
کار او روزنه

که کارموندنه او یا د روزين کورس پیل کول هغه څه دی چه تاسی یی 

غواړی موږ مرسته کولی شو. موږ کولی شو مرسته وکړو:

د دی معلومول چه د کومي روزين او یا هغه کار چه تاسی یی 	 

غواړی وکړی

د روزين کورسونو موندنه چه ستاسو رسه د نویو مهارتونو په زده کولو 	 

کښی مرسته وکړی

د سی وی )CV( په جوړولو کښی مرسته کول 	 

ستاسی په استازیتوب د روزين کورسونو او د استخدام کونکو رسه 	 

خربی کړل

د کار لپاره غوښتنلیک	 

د کار د مرکي لپاره مترین او چمتو کیدل	 

هغه شیانو ته چه د کار د پیل کولو لپاره ورته اړ یاست	 

د کار په وخت ستاسو څخه مالتړ کول.	 

 د انګلیسی ژيب زده کول 
او یا یی هم وده ورکول

موږ کولی شو تاسی هغه کورس ته معرفی کړو چه تاسی ته مناسب وی، 

تر څو ستاسو د انګلیسی ژيب په زده کړه او وده کښی مرسته وکړی.

کورسونه کیدای شی بشپړ وخت یا نیم وخت وي )په اوونی کی 	 

یوازی څو ساعته( او مترکز یی په یو شمیر مهارتونه دی، او اړه 

ستاسو په اړتیاوو لری:

خربی کول او اوریدل	 

لیکل او ګرامر	 

د انګلیسی ژبی استعاملو او د خربو اترو مهارتونو ته 	 

وده ورکول

د ګروپ ټولګی په ورځ کی په مختلفو وختونو شتون لری، یا که دا اسانه 

وی، تاسو یی د شپی په ټولګی کښی کولی شی.

 هغه خلک چه په مستقیم توګه د جومات 

په بریدونو کښي اغیزمن شوي دي

مرسته د هغو مهارتونو د تر السه 
کولو لپاره چه تايس ورته اړتیا لري

لطفآ د خپيل قضیي د مدیر رسه خربی وکړی که 

تاسو دی انتخابونو ته لیوالتیا لری او یا هم کوم بل 

شی ته اړتیا لري.
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د موټر چلولو الیسنس تر السه کول

موږ ستاسو رسه د موتر چلولو الیسنس د تر السه کولو کی مرسته کوالی 

شو. دا مهمه نده چه تاسی یی په کوم پړاو کښی یاست، حتی که تاسی 

لدینه مخکی هیڅوخت موتر هم نوی چلولی. مونږ به تاسی ته دا مالتړي 

تنظیم کړو. 

د رسک مقررات زده کړی، د زده کونکی د امتحان لپاره کیناست او 	 

څه چه د نیوزیلند د موترچلولو په هکله وی زده کړی

د تجربه لرونکو چلوونکو رسه موتر چلول زده کړی، د موټر چلولو 	 

مترین وکړی او په رسکونو د چلولو اعتامد پیدا کړی

د خپل محدود او بشپړ موتر چلولو الیسنس لپاره وخت ونیسی.	 

تاسی دی ته اړ نه یاست چه خپل موتر ولری، دوی موټر لری چه تاسی 

یی د موتر چلولو د زده کړی په وخت کی کارولی شی.

د موتر چلولو درسونه معموال یو ساعت اوږد وی، او وخت یی هم چه 

تاسی ته مناسب وی. تاسی چه څومره درسونو ته اړتیا لری همدومره 

درسونه نیولی شی.

د پیسو اداره کول

مونږ کولی شو چه د یو داسی کس رسه ستاسی لیدل چه د پیسو اداره 

کولو تاسو ته ښه وی تنظیم کړو. ځیني شیان چه تاسو رسه یی مرسته 

کیدالی شی دا دی:

د بانکی حسابونو ترتیب او کارول	 

د پیسو اداره کول او څه پیسی چه تاسی یی تر السه کوی	 

د بودیجی او د بلونو د تادیاتو لپاره پالن جوړول	 

مونږ به داسی یو وخت وموندو چه ستاسی لپاره سم وی.

هر څه چه تاسی دی کس ته د خپلو پیسو په هکله وایی هغه به محرم 

او محفوظ وی. دوی به دا د بل چا رسه رشیک نکړی. 

ستاسو او ستايس د کورنی رسه د 
مرسته لپاره مونږ دلته شتون لرو

کله چه تايس چمتو یاست، موږ د عملی مالتړ چه کیدای شی ورته اړتیا 

ولری مرسته کیدالی يش. پدي کې د انګلیسی ژيب زده کړه، د موټر چلولو 

الیسنس او د پیسو اداره کولو رسه مرستی شاملی دي. که تايس غواړي موږ 

کوالی شو تاسو رسه کار موندلو کی مرسته وکړو. تايس کوالی يش پریکړه 

وکړی څه ته اړتیا لری، دا په تاسو اړه لری.

موږ به ستاسو لپاره هر څه تنظیم کړو، په ګډون د هر لګښت. هغه څه 

ته چه تاسی اړتیا لری زموږ رسه خربی وکړی. موږ به تاسی د سمو خلکو 

رسه مرتبط کړو، هغوی به ستاسی رسه ستاسو په طبعیت کار وکړی.

موږ غواړو چه تايس مالتړ وشی او د ارامی احساس وکړی، نو که تايس 

غواړی چي ډله ایزو غوندو کی برخه واخلی موږ کوالی شو دا تنظیم کړو. 

او که تاسی غواړی چه  یو په يو غونده وشی دا هم کوالی شو. هر څه 

چي ستاسی او ستاسو د کورنۍ لپاره غوره وی.

لطفآ د خپيل قضیي د مدیر رسه خربی وکړی که تاسو 

دی انتخابونو ته لیوالتیا لری او یا هم کوم بل شی ته 

اړتیا لري.


