
 

 

 

 

 

 

    

 ستاسې د خپلواکه ژوند الرښود

کې په  آیرلینډد کډوالۍ  ورکړ شوې یا د متمم حمایت حالت، او یا په 

 ونکو خلکو یو معلوماتي کتابګوټیکېداجازه د پاتې 
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او برابرۍ وزارت  له  ېدا معلوماتي  کتابګوټي د عدلی

د ملي سواد زده کړې ادارې په مرسته  خوا  د لویانو

 چمتو شوی دی.
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 د دغه کتابګوټي په اړه

و کېدپاتې  کې دآيرلینډ ، د متمم حمايت موقف، او په  دريځکه تاسې ته د کډوال 

شوی وي، لکه څنګه چې تاسې د خپل ژوند يو نوي فصل پیل  اجازې حالت درکړ

 کتابګوټی به تاسې سره مرسته وکړي.کوئ .دغه معلوماتي 

سره  سخت وخت وي ځکه چې تاسې به څومره نوې ننګونو يو تاسې ته به دا

 :په اړه تاسې ته ووايې الندې حاالتو دغه کتابګوټی به د مخامخ شئ.

 ،د کور 

 ،د مالي چارو 

 ،د روغتیا ساتنې 

 د زده کړې، او 

 نورو مسئلو سره چې به تاسې مخامخ شي  

 مومئ. لرو چې تاسې دا ګټور بیامونږ هیله 

د اطالعاتو بورډ او د پیسو د مشورې  اوسېدونکوځینې دغه معلومات له 

 MABS Money Advice and Budgetingخدمتونو ) بوديجوياو 

Servicesده چې تاسې د وګړو  نظريهدا يو ښه  دی.  رسېدلی ( څخه را

( او Citizens Information Centre - CICد معلوماتو مرکز )

MABS دغه کتابګوټي په هکله  دفتر څخه لیدنه وکړئ دوی به تاسې ته د

 MABSنور تفصیلي معلومات درکړي. د وګړو د معلوماتو مرکزونو او د 

 خدمتونه وړيا دي.

به  د  يو لستد دفترونو  MABSد  تاسې د وګړو د معلوماتو مرکزونو او

 دې کتابګوټي په پای کې ترالسه کړئ .
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 ګامونه لومړني 

کې په خپلواکه توګه ژوند کولو له پاره تاسې په لومړي ګام کې بايد آيرلینډ 

 خپل ځان څخه  دغه پوښتنئ وکړئ : يو پالن جوړ کړئ.

 ژوند وکړم؟ چېرته. زه غواړم 1

 . زه به څنګه خپل ځان حمايه کړم؟2

 . آيا زه د ټولنیزې هوسايني سیستم څخه مالي مرسته تر السه کولی شم ؟3

 . څه ډول کوالی شم يوه دنده را پیدا کړم؟ 4

 . آيا زه نور وړاندې زده کړو او يا روزنې ته اړتیا لرم؟5

تاسې به په دې کتابګوټي کې د دغو او نورو مهمو موضوعاتو په هکله 

 معلومات ترالسه کړئ.

 مشوره تر السه کوالی شم؟ چېرتهزه 

 د وګړو په هکله معلومات .1

آيرلینډ د معلوماتو مرکز کوالی شي تاسې ته په  واوسېدونکستاسې د ځايي 

کې د استوګنی د حقونو په اړه د عامه خدمتونو، د کار د حقونو، روغتیايي 

کې ژوند کولو  آيرلینډسوکالۍ د استحقاق او په  ټولنیزېخدمتونو، د کور، 

تاسې کوالی شئ د  .وواييهکله تاسې ته   معلوماتو پهپه اړه عمومي 

 معلوماتو  په اړه په الندې ډول اړيکه ونیسئ: اوسېدونکو

  0761074000 – ټیلیفونپه 

 په  آنالینwww.citizensinformation.ie او يا ؛ 

 ( د وګړو د معلوماتو  مرکزCIC.سره د خپل تماس په واسطه )  تاسې

م مخ په لومړۍ ضمیمه  کې 66 به د دغو مرکزونو لست د کتابګوټي د

 .پیدا کړئ
 

http://www.citizensinformation.ie/
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 چارواکي سیمه ییز .2

کې سیمه ايز چارواکي لري  آيرلینډ ښارونو په  شمېرهره ولسوالۍ او ګڼ 

خلکو  دا د هغو دوی په سیمه کې خدمتونه وړاندې کوي . چې خلکو لپاره د

چمتو  د کور په شمول دي چې له خپلو منابعو څخه د د خدمتونولپاره د کور 

تاسې بايد د ستاسې د محلي چارواکو له دفتر سره اړيکه  کولو وس ونه لري.

او  د ځای موندلو په هکله د دوی د مرستو و اواوسېد د چېرتهونیسئ  

يمه  2مخ کې په  72تاسې به په  مشورې غوښتنه وکړئ. د ژوند په اړه

 ضمیمه کې د سیمه ايزو چارواکو يو لست ترالسه کړئ.

  

 خوندیتوب ریاست د ټولنیز .3

دا  د ټولنیزې سوکالۍ سیستم چلوي.آيرلینډ د ټولنیز خونديتوب رياست د 

کوالی شي تاسې ته د عايد مالتړ د ټولنیزې هوساينې د تادياتو د مرستې او 

سوکالۍ  يوه  ټولنیزېدا رياست د  د کار موندلو په اړه مشوره درکړي.

 ترونه لري.موندنې دف کې د کار آيرلینډټول  او پهشبکه 

. تاسې کولی شئ يادېږې( په نامه  Intreoو) يانټر د دغو ځینې مرکزونه د

 کړئ. پیدا  www.welfare.ieد دې له پاره د اړيکو تفصیل پر 
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 استوګنځی

 کېدایل دي. دا کېد لومړۍ ننګونه چې تاسې ته مخامخ ده د نوي کور پیدا

کور  کرايېشي چې د عامه )ټولنیز( د کور جوړونې او يا شخصي او يا 

 وي.

 استوګنځی ټولنیز

چارواکو هم  ايزوشوراګانې )په سیمه  کی، د ښار او ولسوالیوآيرلینډ په 

استوګنځي برابر وي چې ونه شي  ټولنیزدي( د هغو خلکو له پاره  مشهور

تاسې بايد خپلو  د چمتو کولو وس ولري. کړالی له خپلو منابعو څخه د کور

و د کوم ځای موندلو اوسېدمحلي چارواکو له دفتر سره په تماس شئ  او د 

تاسې به  د کتابچې په  مشورې غوښتنه وکړئ. هغو د مرستې او په اړه د

 يمه  ضمیمه کې د سیمه يیزو چارواکو يو لست ترالسه کړئ.  2م مخ په 72

 ټولنیزکوپراتیفونه هم بې وسو خلکو ته  کورونود  د کورونو ټولنه او 

استوګنځی برابروي چې خپل کورونه واخلي او يا د خصوصي سکتور يو 

کرايه کړي. تاسې کولی شئ چې د کور د ټولنو لست په  کور په

www.citizensinformation.ie(  په 'د‘Housing   پیدا )کلیک کړئ

 کړئ.

  آیا زه د ټولنیز کور حق لرم؟

 

د کورنۍ د عايد د کچې  هر څوک د محلي چارواکو د کورونو حق نه لري.

يو اوږد انتظار لست  .اړتیا پورې اړه لري  او وړتیادا ستاسې په  په ګډون

لري. د کرايې په هکله د ټولو عوايدو پر بنسټ )د مالیې وروسته( هم شتون 

کې ژوند کوي پرېکړه  کور څخه پورته خلک چې په يو عمر کلو 18د 

ږي. تاسې بايد د سیمې د چارواکو د استوګنځي غوښتنلیک فورمه ډکه ېک

ونکې د معلوماتو مرکز اوسېدستاسې د محلي چارواکو يا د ځايي  کړئ.

کوالی شي. د کورونو ټولنې او د کورونو کوپراتیفونه هم په درسره مرسته 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.citizensinformation.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.citizensinformation.ie/
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ای شي څوک د کور مستحق شي. يو کېددې اړه اصول لري چې څنګه 

دغه هکله مرسته کوالی  مرکز پهمعلوماتو  ايزود سیمه  ځل بیا، د وګړو

 شي.

 

کومو  مالتړ درخواست ورکوم د کور دزه چې کله د ټولنیز 

 لپاره اړتیا لرم ؟ټکو په پام کې نیولو 

 څو عمومي ټکي

  د کورونو يو مقام  ته  درخواست کولی شئ. يواځېتاسې 

 

 نه په هغه سیمه کې ژوند  په عمومي توګه، تاسې بايد له پخوا

)ساحه( پوښښت  هغه چار واکو په واسطه تر چې د کورونو وکړئ

و، د اوسني کار،  اوسېدله سیمې سره د پخوا  او یا الندی وي

  -له الرې تړاو ولري  خپل وانوروغتیايي خدمتونو، زده کړې يا د 

( او يا دغه  ونیسيموافقه )په پام کې  ښاييد استوګنځی مقامات 

 شرط  څخه صرف نظر وکړي )له پامه يي وغورځوي(.

