣﻮﻣﻲ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﭼﯥ دوی وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﮐﺎر زده ﮐړې ﭘﺮﻣﮭﺎل د  3درﺟﯥ
وړﺗﯿﺎ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړي.

ﮐﻮﻣﯥ ﮐﭽﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي؟

د ﮐﺎر زده ﮐړې ﺑﯾﻼﺑﯾل ﮐﭼﯥ د ﻣﺧﺗﻠف وړﺗﯾﺎ ﮐﭼﯥ ﺳره ﻣﺳﺎوي دي.

د ﮐﺎر زده ﮐړه ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﮫ ھره ﮐﭼﮫ ﭘﯾل ﺷﻲ ،ﻣګر ځﯾﻧﯥ ﯾﯥ اړﺗﯾﺎ ﻟري:
•
•

ﭘﺧواﻧۍ وړﺗﯾﺎوې ﻟﮑﮫ اﻧګﻠﯾﺳﻲ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﻲ GCSEs
ﭘﮫ اﻧګﻠﯾﺳﻲ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﻲ ﮐﯥ اﺿﺎﻓﻲ روزﻧﮫ ﺗرڅو ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ زده ﮐوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﮐﭼﮫ ﮐﯥ دی

روزﻧﮫ د ځواﻧﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﯾو ﻏوره اﻧﺗﺧﺎب دی ﭼﯥ ﻻ ﺗر اوﺳﮫ د زده ﮐړې ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﻧﮫ دي ځﮑﮫ ﭼﯥ دوی ﻓرﺻﺗوﻧﮫ ﺑراﺑروي ﭼﯥ اړوﻧده
ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او ﺗﺟرﺑﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ﺗرڅو د ﮐﺎر زده ﮐړه ﭘﯾل ﮐړي او د ﮐﺎر ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗواﻟﯽ وﻧﯾﺳﻲ.
د ﮐﺎر زده ﮐړې ﮐﭼﯥ ﭘر اﺳﺎس ،د ﻻﻧدې وړﺗوﺑوﻧو څﺧﮫ ﯾوه ﺑﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ:
ﻧﻮم

ﮐﭽﮫ

ﻣﺴﺎوي ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﮐﭽﮫ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﻰ
ﻟﻮړ
ﺳﻨﺪ

2
3
 6 ,5 ,4او 7
 6او 7

 5 GCSEﭘﮫ  A*-Cﯾﺎ  4-9درﺟﯥ ﺳﺮه ﭘﺎس ﮐﻮي
 2 Aﻟﯿﻮل ﭘﺎس ﮐﻮي /د درﭔﻤﯥ درﺟﯥ ډﯾﭙﻠﻮﻣﮫ /ﻧړﯾﻮال ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
د ﺑﻨﺴټ ﺳﻨﺪ او ﭘﻮرﺗﮫ
د ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ او ﻣﺎﺳټﺮۍ ﺳﻨﺪ

د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد
د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻣﻌﺎش

ھﻐﮫ څﮫ ﭼﯥ زده ﮐووﻧﮑﯽ ﯾﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړي د ﺻﻧﻌت ،ﻣوﻗﻌﯾت او د ﮐﺎر زده ﮐړې ﮐﭼﯥ ﭘورې اړه ﻟري ﭼﯥ دوی ﯾﯥ ﻏوره ﮐوي.

ﮐﮫ د  16او  18ﮐﻠوﻧو ﺗرﻣﻧځ ﻋﻣر وﻟري ﯾﺎ د ﮐﺎر زده ﮐړې ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﮐﺎل ﮐﯥ وي ،زده ﮐووﻧﮑﯽ د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻧرخ ﻣﺳﺗﺣﻖ دي.
ﮐﮫ ﭼﭔرې زده ﮐووﻧﮑﯽ  19ﮐﺎﻟﮫ ﯾﺎ ډﭔر ﻋﻣر وﻟري او د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻟوﻣړی ﮐﺎل ﯾﯥ ﺑﺷﭘړ ﮐړی وي ،دوی د ﻣﻠﻲ ﻟږ ﺗر ﻟږه ﻣﻌﺎش ﻣﺳﺗﺣﻖ
دي.

