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د وﯾری ﮐﺎرول

او ﯾﺎ ھﻐﯥ ﺗﮫ د درد ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ګﻮاښ
ﮐﻮل ﯾﺎ د ګﻮاښ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮل • دھﻐﯽ د
ﭘﺮﯾښﻮﻟﻮ ،د ځﺎن وژﻧﯥ ،د ھﻮﺳﺎﯾﻨﯥ ادارې
ﺗﮫ د ھﻐﯥ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه ګﻮاښ
ﮐﻮل • ھﻐﮫ دې ﺗﮫ ﻣﺠﺒﻮره ﮐﻮل ﭼﯽ ﺧﭙﻠﮫ
ادﻋﺎ واﺧﻠﯽ • ھﻐﮫ دې ﺗﮫ ﻣﺠﺒﻮره ﮐﻮل
اﻗﺗﺻﺎدي
ﭼﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐړﻧﯽ وﮐړی

د اﻋﻣﺎﻟو ،ﻗواری او اﺷﺎری ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو
ﺳره د ھﻐﯽ وﯾرول • دﺷﯾﺎﻧو ﻣﺎﺗول
• د ھﻐﯽ ﻣﻠﮑﯾت او ﺷﯾﺎن وﯾﺟﺎړول
• د څﺎوری رټل • د وﺳﻠو ښودل.

د اﺣﺳﺎﺳﺎﺗو څﺧﮫ
ﻧﺎوړه ګټﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐول
ھﻐوی ﮐښﺗﮫ ښودل
• ھﻐﯽ ﺗﮫ داﺳﯽ اﺣﺳﺎس ورﮐول ﭼﯽ د ځﺎن
ﭘﮫ اړوﻧد ﺑد ﻓﮑر وﮐړی • ھﻐﯽ ﺗﮫ ﺑد ﻧوﻣوﻧﮫ
ﯾﺎدول • ھﻐﯥ ﺗﮫ داﺳﯽ اﺣﺳﺎس ورﮐول ﭼﯽ
ځﺎن ﻟﯾوﻧۍ وﺑوﻟﻲ • د ھﻐﯥ ﺳره ذھﻧﯽ ﻟوﺑﯽ
ﮐول • دھﻐﯥ ﺳﭘﮑﺎوی ﮐول • ھﻐﯥ ﺗﮫ داﺳﯽ
اﺣﺳﺎس ورﮐول ﭼﯽ ځﺎن ګﻧﺎھﮑﺎره وﺑوﻟﻲ

داﮐراه او ګواښوﻧو ﮐﺎرول

ځواک
او
ﮐﻧﺗرول

د اﻧﺰوا ﯾﺎ ﺑﯧﻠﺘﻮن ﮐﺎرول

د ھﻐﯥ ﻣﺧﻧﯾوی ﭼﯽ وظﯾﻔﮫ ﭘﭔدا ﮐړي ﯾﺎ
وظﯾﻔﮫ وﺳﺎﺗﻲ
• د ھﻐﯥ ﻣﺟﺑورول ﭼﯽ ﭘﯾﺳﯽ وﻏواړی
• ھﻐﯥ ﺗﮫ ﺟﯾب ﺧرڅ ورﮐول • د ھﻐﯥ
ﭘﯾﺳﯽ اﺧﯾﺳﺗل • ھﻐﯥ ﺗﮫ اﺟﺎزه ﻧﮫ ورﮐول
ﭼﯽ د ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﻋﺎﯾد ﭘﮫ اړه ﭘوھﮫ ﺷﯽ

د ﻧﺎرﯾﻧﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﮐﺎرول

د ھﻐﯥ ﺳره د ﻧوﮐر ﭘﮫ ﺷﺎن ﭼﻠﻧد ﮐول • ټوﻟﯥ
ﻏټﯥ ﻓﯾﺻﻠﯥ ﺗرﺳره ﮐول • د ﮐﻼ د ﻣﺷر ﭘﮫ
ﺷﺎن ﻋﻣل ﮐول • ھﻐﮫ څوک اوﺳﭔدل ﭼﯽ د
ﻧﺎرﯾﻧﮫ او ښځﯾﻧﮫ دﻧدې ټﺎﮐﯽ

دا ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻮل ﭼﯥ ھﻐﮫ د ﭼﺎ ﺳﺮه ﺧﺒﺮی ﮐﻮی ،د
ﭼﺎ ﺳﺮه ګﻮری ،څﮫ ﺷﯽ ﻟﻮﻟﯽ او ﭼﯿﺮﺗﮫ ځﯽ
• د ھﻐﯥ ﺑﮭﺮﻧﯽ ښﮑﯿﻠﺘﯿﺎ ﻣﺤﺪودول
د ﺧﭙﻞ اﻋﻤﺎﻟﻮ د ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺣﺴﺪ ﮐﺎرول

ﮐﻢ ارزښﺘﮫ ښﻮدل،
ردﮐﻮل او ﻣﻼﻣﺘﻮل
د ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﺳﺎده ﻧﯿﻮل او ﭘﮫ دې اړه
د ھﻐﯥ اﻧﺪﯾښﻨﯥ ﺟﺪي ﻧﮫ ګڼﻞ
• د دې وﯾﻞ ﭼﯽ ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﻧﺪی ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻮی • د ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ ﭘﮫ اړه ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ اړول
• دا وﯾﻞ ﭼﯽ ھﻐﮫ د دې ﻻﻣﻞ وګﺮځﯿﺪه
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ګواښ
ﮐﺎرول

د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟول

داﺳﯥ ﮐول ﭼﯽ ھﻐﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ اړه
د ﻣﻼﻣټﻲ اﺣﺳﺎس وﮐړي • د ﭘﯾﻐﺎم د
اﻧﺗﻘﺎل ﻟﭘﺎره د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟول
• د ھﻐﯽ د ځوروﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐﺗﻧﯥ
ﮐﺎرول • ھﻐﯥ ﺗﮫ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د وړﻟو ﭘﮫ
اړه ګواښ ﮐول
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