 

  بشپړ ته  تاسې بايد اړونده سیمییزه چارواکو 

تاسې کوالی شی چې د چارواکو څخه د  واستوئ. غوښتنلیک 

م 72د  -فورمو د جزئیاتو د ترالسه کولو لپاره د دې کتابګوټي 

 يمه ضمیمه وګورئ. 2مخ  

  

  د ځايي  تاسې کوالی شي  ډک کړئ،  کله چې غوښتنلیک

) "د خوښې په سیمو په دریو سیمو کې چارواکو د واک ساحی،

کړئ. خو، په  انتخابچې تاسې غواړئ ژوند وکړي    کې"(

، ساحو کې تاسې کولی شئ Galwayډوبلین، کورک او يا ګالوی 

بايد هغه يی  ولسوالیو دريو برخو کې غوره کړئ ، يوه د دغو

سیمه وي چې د چارواکو د واک په ساحه کې وي چې تاسې 

 ورکوئ. غوښتنلیک

 ستاسې د غوښتنلیک ارزونه
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 چارواکو لخوا د مشروعیت د  ځايي ستاسې غوښتنلیک به د

د  استوګنځیمعیارونو، د عايد په ګډون، د استوګنې د حق او د 

 شي. ارزولشتون د بديل  پر بنسټ و

 د  پوره کړئ، مشروعیت )وړتیا(  معیارونه کله چې تاسې د

دا ارزونه د ستاسې د اوسني  ستاسې د کور اړتیا به وارزول شي.

 .کېږيي په پام کې نیولو سره ترسره استوګنځ

 

 د انتظار لست

  وړتیاوکړي چې تاسې دواړو د  پرېکړهکه ستاسې ځايي چارواکي 

تاسې به  او اړتیا په معیارونو برابر ياست نو

 وپېژندل)اوس د مستحقې کورنۍ په نامه  لست پر انتظار د

هر ځايي چارواکي د انتظار د لست په لومړيتوب  شوی( ځای شئ.

 سکېمکوي د )پر يو "تخصیصي  پرېکړهپه خپلو اصولو 

م يوه کاپي د ستاسې د ځايي ېتاسې کوالی شئ د دې سک "(.

 چارواکو څخه تر السه کړئ.

  په داسې حال کې چې تاسې هغو سیمو کې چې تاسې غواړئ  ژوند

چې که  ېب لري، تاسې بايد په ياد ولروکړئ ځینې مشخص انتخا

تاسې  چېرتهتاسې يوه نامتو سیمه وټاکي، د هغه کور په پرتله که 

ټولنیز ر انتظار وکړئ. ېډ ښاييلږه مشهوره سیمه کې غوره کړي 

تر هغې چې تاسې ته سیمه ايز  لوړه ده کور له پاره تقاضا

چارواکي د کور وړانديز کوي په کلونو انتظار وکړي )چی 

شتون پوری تړلی  استوګنځیستاسې د کور اړتیاوو او د مناسب 

 دې(.

چارواکو سره  ايزور معلومات د ستاسې سیمه ېد درخواست په بهیر ال ډ

 موجود دی.

 کور کرایېشخصي 

استوګنځي  ټولنیزاستوګنځي شرايط نه پوره کوئ يا به د  ټولنیزکه تاسې د 

وکړئ، تاسې بايد د خصوصي سکتور کرايې  لپاره د اوږدې مودې انتظار
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 Private( PRTBپه لټه شئ. د شخصي استوګنې کرايې بورډ )

Residential  Tenancies Board  کې د کرايې خصوصي  آيرلینډپه

 www.prtb.ieدوې ويب پاڼه،  د سکتور څاري.

يا اجاره واال )تاسې(، او کورواال د حقونو مسؤولیتونه تشريح  کراييد 

 (Good Tenantالرښود  کراييښې   www.prtb.ie ويبپاڼهکوي. دغه 

(Guide  يې کړئ: ډاونلوډهم لري. کوالی شي چې 

 

 کرايه ورکول؛ 

  د ساتنې لپاره؛ جايدادد 

 او ترمیم؛ 

  د دې لپاره چې کرايې قرارداد ختم کړئ څومره خبرتیا بايد

 دواړه تاسې او د کور خاوند ورکړئ.

 د کورونو ملي خیريه ټولنې ,Thresholdهمدا راز تاسې کوالی شي له 

 .www.threshold.ie معلومات او مشوره تر السه کړئ، وګورئڅخه 

 زه به څومره کرایه ورکړم؟

ل غوره اوسېدکې  ښار او يا نږدېته  که تاسې ښار کرايې توپیر لري.

 آيرلینډتاسې کولی شئ د  پیسې ولګوئ. شمېرای شي يو زيات کېدکړئ، 

کرايو تفصیل په الندې ويب پاڼه کې پیدا  اېبرخو کې د نمونه  بېالبېلوپه 

  www.prtb.ieکولی شئ 

توګه د کرايې کورونو ته له تګ نه مخکې بايد ضمانت  عموميتاسې به په 

 او د لومړۍ میاشتې کرايه تاديه کړئ.

يه ټولنې له هغه خلکو  دواړه، خیر آيرلینډاو فوکس  Thresholdتريشولډ 

شي چې تاسې  کېدایسره مرسته کوي چې د بې کورۍ په خطر کې دي، 

 اضافيکرايې کې مرسته وکړي، چې د کور، د  موندنهسره هم په کور 

تاسې  مني.   Housing Assistance Payment( HAPپیسو تاديه او يا)

 Housingکولی شۍ چې د کور جوړونې د مرستې د ورکړې  )

Assistance Payment 15او  14( او د کرايې په اړه ضمیمه او نور په 

 مخونو کې پیدا کړئ.

http://www.prtb.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.threshold.ie/
http://www.prtb.ie/
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 د کور خاوند به د کومو اسنادو غوښتنه وکړي؟

 ای شي د الندې اسنادو د کاپیو غوښتنه وکړي:کېدد ځمکې څښتن 

  ؛پېژنيڅخه چې تاسې ښه  خلکو د هغود شخصیت مرجع 

 او مسلکي مرجع، معموال ستاسې له استخداموونکي څخه؛ 

  شرحهغه بانکي (Statements  چې ستاسې عايد)وښیي . 

 بې کوري

بې کورۍ  يا  تاسې د څوک ياست چې بې کوره يئ او که تاسې يو

په خطر کې ياست، تاسې کولی شئ معلومات او مشوره په الندې  

 ډول تر السه کړئ:

 ؛د څانګې څخه کورونو محلي چارواکو د د 

 ساعته بې کوره شورا مرستندویه  24ښار د  د ډوبلین د

 کرښه يا د بې کورۍ 1800 707 707ي کرښې په: ټیلیفون

  که تاسې په  - 1800 724 724د بې کوره کسانو واحد په

 ډوبلین کې ژوند کوئ؛

 د بې کوره کسانو واحد په                کورک ښار شورا  د

 که تاسې په کورک کې ژوند کوي؛ -( 021) 480 5495

 د روغتیا دفتر )تاسې به د ټولنې د معلوماتو مامور  د خپل محلي

مه  5دفتريو لست په الندې ډول ترالسه کړئ : په روغتیا د 

 م مخ(؛ 83ضمیمه کې ، 

 په الندې  مرکز څخه. ایزد وګړو د اطالعاتو خپل سیمه د

 1وګورئ د وګړود معلوماتو مرکزونو لست،  لومړۍ  ډول

 م مخ 66ضمیمه، 

 ( 0818 30 30 37: ټیلیفون)شخصي استوګنې کرایو بورډ  د- 

که تاسې د خصوصي کرايه استوګنځې کې ياست او د کرايه 

په هکله مشورې او معلوماتو ته کوونکي په توګه د خپلو حقونو 

 او اړتیا لرئ؛
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 د www.threshold.ie -  به اضافي معلومات برابر کړي د

کرايه کوونکي په توګه د خپلو حقوقو په هکله معلومات السته 

 راوړي.

 

 د ستاسې د کرایې ورکولو کې مرسته

 ي مرسته کې دوه ډوله حمايه موجوده  ده:د کرايې ورکولو لپاره په مال

 کېږيخوا يو څه ورکول  د کور د مرستې د پیسو ورکړه له - 

 او ځايي چارواکي. -خو ټوله نه 

 د ټولنیز خونديتوب رياست  د ضمیمه پیسې کرایي

(Department of Social Protection)  له خوا ورکول

 .کېږې

 

 

 د کور کرایي د پیسو مرسته او یا 

Housing Assistance Payments (HAP)  

HAP  د استوګنې د مالتړ يوه نوې بڼه ده چې د ځینو ځايي چارواکو له خوا

په مرحله ايزه بنسټ معرفي  HAPکېږيچې اوسیږئ، چمتو  چېرته

د مالتړ په اړه و  HAPپه خپله سیمه کې ستاسې ځايي ادارې د   .کېږي

 پوښتئ.

HAP  چې  ځایي چارواکي اوس کوالی شي شمېرپه دې معنی چې یو

استوګنځي مالتړ لپاره  ټولنیزمستحقو کورنیو ته کور میندلو چاروکې د 

 -په استاځیتوب  HAPسیمه يیزو مقاماتو الندې د  HAP  مرسته وکړي.

د  په مستقیم ډول د کور د خاوند -به د کرايې پیسې پوره ترالسه کوونکي 

ي چارواکو ته د کرايې د ورکړي مشتري به بیا ځاي HAPته ور کوي. د

http://www.threshold.ie/
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ونډه ورکوي. د کرايې د ورکړي ونډه د عايد او د ورکړې د وړتیا پر بنسټ 

 ده.