دا ﻟږﺗرﻟږه ﻣﻌﺎش دی ﭼﯥ ﯾو زده ﮐوﻧﮑﯽ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي؛ ډﭔری ﮐﺎرګﻣﺎروﻧﮑﻲ ﺧﭘﻠو زده ﮐوﻧﮑو ﺗﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﺎش ورﮐوي.
د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻟﭘﺎره د زده ﮐوﻧﮑﻲ ﭘور ﯾﺎ د زده ﮐړې ﻓﯾس ﺷﺗون ﻧﻠري ځﮑﮫ ﭼﯥ دا د ﺣﮑوﻣت او ګﻣﺎروﻧﮑﻲ ﻟﺧوا ﺗﻣوﯾل ﮐﯾږي.
زده ﮐووﻧﮑﯽ ﺑﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري ﭼﯥ ﺧﭘل ورځﻧﻲ ﻟګښﺗوﻧﮫ ﻟﮑﮫ د ﻏرﻣﯥ ډوډۍ او ﺳﻔر ﻟګښﺗوﻧﮫ ﭘوره ﮐړي ،ﮐﮫ څﮫ ھم ډﭔری ﮐﺎرګﻣﺎروﻧﮑﻲ د
دې ﻟګښﺗوﻧو د ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﺎش ورﮐوي.
ﮐﮫ زده ﮐووﻧﮑﯽ ﻟﮫ  16څﺧﮫ ﺗر  24ﭘورې ﻋﻣر وﻟري او د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻧﮑﯽ وي ،دوی ﺑﮫ د  £1,000ﺑورﺳري ﺗﺎدﯾﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي
ﺗرڅو د دوی د ﮐﺎر زده ﮐړې ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﮐﺎل ﮐﯥ د دوی ﻣﻼﺗړ وﮐړي.

د ﮐﺎر زده ﮐړې ګټﯥ

د ﮐﺎر زده ﮐړې د ھر ﭼﺎ ﻟﭘﺎره ﭘﮫ زړه ﭘوري ﺗﺎدﯾﮫ ﺷوی اﻧﺗﺧﺎب دی ﭼﯥ ﻏواړي ﺗﺟرﺑﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ،ﺧﭘل ﻣﮭﺎرت ﻟوړ ﮐړي ﯾﺎ ﻣﺳﻠﮏ
ﺑدل ﮐړي ځﮑﮫ ﭼﯥ دوی د ﮐﺎر او ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﭘرﻣﮭﺎل د ﻣﻌﺎش ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻓرﺻت وړاﻧدې ﮐوي.
د ﮐﺎر زده ﮐړې د ﭘوره ﮐوﻟو ډﯾرې ګټﯥ ﺷﺗون ﻟري ،ﭼﯥ ﭘدې ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي:
•
•
•
•

ﺗﺟرﺑﮫ او د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو وده
ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ﮐﭼﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷوی وړﺗﯾﺎ )د زده ﮐړې ﻓﯾس ﭘرﺗﮫ(
د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ګټﯥ او ﻣﻌﺎش
د ﺻﻧﻌت ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﺳره اړﯾﮑﮫ

د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ څﺮﻧګﻮاﻟﯽ
ﭘﮫ زرګوﻧو ﮐﺎرګﻣﺎروﻧﮑﻲ ،د ﻟوی ﮐﺎرﭘورﯾﺷﻧوﻧو څﺧﮫ ﮐوﭼﻧﻲ ﺳوداګرۍ ﭘورې ،د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻓرﺻﺗوﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوي او دا ﻣﮭﻣﮫ ده
ﭼﯥ د ﻣﺳﻠﮏ ټول اﺧﺗﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ ﺗرڅو ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ د زده ﮐوﻧﮑﻲ ﭘرﯾﮑړه د ﭘوھﯥ ﭘر اﺳﺎس ده.
د ﮐﺎر زده ﮐړې ټوﻟﯥ ﺗﺻوﯾب ﺷوي ﺑﺳﺗوﻧﮫ ﭘﮫ دوﻟﺗﻲ ﺧدﻣﺎﺗو') ‘Find an apprenticeship’ ،د ﮐﺎر زده ﮐړه وﻣوﻣﺊ'( ﮐﯥ ﻣوﻧدل
ﮐﭔدی ﺷﻲhttps://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch . ،
د ﯾو ﺣﺳﺎب ﺟوړوﻟو ﺳره ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ وﮐړئ ﺗرڅو ﺧﭘل د ﻋﻼﻗﯥ وړ ﺳﺎﺣﮫ او ﺧوښ ځﺎی ﮐﯥ د ﻓرﺻﺗوﻧو ﭘﮫ اړه ﺧﺑرﺗﯾﺎ
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ دا وﯾب ﭘﺎڼﮫ ھم وﮐﺎروئ او ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺳﮑﺗوروﻧو ﮐﯥ د ﮐﺎر زده ﮐړې ﮐوم ډول ډوﻟوﻧﮫ ﺷﺗون ﻟري.

ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﻣﻼﺗړ زﻣوږ ﭘﮫ وﯾب ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﻣوﻧدل ﮐﭔدی ﺷﻲ؛ www.apprenticeships.gov.uk .

څﻨګﮫ درﺧﻮاﺳﺖ وﮐړئ

د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻟﭙﺎره ﻻرښﻮد
د اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﺳﻠګﻮﻧﻮ د ﮐﺎر زده ﮐړې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او'د ﮐﺎر زده ﮐړه وﻣﻮﻣﺊ' د اوﺳﻨﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﯿﻨﮫ
ده .دا ﺧﺪﻣﺖ د ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺴﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ھﻢ ﮐﺎرول ﮐﯧﺪی ﺷﻲ او ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ او ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮﯾﻮ
ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﺒﺮﺗﯿﺎوې راﻣﯿﻨځﺘﮫ ﮐﻮي.
ځﯿﻨﯥ ﮐﺎرګﻤﺎروﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﮫ وﯾﺐ ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ د ﮐﺎر زده ﮐړې ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺴﺘﻮﻧﮫ اﻋﻼﻧﻮي ،او ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ د دوی ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﮫ ﺗﻮګﮫ
درﺧﻮاﺳﺖ وﮐړئ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﮫ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ څﺨﮫ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﭘﻮښ ﻟﯿﮏ او  CVوﺳﭙﺎري .د ﻣﻠﻲ ﻣﺴﻠﮑﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ د  CVاو د ﭘﻮښ ﻟﯿﮏ
ﻟﯿﮑﻠﻮ ﭘﮫ اړه ډﭔﺮ ﻣﻼﺗړ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
د ھﻐﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻻھﻢ ﺧﭙﻞ اﺧﺘﯿﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﺴﻲ ،دا ﻣﻤﮑﻦ ﻏﻮره وي ﭼﯥ د ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻟﭙﺎره د ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ ﭘﮫ ورﺗﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ
دﮐﺎر زده ﮐړې ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﭘﺮﯾﮑړې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﺟﺎزه ورﮐﻮي.
دا ﻣﺸﻮره ورﮐﻮل ﮐﯿږي ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ د ﯾﻮ څﺨﮫ ډﭔﺮ د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺘﻨﮫ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ د ﺑﺮﯾﺎ ﭼﺎﻧﺲ ډﭔﺮ ﮐړي.
ﮐﮫ ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﺗﮫ ﺑﮫ د ﮐﺎر ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﯥ ﻟﭙﺎره ﺑﻠﻨﮫ ورﮐړل ﺷﻲ .د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻟﭙﺎره ﻣﺮﮐﯥ اﮐﺜﺮا د
ﻧﻮرو دﻧﺪو ﻣﺮﮐﻮ ﭘﮫ څﯧﺮ وي ،ﻣګﺮ ﭘﺮوﺳﮫ ﺑﮫ د ﮐﺎر ګﻤﺎروﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﯿﺮ وﻟﺮي .دا ﻣﮭﻤﮫ ده ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯽ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﮐﯥ ﺗﺨﻨﯿﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ
وﮐړي او ﭘﮫ ﺑﺸﭙړ ډول ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ وﻧﯿﺴﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺮﯾﺎ ﭼﺎﻧﺲ ډﭔﺮ ﮐړي .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ دې وﯾﺐ ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي
https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/applying-for-an-apprenticeship .

د دﻧﺪې څﺨﮫ ﺑﮭﺮ روزﻧﮫ څﮫ ده؟

ﭘﮫ اﻧګﻠﺳﺗﺎن ﮐﯥ ،دا د ﯾو زده ﮐوﻧﮑﻲ ﻟﭘﺎره ﻗﺎﻧوﻧﻲ اړﺗﯾﺎ ده ﭼﯥ د ﺧﭘل ﺗﺎدﯾﮫ ﺷوي وﺧت  20ﺳﻠﻧﮫ وﺧت 'د دﻧدې څﺧﮫ ﺑﮭر' ﻣﺻرف ﮐړي.
ﭘدې ﮐﯥ اړﯾﻧﮫ روزﻧﮫ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده ﭼﯥ د زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﺗرڅو د ﺧﭘل ﮐﺎر زده ﮐړې ﺑﺷﭘړوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾن ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐړي.
د دﻧدې څﺧﮫ ﺑﮭر روزﻧﮫ د ﻣوﺿوع ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﻟﺧوا ﭼﻣﺗو ﮐﯾږي او ﻣﻣﮑن ﭘدې ﮐﯥ ﺷﺎﻣل وي:
•
•
•

