سکاټلنډ ته ښه راغالست
( Pashtoپښتو)
سکاټلنډ ته په راتلو سره کیدای شي تاسو د ویرې ،خپګان ،او یوازیتوب
احساس وکړئ او یا هم هر څه نوي درته ښکاري .هر څه نوي او عجیبه دي
ځکه چې تاسو هیڅوک هم نه پیژنئ او په خپل وطن پسي خپه یاست .هر
څه به ښه شي خو دا به وخت ونیسي .دا الرښود به تاسو ته د مالتړ ترالسه
کولو ،هغه شیان چې تاسو په ګالسکو کې کوالی شئ او ستاسو د ټولو حقوقو
په اړه معلومات درکړي.
زموږ هیله دا ده چې تاسو به د الرښود له لوستلو خوند واخلئ او په هغې کې
شته معلومات ستاسو لپاره ګټور وي.
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په دې الرښود کې د
خپلې خوښي معلومات موندل
مشکلي کلمي

په دي الرښود کې ځینې کلمي کیدای شي داسي وي چې ستاسو لپاره پري
پوهیدل سخت وي .ځیني دا ډول کلمي په انګلیسي دي او شمیره ورکړل شوي
دي او د الرښود په پای کې د اصطالحاتو په لیست کې بیان شوي دي.

الرښود کتاب په

دي الرښود کې موږ بیالبیلې ادارې/ارګانونه یاد کړي دي چې
ستاسو د مالتړ او مرستې لپاره دي .د دي ادارو/ارګانونو او همدا
رنګه نورو ادارو په اړو د معلوماتو لپاره ،تاسو کوالی شي
چې د الرښود په پای کې له ډایرکټري څخه کار واخلئ.

د هغو ځوانانو لپاره چې له ګالسکو نه بهر
ژوند کوي یو پیغام

که تاسو یو ځوان شخص یي او د سکاټلنډ په کومه بله سیمه کې ،له ګالسکو
نه بهر ،ژوند کوئ او د پناه غوښتنه کوي ،په دي الرښود کې د شته معلوماتو
لوستل ستاسو لپاره هم مهم دي .ډیر شمیر هغه ادارې چې دلته یاد شوي دي په
ګالسکو کې دي ،خو که تاسو د سکاټلنډ د مهاجرینو کونسل ته د هغوی په وړیا
ټیلیفون شمیره  0800 085 6087باندې ټیلیفون وکړئ ،هغوی کوالی شي
تاسو په خپله سیمه کې له نورو ادارو سره اړیکې ټینګي کړي.

د مرستې برابرونکو ته یادونه

په داسي حال کې چې په دي خپرونه کې راغلي معلومات د بی مله ځوانو پناه
غوښتونکو لپاره لیکل شوي دي ،موږ همدا رنګه د مرستو برابرونکو څخه
چې د دوې مالتړ کوي غواړو چې دا الرښود ولولي او دا خبره یقیني کړي
چې هغوی په ټولو معلوماتو پوهیږي .دا به هغوی ته په کافي اندازه پوهه او
معلومات ورکړي چې د الرښود محتوی د هغوی تر څارنې الندې ځوانانو ته ور
وپیژني.

د مرستې مننه

دا الرښود د سکاټلنډ د مهاجرینو کونسل او لوړ ګام لخوا جوړ شوی دی .د
دي الرښود اړتیا په لومړی ځل د ’Young Survivors Steps to the
 ’Future Groupلخوا وپیژندل شوه ،کوم چې د  13نه تر  18کلونو پورې
بی مله ځوانو پناه غوښتونکو کسانو ډله ده چې د لوړګام لخوا مالتړ کیږي .په
دې ډله کې شاملو کسانو دا احساس وکړ چې د پناه غوښتنې د پروسې  3او د
هغوی دحقوقو په اړه د هغوی په اختیار کې مشخص معلومات نشته .د دي ډول
معلوماتو اهمیت په هغه تحقیق کې نور هم څرګند شو چې د
 Scottish Refugee Councilاو په ګالسکو پوهنتون کې د ماشوم او
ټولنې لپاره د ګالسکو مرکز لخوا ترسره شو ،او په سکاټلنډ کې اوسیدونکو بی
مله پناه غوښتونکو ماشومانو اړتیاوي او تجربې یي تر څیړنې الندې ونیولي.
د دې لپاره چې دا خبره یقیني شي چې دا معلومات به د ځوانانو الس ته
ورسیږي په لومړې کې دا خبره ومنل شوه چې د ‘ ’Young Survivorsپه ډله
کې بوخت ځوانان به د هغې په جوړولو او پراختیا کې برخه ولري او وروسته
د کمپوس نویو ځوانانو هم د  2010کال په اوس مهالوني کې برخه لرله .د
‘ ’Young Survivorsډلې د عمومي مفهموم په جوړولو کې ډیره مرسته
وکړه ،چې په هغې کې له ډیزاینزر سره له نیژدې کار کول هم شامل وه چې د
منځپانګې په اړه مشوره وکړي.

په الس راغلي نتیجه یو الرښود دی چې تر ډیره حده له کورنۍ نه بیل شوي پناه
غوښتونکو نوي ځوانانو لخوا د هغوی لپاره جوړ شوی دی.
د  Scottish Refugee Councilاو د ګالسکو د ښار کونسل د هغو سترو
مرستو له امله چې د ‘Young Survivors Steps to the Future
 ’Groupځوانانو او ورپسي د هغه مرستي چې د کمپوس ځوانانو د 2010
کال د تازه کولو لپاره ترسره کړي ،له هغوی څخه مننه کوي .د هغوی شخصي
تجربې او په سکاټلنډ کې د پناه غوښتنې په اړه پوهه د دې الرښود په جوړولو
کې ډیر د ارزښت وړ دي .دا هیله کیږي چې د هغوی د تجربو د شریکولو له
الرې ،نور ځوانان چې له ورته حاالتو سره مخ وي ،نور هم د اساسي مسالو په
اړه با خبره وي کومې چې سکاټلنډ ته په راتګ او دلته اوسیدلو ،د پناه غوښتنې
او په خپلو حقوقو باندې د پوهیدلو لپاره مهم دي .که چیرې تاسو د دي الرښود
څخه د کار اخیستلو لپاره نورې الرښوونې یا زده کړي ته اړتیا لرئ ،مهرباني
وکړئ او له  Scottish Refugee Councilسره اړیکې ونیسئ.
February 2010
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