پیسو له السه ورکولو څخه  تاسې ته  HAPالندې ، پرته د خپلو  HAPد 

د کرايې تړون تاسې او د کور خاوند  اجازه ده چې بشپړ وخت کار وکړئ  .

 اسې د کور خاوند نه دی.()ځايي چارواکي ست تر منځ وي.

په ځینو مواردو کې  تاسې باید خپله پیشکي )ضمانت( پخپله ورکړئ.

خونديتوب د رياست  ټولنیز' وړ اوسئ د اړتیاوېد يوه 'استثنايي  ښاييتاسې، 

 مستحق سره د امانت لپاره د پیسو مرسته کوي .

 

 کرایې ضمیمه د

تر اوسه موجود نه  HAPکه تاسې په يوه ولسوالۍ کې ژوند کوي چې هلته 

د ضمیمې  کراييدی، تاسې کوالی شی چې د ټولنیز خونديتوب رياست ته د 

 چې به د کرايې ځینې لګښت ورکړي. لپاره مراجعه وکړئ.

 کور کرايېچې  شخصي  کېږيد کرايې ضمیمه هغه خلکوته ورکول 

 ونیسي چې نه شي کوالی  بشپړه کرايې پیسې پخپله ورکړي.

 د ضمیمې مستحق لپاره تاديه: کراييد 

 تاسې بايد د ټولنیز کور لپاره د انتظار په لست کې اوسئ؛ 

  ستاسې عايد بايد د يوې مشخصه کچې الندې )کم( وي )که ستاسې

سوکالۍ ورکړې څخه وي، تاسې به  ټولنیزېيواځې عوايد د 

 او يا احتماال وړ)مستحق( ياست؛

   .تاسې بايد په نورو شرايطو برابر اوسئ 

تاسې کوالی شی چی ستاسې د ټولنیز خونديتوب دفتر د محلي څانګې 

او يا  www.welfare.ieڅخه نور معلومات تر السه کړئ. اويا له، 

 له ستاسې دوګړو د ځايي د معلوماتو مرکز څخه تر السه کړئ.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.welfare.ie/
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 لستد کور چک 

□ 
پرېکړه وکړئ  چې تاسې به په کې ژوند وکړي په هغه سیمه کې

سره په تماس  چارواکو له پاره له سیمه ايزو د غوښتنلیککور او د 

  شئ.

□ 
د فارم له ډکولو وروسته بېرته د استوګنځي چارو ځايي 

که تاسې د ټولنیز استوګنځي مستحق  ورکړئ.يی  چارواکو ته

  ياست ، تاسې به د کور انتظار لست کې ځای شئ.

□ 
څومره وخت به تاسې د  پوښتنه وکړئ څخه د ځايي چارواکو

 کور په انتظار ياست.

□ 

د سیمییزو چارواکو څخه  بیا د شخصي کرايې کور په لټه شئ.

د مرستې پوښتنه وکړئ  پیسو( د HAPپه دغه سیمه کې د کور)

د ستاسې د کرايې د مرستې ورکولو څانګې  HAP)تاسې به په 

 څخه نور معلومات ترالسه کړئ.( 

□ 

ستاسې په سیمه کې تراوسه نشته، د ټولنیز ساتنې د  HAPکه 

او پوښتنه وکړئ چې  ونیسئ دفتر د محلي څانګې سره اړيکه

تاسې به د ټولنیز  کرايه بشپړوونکی درخواست څنګه ورکړئ. 

 پیداخونديتوب رياست د دفترونو لست په الندې ويب پاڼه کې 

  www.welfare.ieکړئ. 

□ 

که تاسې د امانت د ورکړې او د اولې میاشتې  کرايې په هکله 

څخه وغواړئ  اړتیا لرئ ، د ټولنیز خونديتوب رياستمرستې ته 

د پیسو' درخواست څنګه کوالی  چې تاسې د 'استثنا يي اړتیاوو

 شي چې په دې کې درسره مرسته وکړي.

http://www.welfare.ie/
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□ 
خونديتوب رياست  کړ، د ټولنیز کله چې تاسې استوګنځې پیدا

تاديی مستحق  اضافيونیسئ چې که تاسې د کرايې  اړیکهسره 

  ياست.

□ 

د اندازې په هکله موافقه  د کرايېسره مو  کور خاوندتاسې د 

وکړئ او وګورئ چې په کرايه کې څه شامل دی )د مثال په 

توګه، ګاز، برېښنا، اوبه، اضافي موادو راټولول، د مديريت 

  فیس، او داسې نور(.

□ 

ترالسه او ځان باوري کړئ.   تړون کراييڅخه د  د کور خاوند

، يو چا پوهېږئتاسې په دې نه  چیرېکه  دايو مهم سند دی.

څخه پوښتنه وکړئ چې له تاسې سره مرسته وکړي  )د مثال په 

 څخه(. Thresholdتوګه، د تريشولډ 

□ 

که د ګاز، برېښنا، اوبو او نور خدمتونه  ستاسې  څو تر وګورئ

کېدی شي دا به  ډېرورکړئ.  تاسې به د دغو بیلونه په نوم شي

 دانتقال او يا د تړلو فیس د اړتیا په صورت دعوه وي.

)د 'استهالکي برخه' د عمومي معلوماتو په فصل کې يې  .ورکړئ

 وګورئ.(

□ 
ترڅو ملکیت مو کتلی نه وي  مه ورکوئ  ضمانت تاسې تر هغې

 نه ياست. ياو ور سره راض

□ 
استوګنځي ترالسه کړئ  پراخ کړئ ترڅو داسې تاسې خپل لټون

 چې تاسې ته ضرورت هم وي. -مو توان وي چې په هغه بیه 
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 مالي چارې

کې په خپلواکه توګه ژوند معنی چې تاسې به خپل عايد او هغه آيرلینډ په 

مونږ هیله لرو چې په دې  لګوي په دقت سره اداره کوئ.يی  څه چې تاسې

 وکړي.فصل کې معلومات به تاسې سره مرسته 

 داتیعا

اجازه  وکېدمتمم حمايت موقف، او پاتې  ، د دريځکله چې تاسې ته د کډوال 

خونديتوب رياست د تادياتو لپاره درخواست  ټولنیزشي، تاسې بايد د  درکړ

 شامل دي: شیاندا الندې  .يی شي چې تاسې مستحق وکېدوکړئ 

 اجازه )امتیاز(؛ د دندې لټولو 

  د پیسو تاديه؛ کورنۍمور او يا پالر د يو 

 او ؛امتیازت یمعلول د 

  ګټه يا( د ماشومانو منفعتChild Benefit.) 

تاسې کولی شئ چې د دغو او نورو ټول ګټو)السنیوي مرستو( په هکله 

 معلومات په الندې ډول ترالسه کړئ :

  څخه؛ يز رياست دفتره اخونديتوب سیم ټولنیزد 
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 او د خپل سیمیز دوګړو د خبرتیا مرکز؛ 

 د  www.welfare.ie ويب پاڼې څخه 

 امتیازد کارغوښتونکی 

دی، بې کاره يي او د کار لپاره تیار يې، تاسې کار  ډېر 18که تاسې عمر د 

له پاره د دی دا مالی مرسته   لټوونکو د امتیاز ترالسه کولو مستحق ياست.

چې تاسې د کار  ځان پرې وساتئ. کلهده په داسې حال کې چې کار لټوئ 

ز ه ايلټوونکو د امتیاز درخواست کوئ، نو تاسې د حمايې د خدمتونو د سیم

Intreo .مرکز لخوا به د کار په اړه معلومات او مشوره درکړل شي 

يو افسر، سره ووينئ چې درته د کار السته راوړو پالن   قضیېتاسې به د 

'شخصي پرمختګ' پالن په نامه   دا د کې مرسته وکړي. په جوړولو

 پالن کې به د روزنې يا زده کړې لپاره راجع کول شامل وي. دغه .يادېږي

 

 د کورنۍ پیسو تادیه مور او پالر -د یو

کلونو لږ وي او د ملګري له مالتړ څخه پرته  66که ستاسې عمر له 

ماشومان روزئ، تاسې د دغه پیسو وړ ياست. تاسې بايد ځانګړي شرطونه 

 پوره کړئ او ستاسې عايد بايد د يوه مشخصه کچې الندې )کم( وي.

 امتیازد معلولیت 

 و لپاره تاسې بايد:کېد(، مستحق DA) امتیازد معلولیت د 

  ای کېد، ولرېاو يا رواني معلولیت  جسمیټپ، ناروغۍ او يا

 او شي چې لږ تر لږه يو کال دوام وکړي؛

 مطابق کار  و نه توانیدلې ، چې د خپل عمر -  د معلولیت له امله

په دې عمر کې کولی شي بايد يی  تجربې او وړتوبونه چې نور

 وکړئ،

کلونو اوسی، او ستاسې عايد بايد د يوه  16تاسې بايد هم لږ تر لږه د 

 مشخصه کچې څخه الندې )کم( وي.