د ﺗدرﯾس ﺗﯾوري )د ﺑﯾﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ټوﻟګﻲ درﺳوﻧﮫ ،ﻟﯾﮑﭼروﻧﮫ او آﻧﻼﯾن زده ﮐړه(
ﻋﻣﻠﻲ روزﻧﮫ )د ﺑﯾﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﻏﯾر رﺳﻣﻲ ﮐﺎري زده ﮐړه ،ﻣﺷوره ورﮐول ،د ﺻﻧﻌت ﻟﯾدﻧﮫ(
د زده ﮐړې ﻣﻼﺗړ او د دﻧدې ﻟﯾﮑﻠو وﺧت

روزﻧﮫ د ﮐﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ دﻧﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﮭر ﺗرﺳره ﮐﭔدی ﺷﻲ .ځﯾﻧﯥ ﮐﺎرګﻣﺎروﻧﮑﻲ ﺑﮫ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ روزﻧﮫ وړاﻧدې ﮐړي ،ﻧور ﻣﻣﮑن د ﮐﺎﻟﺟوﻧو،
ﭘوھﻧﺗوﻧوﻧو او روزﻧﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوﻧﮑو ﺳره ﮐﺎر وﮐړي ﺗرڅو دوی ﺗﮫ روزﻧﮫ ﭼﻣﺗو ﮐړي.
روزﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﮐﺎر زده ﮐړې د دورې ﻟﭘﺎره د ټول ﻗرارداد ﺷوي ﺳﺎﻋﺗوﻧو د  20ﺳﻠﻧﮫ وﺧت ﺳره ﻣﺳﺎوي وي .دا ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻻرو وړاﻧدې
ﮐﭔدی ﺷﻲ ،د ﺑﯾﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،د ھرې ورځﯥ ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﭘﮫ اوﻧۍ ﮐﯥ ﯾو ځل ،ﯾﺎ ﭘﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣوﺳﺳﮫ ﮐﯥ د زده ﮐړې )ﺑﻼک رﯾﻠﯾز( ﭘﮫ
ﺗوګﮫ.
ګﻣﺎروﻧﮑﯽ او د روزﻧﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوﻧﮑﯽ ﺑﮫ د ﺧورا ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎډل ﭘﮫ اړه ﭘرﯾﮑړه وﮐړي.

ﯾﻮ زده ﮐﻮﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﮫ اوﻧۍ ﮐﯥ څﻮ ﺳﺎﻋﺘﮫ ﮐﺎر وﮐړي؟

د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻟږﺗﺮﻟږه ﻣﻮده ﭘﮫ اوﻧۍ ﮐﯥ  30ﺳﺎﻋﺘﮫ ﯾﺎ ډﭔﺮه د ﮐﺎر زده ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮاﺳﺎس ده ،ﭘﺸﻤﻮل د دﻧﺪې څﺨﮫ ﺑﮭﺮ ھﺮه روزﻧﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ
ﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮئ.
ﭘﮫ ھﺮﺻﻮرت ،دا ﭘﮫ ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯿږي .د ﻣﺜﺎل ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ،ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﻣﻤﮑﻦ
ﭘﮫ اوﻧۍ ﮐﯥ د ﮐﻢ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وﮐړي .ﮐﮫ ﭼﯧﺮې دا ﻗﻀﯿﮫ وي ،د ﮐﺎر زده ﮐړې ﻣﻮده ﺑﮫ وﻏځﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دا ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.
د دﻧﺪې څﺨﮫ ﺑﮭﺮ روزﻧﮫ ﮐﯥ ﻣﺼﺮف ﺷﻮي وﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻟږﺗﺮﻟږه  20%وي او ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺎري ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ .ګﻤﺎروﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ
وﺧﺖ ورﮐړي ﭼﯥ د اﻧګﻠﯿﺴﻲ او رﯾﺎﺿﻲ ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﻋﺎدي ﮐﺎري ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر زده ﮐړه ﺑﺸﭙړ ﮐړي.