 

http://www.welfare.ie/
http://www.welfare.ie/
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 (Child benefit د ماشومانو منفعت )مرسته یا 

او يا د  مور او پالرکالو څخه کم وي د هغه  16د ماشوم مرسته چې د 

ساتونکې ته د تاديې وړ دی چې که ماشوم په بشپړ وخت زده کړې، ځوان  

 یت ولري.روزنې، او يا معلول

له الرې د ماشومانو د مرستې له پاره  ست دفتراد ټولنیز خونديتوب ري

 . ويب پاڼه وګورئ.www.welfare.ieغوښتنه وکړئ. او يا د 

 

 خدمتونه او یا بودیجويد پیسو مشورې او د 

Money Advice & Budgeting Service (MABS) 

 

 

 

پیسو د مشورې دولتي (  MABSد پیسو د مشورې او د بوديجوي خدمتونه )

خلکو سره کار کوي چې د پور سره مبارزه  د هغو، MABS خدمت دی. 

کوي( يا چې د خپلو پیسو د ادارې مرستې ته اړتیا  کوي )هغه څه چې پور

 لري دا يو وړيا او محرم خدمت دي.

جمعې  ورځې پورې د سهار  د دوشنبې نه تر ټیلیفونمرستندويه  MABSد 

  2000: ټیلیفونبجو پورې خالص وي. ) 8بجې سهار څخه د شپې تر 9له ، 

http://www.welfare.ie/
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کوالی شئ تر څو د پیسو  ټیلیفونتاسې په مودې په ترڅ کې  (.076 107

 د سالکار سره خبرې وکړي او مرسته ترالسه کړئ.

دفتر ته مراجعه وکړئ  او پخپله د   MABSهمدغه راز تاسې کوالی شی 

ستاسې د پیسو او يا د پور د ستونزو پیسو سالکار سره خبرې وکړې چې 

م 75تاسې کوالی شئ د  په اړه له تاسې سره نږدې څخه په ګډه کار وکړي.

 دفترونو يو لست ترالسه کړئ.  MABSيمه ضمیمه کې  د  3مخ په 

چی تاسی کوالی  چېرتهشی،   logاو يا تاسې زمونږ په ويب پاڼې کی داخل

کی په اسانه مشوره اوداسې معلومات بیا مومئ   www.mabs.ieشي، په 

 چې خپل ځان سره څنګه مرسته وکړئ.

 

 پیسي په پور اخیستل

ې ستونزمن د پیسو  پور ورکوونکي هغه خلکو ته نغد پور ورکوي چ

ښکاري چې د بانکونو او يا د نورو پور ورکوونکو له الرې پور ترالسه 

دارو  هزيات شمېر پور ورکوونکي قرض دوی لوړ سود اخلي. کړي.

 راټولې کړئ. بېرتهکورو ته خبر ورکوي  چې ستاسې پور پیسې 

 لېږدولود پیسو د مرکزي بانک څخه  آيرلینډد  لېږونکیقانوني پیسې 

يو لست  ون کولېږد تاسې کوالی شی چې د قانوني پیسې  جواز لري.

په اړيکه کې ترالسه کړې. همدارنګه تاسې   www.centralbank.ie په

(  1890  777 777: ټیلیفونشئ د مرکزي بانک مرستندويه کرښه ) کولي

 لري که نه. جواز لېږونکی پیدا کړئ چې پیسې

د مرکزي بانک  لوږدوېلد پیسو جواز نه لري.  لېږونکیناقانونه پیسې 

)پولیس( او / يا مرکزي بانک  ته  Gardaíله جواز پرته جرم دی او بايد  

 .راپور ورکړل شي

 

 MABSکوئ  ، د  څخه د پور په هکله فکر لېږونکی که تاسې د پیسې

(   د دوشنبې نه تر 076107 2000مرستندويه کرښې سره )ټیلیفون:  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.mabs.ie/
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شپې پورې په تماس کې  8:00سهر  بجو څخه تر9:00جمعې  ورځې  له 

شئ. هغوی کولی شي چې تاسې ته د ستاسې د انتخابونو په هکله مشوره 

  درکړي.
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 )کار پلټنه( ګومارنه

 د کار لټول 

يو لړ معلوماتي  سرچینې  شته  دی چې تاسې سره د کار لټون په هکله  

مالتړ وکړې. الندی يو څو ګامونه دي چې ستاسې سره د کار په  مرسته او

  لټه کې مرسته وکړي. 

 

There is a range of information sources and supports to 

help you look for a job. Here are some steps that may 

help.  

 اول ګام: څېړنه 1

دا يو ښه نظر دی  چې د کار زمینې په اړه د ټولو ممکنه منابعو څخه 

 غوره يې دادي: شمېريو   معلوماتو څېړنه وشي.

  ستاسې محليIntreo  ،کارکوونکي مرکز يا استخدامي خدمتونو دفتر

کوالی شي چې تاسې ته د معلوماتو او مشورې تر څنګ  د تشو 

 دندو یا د کارونو یو لست درکړي.
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 په eland.iewww.jobsir  چې په دندو ويب پاڼه کې،  آيرلینډيا د

او په بهر ملکو کې د موجوده دندو لست موجود وي شته دی.  آيرلینډ

م ګام :   CV    ( )2)  مخینهد کار تاسې کوالی شئ  چې خپلې

چمتو کولو لپاره( د کارونو لپاره د دندې  د CVوګورئ د خپلې 

استخداموونکي کوالی شي  ډيټابیس ويب پاڼه کې داخل کړي. آيرلینډ

ګانو ته السرسی ولري، او د کار غوښتونکی يا  CV چې  دغو

دغه ويب پاڼه د  پلټونکی  سره په مستقیم ډول سره تماس ونیسې.

ستاژ )اڼترنشپ( او د دندو خالي لست د ټولنې د استخدام سکیم 

(Community Employment Scheme) نیز خونديتوب د ټول

له خوا پرمخ  (Department of Social Protection) رياست

ويب پاڼه  www.welfare.ie)د نورو معلوماتو لپاره  کېږيبیول 

 وګورې(.

 طبقه بندي شوي دندې. يزو ورځپاڼوه اد ملي او سیم  :ورځپاڼې 

 .تاسې به د دوې لست د ټیلیفون په الرښود کې  استخدامونکې ادارې

تخصصي  شمېر لټون په واسطه  ترالسه کړئ.  يو آناليناو يا د 

استخدام ادارې هم شتون لري که تاسې د يوې خاص ډول دندې لپاره 

 په لټه کې ياست.

 .تل د دوکانو او رسټورانټونو په کړکیو، او په  دندې خبرتیاوې

ږي ېکتابتونونو، مغازو او د ټولنې نورو خبرتیاوو تختو باندې اعالن

. 

 .ځینې خالي دندې يواځې د شرکت پر ويب پاڼه کې   شرکتونه

تاسې بايد په منظمه توګه د هغو شرکتو ويب پاڼې چې د  اعالنېږي.

 .ستاسې د کار د ساحې اړونده دي وګورئ

 .ښايي ستاسې ملګري يا  خپلوان د کاري فرصتونو  شخصي تماسونه

 په هکله څه معلومات ولرې.

 کول چمتو CVیا  کار مخینېم  ګام: د خپلې 2

( ډېر مهم يادېږې)کله، کله د رېزومې په نوم هم  CVستاسې د کارمخینه يا 

تجربې دا ستا سې د شخصي معلوماتو، د تعلیم سويه او د کاري  سند دي. چې

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.jobsireland.ie/
http://www.welfare.ie/
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دې کې بايد ستاسې د مهارتونو او دوه نومونه شامل وي چې  يو لنډيز دی.

 ستاسې په هکله مرجع برابروي.

( يا د دندې LESکه تاسې وزګار ياست، خپل سیمه ايز استخدام خدمتونه )

او د دندی غوښتنلیک په   CVکارمخینه  يا په کلپ کوالی شي تاسې سره د

 رتونو په زده کړه کې مرسته وکړي.لیکلو او مرکې )مصاحبې( مها

 م ګام: د دندې لپاره درخواست ورکول3

کله چې تاسې د يو کار خالي ځايي پیدا کړئ چې ستاسې خوښ وې چې 

ويی کړې ، د استخداموونکي سره اړيکه ونیسئ تر څو چې تاسې د خالي 

 او د نوموړي شرکت په اړه زيات معلومات تر السه کړئ. ځايونو

سمباله کړئ  چې دې کار لپاره ستاسې درخواست  CVخپله کار مخینه يا 

اړونده معلومات  ولري د يو لیک او يا د غوښتنلیک سره  شرکت ته يي 

ستاسې  غوښتنلیک بايد  د دندې په ځانګړو اړتیاوو باندې تمرکز  ولېږئ.

 وکړي. 

پاره ځان که تاسې د کار د مرکې لپاره وغوښتل شئ، دا مهمه ده چې هغې ل

 چمتو کړئ.

 م ګام: څه نور؟4

که ستاسې د کار لټون بريالی نه وي، تاسې به نور انتخابونه لکه 

او يا خپل کار په پام  ستنېدو بېرتهد روزنې، زده کړې ته د 

 کې ونیسئ.

 روزنه

( په مرکز کې ستاسې د قضیې افسر کولی شي تاسې ته Intreo) انټريود 

هغوی  کورس لپاره  د درخواست مشوره درکړي.په دې  اړه د يو روزنیز 

يی  به دا هم ووايي چې ستاسې تمويل يا مالتړ په داسې حال کې مستحق

 چې تاسې د روزنې کورس کې ياست .

 .کېږيد زده کړې  کورسونه  د زده کړې او روزنې بورډونو له خوا چمتو 
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 نور معلوماتد روزنیزو کورسونو تاسې کوالی شی چې په ځانګړو 

مه  4مخ په  81الس ته راوړئ. دلته د  .www.etbi.ie په 

 ضمیمه کې د زده کړې او د روزنې د بورډونو يو لړلیک دی.

 وړ ده؟ السرسيڅه نوره مرسته د 

دا هغو خلکو سره مرسته کوي چې د کار څخه   خدمتونه.ځایي استخدامي 

هغوی کولی شي تاسې  له يو کال څخه زيات وخت لپاره بهر شوې وي.

کې مرسته  سره روزنیزو او د ټولنې  کار د پروژې په انتخابولو

یزو استخدامونو سره د مناسبو کارکوونکو يدوی همدارنګه د سیمه  وکړي.

وګورئ  ي.د موندلو له الرې مرسته کو

www.localemploymentservices.ie. 

 

JobBridge  کار د تجربې فرصتونه  دا د کار ارتباطي پل. د ستاژ د

 برابروي.

 دا کوالی شي چې تاسې سره مرسته وکړي په:  د دندې کلبونه.

  خپله کارمخینه ياCV چمتو کړي؛ 

 او د کار په لټه شئ؛ 

 .د مرکې )مصاحبې( د مهارتونو عملي تمرين 

 

څخه  1خدمتونه او دندې له پاره له  ’drop in‘دوی هم 'کار ته کښینول 

 د چمتو والي ورکشاپونو مهیا کوي.و پورې یاون 4تر 

 TSG -Training Supportد روزنې د مالتړ وړیا مرسته )

Grant) .  کوي ترڅو لنډ مهاله زده کړې  مرستې تاسې ته وړتیا در وړيادا

 وکړئ چې په دولتي چارو کې موجودې نه دي  اويا په چټکۍ سره د کار

کې  ( مرکزIntreo) انټريوپه  پیدا کولو کې تاسې سره مرسته وکړي. په 

روزنې مرستې موافقه  وړياستاسې د قضیې افسر کولی شي تاسې ته د 

ترسره  اړتیاوېټاکل شويو  شخصي پرمختګ پالن د وکړي چې د ستاسې د

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.etbi.ie/
http://www.localemploymentservices.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.citizensinformation.ie/en/employment/unemployment_and_redundancy/employment_support_schemes/national_internship_scheme.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.welfare.ie/en/Pages/Training-Support-Grant.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.welfare.ie/en/Pages/Training-Support-Grant.aspx
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د نورو معلوماتو لپاره الندي اړيکه وګورئ: لطفاً  پوره کړي. او

www.welfare.ie . 

تاسې کوالی شئ د کار په لټه د  سازمان.ملي آیرلینډ د وزګاروله پاره 

 .www.inou.ieراښکته يا ډاونلوډ کړئ   -معلومات  

 (Qualification)وړتیاوې یا 

 کې وپیژندل شي ؟ آیرلینډایا زما وړتیاوې به په 

، تاسې بايد کېږيمنل کې  آيرلینډکه تاسې خپل وړتوبونو وګورئ چې په 

سره چې دا يوه دولتي اداره ده، چې وړتوبونو په  کیفیت او وړتیاو آيرلینډد 

 www.qqi.ie غوره دا ده چې دا وګورئ  رسمیت پیژني اړيکه  ونیسئ.

که تاسې مسلکي وړتیا لري، تاسې هم بايد سره د خپلې مسلکي والی د 

کې  آيرلینډد څانګې سره وګورئ چې تاسې د وړتوبونو استعمال په  آيرلینډ

 د منلو وړ دي.

 لکېدحقوق او مستحق 

 په کار کې زما حقوق څه دي؟

بنسټ تاسې الندې  شوی وي، د قانون پر وړانديز ته د يو کارکه تاسې 

 ټاکلي حقونه لرئ.

 يو قرارداد  کار له پیل نه راتلونکو دريو میاشتو کې د د تاسې

ياست. دغه تړون به د استخدام شرايط او د کار حاالت  مستحق

ټاکي. تاسې کولی شئ د کار قراردادونو زيات معلومات په الندې 

 www.citizeninformation.ie السه کړئ: پراړيکه کې تر 

 8،65اوس مهال، دا  مستحق ياست. ېلږه  مزدور تاسې د لږ تر

کال د جنوري له اولې  2016کې  دی خو دا به د  ساعت هرپه € 

استخدام  ستاسېزيات شي. € 15،9ټې څخه په ساعت کې تر  ېن

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.welfare.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.inou.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.qqi.ie/
http://www.citizeninformation.ie/
http://www.citizeninformation.ie/
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کوونکی کوالی شي زيات درکړي خو، د قانون له مخې کوالی 

 نه شي چې تاسې ته لږې پیسې درکړي.  

  برخو کې، لکه د پاکولو او امنیت کار، د مقرراتو  شمېرد کار يو

له خوا تر پوښښ الندې دي چې د دندې له پاره عمومي او 

 ټاکل شوي دي. شرايطيی  اصطالحاتو لپاره

 

 لرم که زه د یوې برخې وخت کار کوم؟ زه څه حقوق

ر ورته حقونه ېپه عمومي توګه، تاسې د بشپړ وخت کارکوونکي په څ

يوې ټاکلي  مودې له پاره د  چې د ښاييپه ځینو مواردو کې تاسې  لرئ.

کړي )د مثال په توګه،  له ټاکلو نه مخکې يو کار و مؤثريتځینې حقونو د 

-part مهرباني وکړئ په يوه برخه وخت کار استحقاق(.دلو  ید وخت بند

time  دغهد نور معلوماتو له پاره 

www.workplacerelations.ie .وګورئ 

 زما حقوق څه دي؟ لرم. زه د یو ټاکلې مودې قرارداد

له پاره   خلک اوس  د يوه مشخص مهال او يو ځانګړي هدف شمېرزيات 

په شان ورته  تاسې د نورو کارکوونکو توګه، . په عموميکېږي ګومارل

د دی اجازه نه لري چې په  یکه څه هم، ستاسې  استخداموونک حقوق لرئ.

په يو يا زيات  يواځېتاسې  دوامداره توګه ثابت مهاله قرارداد تمديد کړي.

د څلورو کلونو پرله پسې دورې لپاره د قراردادونه  د ټاکلې مودې کار

وروسته د څلورو کلونو څخه، د قانون له نظره ستاسې قرارداد  کوالی شئ. 

 .کېږيدايمي بلل 

 ځوانان د کار کولو اجازه لري؟آیا ماشومان او 

الندې ټیټ عمر ماشومانو ته د کار اجازه  کلو 16په عمومي ډول، د 

کالو عمر لرونکو ماشومانو ته په  15او  14استخداموونکي  د  نشته.

محدودو شرايطو کې کار ورکوي. د دې په اړه نورو معلومات الندې اړيکه 

 .www.workplacerelations.ieای شي وګورئ:کېدکې 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.workplacerelations.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.workplacerelations.ie/
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 (Self-employment) خپل  کار یا

که تاسې د  فرما لپاره. کول دي، نه کار د خپل کار معنی د ځان لپاره کار

موضوعات په  شمېر کې ياست، تاسې بايد يو کولو په فکرپیل  کاروبار د

ډول مالتړ او مقررات د تطبیق وړ دي، اړه لري  ،پام کې ونیسئ. د ډول

ته د  آيرلینډ، وزګار وئ او يا له بهر څخه ييشوي  ګومارلچې آيا تاسې 

 ته راځئ.  جوړولو يوه کاروبار

اتو امتیازکار تصدي  بېرتهکه تاسې وزګار ياست، تاسې کوالی شئ چې د 

دغه امتیاز   شئ. .Back to Work Enterprise Allowance مستحق 

خلکو ته اجازه ورکوي خپل کار وکړي په داسې حال کې ي چې خپل 

( قضیی افسر  Intreo) انټريو ستاسې  سوکالۍ تاديه هم ساتي. ټولنیزې

 ويب سايټتاسې هم کوالی شئ له دغه  شي. ويلالیتاسې ته په دې اړه نور 

 څخه معلومات وکړئ

www.welfare.ie o   ياwww.citizensinformation.ie څخه .

 معلومات تر السه کړئ.

د کاروبار پیل کولو عمومي معلوماتو لپاره، دا الندی ويب پاڼې به ګټوره 

 وي:

 د www.localenterprise.ie -  دغه د کوچنیو، کاروبارونو 

 پیلولو؛ لپاره معلومات ورکوي. 

 د ireland.ie-www.enterprise -  دا د احتمالي پراختیايي

 پروګرامونو متشبثینو په هکله معلومات ورکوي؛

 د www.welfare.ie - غواړي   وزګارو خلکو لپاره چې

 کړي؛ جوړ کاروبار

 د www.microfinance.ie -  د کوچنیو کاروبارونو لپاره د

 معلومات. د چمتو کولو پور

 

Taxation 

 مالیات یا مالیه

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_and_work/back_to_work_enterprise_allowance.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_and_work/back_to_work_enterprise_allowance.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_and_work/back_to_work_enterprise_allowance.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/social_welfare_payments_and_work/back_to_work_enterprise_allowance.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.welfare.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.localenterprise.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.enterprise-ireland.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.welfare.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.microfinance.ie/
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عوايدو د  تاسې د پیل کړنو بايد چې مالیه ورکړئ. کله چې تاسې کار

 څخه  په الندې ډول معلومات تر السه کوالې شئ: کمشنرانو

 مالیاتي اعتبار؛ 

 او وړ نه وي؛و کېدهغه قدمه کې چې مالیات  د پلي  د عوايدو 

 عايداتو باندې د مالیاتي مقرراتو سره موافقت وشي. څرنګه پر 

تاسې کوالی شی د مالیې په اړه دغه اړيکو کې معلومات ترالسه کړئ. 

  .www.citizensinformation.ie او www.revenue.ie په

  

http://www.revenue.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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 ښوونه )زده کړه(

)يا دوی د  16نه تر  6کې، د قانون له مخې ماشومان بايد د عمر آيرلینډ په 

 کړي( پورې زده کړې وکړي. دويمې کچې زده کړو درې کاله بشپړ

غوښتونکو، کډوالو او يا  هپناکې نوي دي، که د  آيرلینډهغه ماشومان، چې 

 څېرکې د نورو ماشومانو په آيرلینډ د مهاجرو کارګرانو  ماشومان دي، په 

 د زده کړې حق لري.

د لومړنیو، دويمې کچې،  دريې کچې او  سیستمښوونې او روزنې  آيرلینډد 

 د نورو وړاندې زده کړو څخه جوړې شوي دی.

 

 

 د وختي کوچنیوالي زده کړه

برخه  د رسمي تعلیمي سیستم والي زده کړه ېکې د وختي کوچن آيرلینډپه 

کارو ډلو له خوا  شخصي، د ټولنې او رضا شمېر ده. داد يو نه

 دې کې  .چلېږي
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(، مخکې له يا وړکتون ورځني پالنې مرکزونه،  نرسريانې)پالنې ځايونه

ګروپونه او  ژبې مخکې له ښوونځي، لوبو آيرلینډيښوونځي مرکزونه، 

 څارنې  خدمتونه شامل دي.ورځني 

پروګرام د)کال مخکې د ښوونځي د ماشومتوب وړيا پاملرنې او  ECCEد 

توګه د عمر  عموميښوونې( له پاره طرحه شوې دی چې ماشومان به )په 

کالو کم( د لومړني ښوونځي  له پیل نه کال مخکې د مناسب پروګرام  4له 

 ته  وړيا السرسی ولري.   بنسټ فعالیتونو پر

 ای شيکېد. ويب سايټ کې موندل www.dcya.gov.ieنور معلومات د 

 

 لومړنۍ )ابتدایي( زده کړې

کلونو ترمنځ  12او  4هغه ماشومان لومړني ښوونځي کې ګډون کوي چې د 

. چې يادېږيپه توګه  هم  ښوونځیوعمرونه ولري.  لومړني ښوونځي د ملي 

 په څو ډولو دي:

 denominational (ښوونځي؛ ديني ) 

  دdenominational مختلفو ديني ښوونځي؛ 

  دdenominational ديني ښوونځي؛ ریغ 

 آيرلینډي د ( ژبي ښوونځيGaelscoileanna ؛ېنوم)ږی 

  معیوبیت  زده کړو ښوونځي د يو د ځانګړود ماشومانو له پاره

 او له کبله دي؛

 .لومړني خصوصي ښوونځي 

خو که غواړئ چې ستاسې   ا ده.يکې زده کړه وړ ښوونځیودولتي لومړنیو 

س ېماشوم په خصوصي لومړني ښوونځي کې زده کړه وکړي تاسې بايد ف

 د ښوونځي کال له سپتمبر څخه ترجون پورې دی. ورکړي.

نټ بورډونو له خوا څارل ینجمايا د م لومړني ښوونځي د اداري هیئتونو

 .کېږي
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 ثانوي یا دویمه کچې زده کړې

کې  پیل او د  په شاوخوا عمر 12زده کړې د  ماشومان خپلې دويمې کچې

 کلنۍ پورې ورڅخه فارغیږي. 18يا  17عمر د 

سره  دولتي ازموينو له دووپنځه کلونه دی د ښوونځي دويمه کچه دوران 

فراغت تصديق  د پخپلو وختو کې، کمکی تصديق له دريو کلو وروسته او

 ه وروسته د يوځینې ښوونځي د کمکی تصديق ن له پنځو کلو وروسته دی.

کوي، چې د ښوونځي دوران په مجموعي ډول ټول  وړانديز"انتقالي کال" 

 .کېږيشپږ کاله 

کاله وي )يا  16شي د ښوونځي څخه فارغ شي  ئوکولکه يو ماشوم ژر 

، هر يو يې  بشپړېږينه  وروسته د دويمې کچې زده کړې د دريو کلو

 وروسته راځي(.

 څو ډولونه شتون لري ښوونځیود دويمې کچې د 

 په شمول د:

 کاره منځني ښوونځي )شخصي او اکثره د کلیسا د  رضا

 ،(؛کېږيچارواکو له خوا اداره 

 او مسلکي ښوونځي او د ټولنې  کالجونه؛ 

 .د ټولنې او هراړخیز)جامع( ښوونځي 

بورډونو( له خوا څارل  مانجمینټدويمه کچه  ښوونځي د اداري هیئتونو )

 .کېږي

 ژبې مالتړ انګلیسېد 

حتی که ستاسې ماشوم ډېر لږ  ډېر ژر زده کوي.  انګلیسېواړه ماشومان  

کې د هماغه عمر  ټولګېهم ياده ولري، دوی به په عادي ډول په  انګلیسې

په دواړو لومړنۍ او دويمه کچه د اضافي  .کېږينول ېښکسره   ماشومانو

ژبه د خپلې  انګلیسېژبې حمايه موجوده ده، د هغو ماشومانو لپاره چې په 

 لومړي ژبې په توګه خبرې نه کوي.
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 ځانګړي زده کړې

 معلولیت له کبله د ځانګړي زده کړې سره  ماشومان خپل ښوونځي  د يو

نور معلومات د  کې اضافي حمايی ته اړتیا لري. ښوونځیويا په ځانګړو  او

 ای شي پهکېدموندل 

 www.ncse.ie 

 

 

 د درییمې کچې )عالي( یا لوړې زده کړې

 . يادېږيد دريیمې کچې  زده کړې د لوړو زده کړو په نامه هم 

 :چلېږيدې کې کورسونه شامل دي چې په الندې ډول 

 پوهنتونونو له خوا ؛ 

 د ټکنالوژۍ انستیتونو له خوا؛ 

 او له خوا ؛ د زده کړې کالجونو 

  .شخصي دريیمه درجه کالجونو له خوا 

له دويمې کچې د زده کړو د د لوړو زده کړو د زده کوونکو لپاره السرسي 

فراغت د سند پر بنسټ ده، چې وروستۍ دولتي ازموينه  يې د دويمې کچې 

 د ښوونځي په پای کې ده.

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.ncse.ie/
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 The Central Applications د مرکزي غوښتنلیکونو دفتر یا

Office (CAO)  

د يو  تاسې کوالی شئ د لوړو زده کړو ادارو غوښتنلیکونه اداره کوي. 

څخه غوښتنه  CAOځای له پاره  د بشپړ درخواست د استولو په واسطه د 

تاسې په اړه يې نور معلومات د دغه اړيکې نه تر السه کوالی شئ  وکړئ.

www.cao.ie .  

 کچې کې دګډون له پاره مالي مالتړ شته؟ درېیمېآیا 

رستې معني ازمويل شوی )دا د کورنۍ د عايد د زده کوونکو لپاره د مالي م

د مصارفو او  ټرانسپورټلګښتونو، د  مرستې د ژوند د وړيا پر بنسټ ده(.

  يا د پوهنځي )کالج( فیس پوره کوي. /

(  SUSI د زده کوونکو د نړيوالې د مالتړ ادارې )آيرلینډ مرستې د  وړيا

 کړئ، پیداتاسې کوالی شئ نور په دغه ويب پاڼه کې   .تنظیمیګيله خوا 

www.susi.ie. 

دی چې کوالی شي  اضافي مرسته تر السه  کوونکيزده  شمېريو 

 دوی عبارت دي له: کړي.

  درېیمېهغه زده کوونکي چې معلول دي چې پکې د پوره وخت  

ګډون  -کې  فراغت نه وروسته سند لپاره کورسونو Postکچې د 

 او (؛PLCکوي )

  کوونکي چې نشي کوالی د خپلو مالي ستونځو المله د  زدههغه

 یمې کچې زده کړو ته  دوام ورکړي.ېدر

السرسی دفتر له ( د ملي HEAدا مرستې د لوړو زده کړو د ادارې )

تاسې کوالی شي په دې اړه معلومات په  ږي.کې خوا برابر

www.hea.ie  کې ترالسه کړي . زده کوونکی کوالی شی د نورو .

 تفصیالتو لپاره خپل کالج يا پوهنتون څخه غوښتنه وکړي.

 

 مرستې شته؟د کډوالو او یا د پناه غوښتونکو لپاره کوم ډول 

http://www.cao.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.susi.ie/
http://www.hea.ie/
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پروګرام  ازمیېښتيڅخه، يو نوی  2015اګست  28له  هو، يو څه شته دي.

 نو لپاره جوړیزده کوونکو فارغ  ښوونځیود ثانوي دورې )د دويمې کچې( 

نوي پروګرام د ښوونځي هغه فارغان هدف دي  چې د خونديتوب په  شو. د

پړاو  یېښتيازمسیستم کې دي )پرته له هغو چې د شړلو په پړاو کې دي(، 

پر بنسټ به الس رسی ورکړي، هغه  زده کوونکي چې د اوسني د زده 

 کوونکيهغه زده  کونکو د وړيا مرستې سکیم  الندې دي د مالتړ وړ دي.

 چې الندې معیارونه پوره کړي:

   د غوښتونکي د خونديتوب تعريف پوره کړي او يا يو څوک چې

په پړاو  امر شړلو دپه پړاو کې وي )پرته له هغو چې د فراغت  د

 کې دي(؛

 فراغت سند يې خالص کړی دی؛ د خپل د 

  کچې د   درېیمېيا د کورس دPost  منل شوي يی  فراغت  سند

 وي يا تائید شوی لیسانس )انډر ګريجويټ( کورس؛

  د ښوونځي سیسټم کې لږ تر لږه مسلسل ډول پنځه  آيرلینډييا په

اګست  31 ګډون کړی وي، لکه چې پهيی  علمي کلونو کې

 او ؛2015

 د رخصت  او ياد خونديتوب لپاره د يو غوښتنلیک برخه وي   يا

و اجازې پړاو کې )پرته له هغو چې د شړلو د امر په کېدد پاتې 

کلونو په توګه په  5پړاو کې دي( د ګډې مودې لپاره لږ تر لږه د 

 کې. 2015اګست  31

 ای شي کېدد پورته طرحې نور معلومات  په الندې ويب پاڼه کې موندل  

www.education.ie. 

 ؟کېږېژندل ېسویه په رسمیت پ تعلیميکې زما  آیرلینډیا په آ

 

 Quality andوو )وړتیاد کیفیت او د  آيرلینډد  دا اړه لري.

Qualifications Ireland QQI کې د آيرلینډ ( يوه دولتي اداره ده چې په

http://www.education.ie/
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 وړتوبونو د  آيرلینډيلپاره او  په بهر کې د پېژندنېد  بهرني وړتوبونو

 لري.  مسؤولیتد مشورې د ورکولو  پېژندنې

تاسې کوالی په دغه ويب پاڼه د نورو معلوماتو لپاره  

 .www.qqi.ie وګورئ

 

 لوړې زده کړې او د لویانو  زده کړې

دا هغه زده کړې دي چې نورې وړاندې زده کړې او روزنې  چې د دويمې 

کچې د زده کړې د  درېیمېږی، خو د ېکچې له ښوونځي وروسته حاصل

 دا پروګرامونه پکې شامل دي لکه: سیستم برخه نه ده.

 Post – ( فراغت لوړ سند دPCLکورسونه؛ ) 

 د حرفوي زده کړو ( د فرصتونو سکیمVTO) 

Vocational Training Opportunities Scheme د دويم  دا د وزګارو خلکو

 چانس زده کړې دي؛

  څخه فارغینو لپاره  ښوونځیود لومړيوYouthreach  يوتهريچ

 پروګرامونه؛

 د سواد او اساسي زده کړو پروګرامونه؛ 

 دي. ټولګېماښامني  کې ښوونځیوکچې  -انو لپاره دويمېيد لو 

 

څخه  www.education.ieتاسې کوالی شئ په اړه يې نور معلومات له 

 کړئ. تر السه

( او يا هم ستاسې خپل د یکیکګره د پوهنې او روزنې ځای ې)پر دې برس 

مخ کې په  81ه تاسې به د کتابګوټي پ ځايي زده کړو او روزنې بورډ څخه.

 مه ضمیمه کې يو لست ترالسه کړئ. 4

مه ضمیمه  کې د زده کړو اړيکې شتون لري.  6مخ کې په  88همدارنګه په 

په اړه  نور معلومات، د مالتړ په ګډون شته،  سیستمد پوهنې د  آيرلینډد 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.qqi.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.education.ie/
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ای شي د ښوونې او روزنې او د مهارتونو د رياست په ويب سايټ کې کېد

 .www.education.ieموندل شي،  و
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   (Healthcare)  روغتیایی پاملرنه یا

خدمتونو د اجرائیوي  روغتیاييخدمتونه  د   روغتیاکې د عامې  آيرلینډپه 

(HSE)  .له خوا پرمخ ځيHSE دا د محلي  روغتونونه څاري. عامه

روغتیايي دفترونو او روغتیايي مرکزونو يوه شبکه پرمخ بیايي چې د يو 

 روغتیايي او ټولنیز خدمتونه برابر وي.لړ 

 

 (HSE Local Health Officesد ځایي روغتیا دفترونه یا )

 

او شخصي ټولنیز خدمتونو  روغتیاستاسې محلي روغتیايي دفتر د ټولنې  

محلي روغتیايي دفترونه او  ستاسې د ننوتلو نقطه ده. کولو تهوړاندې 

 پراخه خدمتونه وړاندې کوي. په شمول د: يو شمېرروغتیايي مرکزونه 

  دGP ،کورنۍ ډاکټر( خدمتونه( 

 ،د عامې روغتیا د نرسنګ 

 ،د ماشومانو روغتیايي خدمتونه 

 ،د ټولنې د سوکالۍ 

  د Chiropody ،د پښو پاملرنې( ډاکټر( 



39 

 

 ophthalmic  څارنې( ،)د سترګو د 

 يد وينا د درملن، 

 ټولنیز کار، د 

  درملنې،د اعتیاد مشورې او د 

 ،فزيوتراپي 

 د درملنې، او  د شغل 

 .رواني خدمتونه وړاندې کوي 

مه ضمیمه کې  د محلي روغتیايي دفترونو يو  5مخ په  83تاسې به د 

 لست ترالسه کړئ.

 

 (GPد کورنۍ ډاکټر سره ثبتول یا )

روغتیايي خدمتونو ته السرسی لپاره، تاسې په خپله سیمه کې د کورنۍ 

ته ستاسې  نوم، پته،  ډاکټرتاسې به  ډاکټر سره د خپل نوم ثبت ته اړتیا لري.

انو ډاکټرتاسې ته به د عمومي  نېټه ورکړئ. يدنېږېد اړيکو شمېره او د ز

 .www.icgp.ieکړئ  پیدايو لست په دغه ويب پاڼه کې  

د  GPکه تاسې خپل ډاکټر بدل کړئ او تاسې ال پخوانی يو طبي کارت يا 

نوی  د يودفتر څخه   روغتیاييکتنې کارت لرئ، تاسې بايد خپل سیمه يیز 

 کتنې کارت لپاره غوښتنه وکړئ. GPطبي کارت يا 

يواځې د خصوصي ناروغانو خدمتونه وړاندې کوي، په داسې  GPsځینې 

کارت ناروغان هم  GPو شخصي او طبي / حال کې نور ښايي د دواړ

ستاسې محلي روغتیايي دفتر کوالی شي تاسې ته په تفصیل ووايي  ومني.

  GPطبي / د  GPs چې ستاسې په سیمه کې کوم کورنۍ ډاکټران  يا 

 ناروغانو کارت مني.

 آیا زه به کله چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړم پیسې ورکوم؟

کې، که ستاسې د کورنۍ عايد له يوه مشخصه کچې څخه کم آيرلینډ په 

دا کارت تاسې  شي چې تاسې د طبی کارت مستحق شئ. ایکېدوي، نو 

 او ستاسې کورنۍ به مستحقوي چې:



40 

 

  دGP  څارنه؛ روغتیايي وړيا)کورنۍ ډاکټر( څخه د 

 د وړيا درمل؛ 

 او د عامه روغتونو عاجلو څانګو کې وړيا درملنه ؛ 

  وړيا روغتیايي خدمتونه.يو لړ نورو 

ای شي چې تاسې کېدکه ستاسې د کورنۍ عايد له دغه کچې پورته وي، 

ستاسې د  دا کارت تاسې او .ولرېکتنې کارت  د GPمستحق يئ چې د يو 

نور  خو تاسې بايد د درملو او یازاد کتنو حق درکو کورنۍ و ډاکټر ته د

 ورکړي. ېسیپروغتیايي خدمتونو ته 

 

خلک په اتوماتیک  کلونو په عمر 70او د  الندې د عمر ماشومانکلونو  6د 

 دي. کتنې کارت مستحقد  GPډول د یوه 

کتنو، د درملو او  GPد  که تاسې د دغو کارتونو وړنه ياست، تاسې بايد

 لپاره پیسې ورکړي. نورو لومړنیو روغتیايي خدمتونو

ته ستاسې  پالنونه  ډاکټرکه تاسې  ډاکټر بدلوئ، تاسې بايد خپل اوسني 

ډاکټر ته بدلون ورکړي او غوښتنه  وکړئ چې ستاسې طبي  تاريخچه  ووايي

ی کېدياست ،  که تاسې د طبي د کارت وړ خپل نوي ډاکټر ته واستوي.

 شي چې تاسې له نوی ډاکټر سره وګوري چې نوي ناروغان مني که نه.

 

 آیا زه د روغتون ته تګ لپاره باید پیسې ورکړم؟

تاسې به د عامه روغتون د حادثو خدمتونو، په شمول د بیړني د څانګې د 

)مراجعې  GPخدمتونو، پیسې نه ورکوئ، خو تاسې په عادی ډول ستاسې د 

 وکړئيو لیک ( ته اړتیا لرئ چې د عامه روغتون خدمتونو ته مو السرسی 

طبي کارت نه لرئ، تاسې  ، د مراجعې يو لیک  يا يوGPشئ. که تاسې د 

 تاديه کړئ . €  100او بیړنی خدمتونو له پاره   يبه د پیښ

 

خصوصي روغتونونو څخه هم الس ته  شمېرد روغتون خدمتونه د يو 

تاسې به د خصوصي روغتونونو د خدمتونو لپاره د بشپړ  ی شی. راوړل
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قیمت تاديه کوئ مګر دا چې تاسې خصوصي روغتیايي بیمه لرئ کوم چې 

 لګښت رانغاړي.

 

چې څرنګه  يو طبي کارت  والی شئ د عامې روغتیا د خدماتو او داتاسې ک

کتنې کارت لپاره درخواست وکړئ ستاسې د محلي روغتیايي  د GPيا د

تاسې به  محلي روغتیايي  څخه زيات معلومات تر السه کوالی شئ. دفتر

 دفترونو په هکله د تماس معلومات 

 مه ضمیمه کې ترالسه کړئ 5مخ کې  په  83په 

 

 نرس یا پالونکې  روغتیاد عامې 

وړاندي  وړياد نرسانو  خدمتونه ستاسې په ټولنه کې   روغتیاد عامې 

 .کېږي

تاسې په دولتي استوګنځي کې د استوګنې په ترڅ کې د عامې  چیرېکه  

بدلون په  نرس سره ثبت شوې ياست  ، دا مهمه ده د خپلې پتې د روغتیا

ورکړئ يا يی نرس ته  روغتیاوخت کې  نوې پته ستاسې د عامې 

تاسې تعقیب کړي، او يا مو د  دا نرس ته اجازه ورکوي چې  پريږدئ.

نرس ته تاسې روغتیا خپل نوي سیمه ايز عامې  نږدېته مو  استوګنځی

الندي  لطفاً د نرسانو د نورو معلوماتو لپاره، روغتیا راجع کړي. د عامې 

 www.hse.ieاړيکه وګورئ: 

 

 طبي بیړنی حاالت

 و تهشمېر 999یا   112په يوه طبي عاجله پیښه کې، تاسې بايد د 

 .وواييمتصدي ته  ټیلیفونوکړئ او د بیړنۍ پیښې په اړه   ټیلیفون

 

http://www.hse.ie/
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 نور روغتیایي خدمتونه

خدمتونو د برابرونکو په  په نورو روغتیايي خدمتونو اضافي معلومات او

او يا د  ،www.hse.ie شي په الس ته راوړالیاړيکه کې په دغه باب 

مخ کې  83 لطفاً ستاسې د محلي روغتیايي دفتر سره د تماس تفصیالت 

 وګورئ.

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.hse.ie/
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 عمومي معلومات

 

 

 

 (Utilities)د ژوند آسانتیاوې یا 

وکړئ تاسې به اړتیا لري باوري  کله چې تاسې يو ځای وموند چې ژوند

چې دا  ( ستاسې کور لپاره شتهutilitiesشئ چې کوم مناسب خدمتونو )

ستاسې د  شامل وي. ونهټیلېفوند برېښنا، ګاز، تیل د تودولو او يا  ښايي

کور خاوند څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسې په کرايه کې کوم خدمتونه شامل 

تاسې کوالی شی چې په الندې لست شوي شیانو نښلولو او د ځینې  دي.

خدمتونو يا ټولو تاديه چې په الندې ډول لست شوي دي په غاړه واخلئ. 

ه ترالسه کړئ نرخ په پرتله کولو ګټوره ويب پاڼ ی شي چې تاسې دکېد

 چې د ټولو خدمتونو او د وسايلو بیې مقايسه کړئ.

  برېښنا

  ستاسې د کور خاوند څخه پوښتنه وکړئ  چې د ستا سې د کور يا

په اړه څه وکړئ. چې آيا د پخواني کرايې  برېښنااپارتمان موجوده 

 واال له خوا د استعمال شوې برېښنا بل ورکړ شوی؟
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 د لګښت  برېښنانه وکړئ که د ستاسې د کور خاوند څخه پوښت

ستاسې په کرايه کې شامل دی او يا که تاسې په خپل نوم 

 شئ. یپیرېدونک

 د لوستلو پر مهال  ریټراتګ سره سم د برېښنا م ملکیت ته د

که امکان لري، د دې لوست د کور خاوند او يا د پخواني  .ولیکي

 کرايې واال سره موافقه وکړئ.

  نکی غوره کوئ او د هغوي سره په عرضه )چمتو( کوو برېښناد

 بست وکړي. تماس او د برېښنا د رسولو بندو

 کوونکي )چمتو(عرضه  برېښناد 

 )چمتو(عرضه

 کوونکي

 د دفتر د مشر د اړیکې جزئیات

ESB 

 )اي ایس بي(

 

ESB پیرودونکو رسولو 

St. Margaret سړک ،Finglas 11، ډوبلین  

 www.esb.ie  :ويب 372 372 1850: ټیلیفون

St. Margaret’s Road 

Finglas, Dublin 11 

Bord Gáis 

 )بورډ ګیس(
Gáis  Bord  برېښناد  -انرژۍ Gáis Bord 

 انرژۍ

 1، د ډوبلین 10943د پیرلو بکس 

 ويب: 868 485 1850: ټیلیفون

https://www.bordgaisenergy.ie/home 

Bord Gáis Energy 

PO Box 10943 

Dublin 1 

Airtricity 

 )ايرټريسټي(

SSE Airtricity  

Red Oak South  

South County Business Park 
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 )چمتو(عرضه

 کوونکي

 د دفتر د مشر د اړیکې جزئیات

Leopardstown 

Dublin 18 

 080 404 1850 :ټیلیفون

Energia 

انرژیا()  

Viridian Energy Ltd 

Mill House 

Ashtowngate 

Navan Road 

Dublin 15 

 or (01) 960 2952 700 300 1850 :ټیلیفون

 www.energia.ie/home :ويب

Electric 

Ireland 

(برېښنا آيرلینډ)د   

Electric Ireland 

PO Box 841 

South City Delivery Office 

Cork 

 090 305 1850 :ټیلیفون

: ويب  www.electricireland.ie 

PrePay 

Power 

مخکې تادیه )

(برېښنا شوې  

PrePayPower 

Corrig Road 

Sandyford 

Dublin 18 

 536 989 1890 :ټیلیفون

: ويب  www.prepaypower.ie 

 ګاز

  ستاسې د کور خاوند نه پوښتنه وکړئ چې ستاسې د کور يا

پخواني کرايې واال  د  اپارتمان د موجوده ګازو په اړه څه وکړو.

 لخوا  استعمال شوی بل تاديه شوی دي که نه؟

http://www.energia.ie/home
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  قیمت ستاسې  کور خاوند څخه پوښتنه وکړئ چې د ګازستاسې د

په کرايه کې شامل دی يا که تاسې اړتیا لرئ چې تاسې په خپل 

 نوم مشتري شي.

 سره سم ثبت کړئ کله چې تاسې  د ګازو د میترو په لوستلو

که امکان لري، د کور خاوند او يا  پخواني   ملکیت ته راځئ.

 افقت وکړئ.کرايې واال د میتر دلوستلو سره مو

  د ګازو د عرضه کوونکي نوم لپاره ستاسې د کور خاوند څخه

پوښتنه وکړئ،  او د غوښتنلیک )فارم( لپاره د هغوي سره په 

 تماس شئ.

 کوونکي )چمتو(د ګازو د عرضه 

 )چمتو(عرضه

 کوونکي

 د دفتر د مشر د اړیکې جزئیات

Bord Gáis 

Energy 

 بورډ ګیس انرژی

Bord Gáis Energy – Electricity 

Bord Gáis Energy 

PO Box 10943 

Dublin 1 

 868 485 1850 :ټیلیفون

ويب   : www.bordgaisenergy.ie/home 

Airtricity 

 آیرټریسټي
SSE Airtricity 

Red Oak South 

South County Business Park 

Leopardstown 

Dublin 18 

 20 22 1850 :ټیلیفون

ويب  : www.sseairtricity.com 

Energia 

 انرژیا

 

Viridian Energy Ltd 

Mill House 

Ashtowngate 

Navan Road 

Dublin 15 

 or (01) 960 2952 700 300 1850 :ټیلیفون
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 )چمتو(عرضه

 کوونکي

 د دفتر د مشر د اړیکې جزئیات

ويب  : www.energia.ie/home 

Electric 

Ireland 

برېښنا آیرلینډ  

Electric Ireland 

PO Box 841 

South City Delivery Office 

Cork 

 090 305 1850 :ټیلیفون

: ويب  www.electricireland.ie 

Flogas 

 فلوګاز
Flogas 

Knockbrack House 

Matthews Lane 

Donore Rd 

Drogheda 

Co. Louth 

 041 9831 (041) :ټیلیفون

ويب  : www.flogas.ie 

 

 د تیلو سوزولو له الری ګرمښت  

 د  تنظیم او د تیلو تاسې ته به په نورماله توګه د ټانک  د ډکولو د

بست لرئ(  پیسو د ورکولو )که تاسې په تیلو د تودولو بندو

 وي. مسؤولیت

 .که  په ټانک  کې د تیلو کچه د لږ)اصغري( څخه لږ پورته وساتئ

 .کېږيدغې کچې نه الندې ولويږي دا د ټانک  د خرابیدو سبب 

  ( چې ارزانه وي، معموال په اوړي تیل هغه وخت واخلئ )پیرئ

 کې.

 کور خاوند ته راپور  د کوم شي د خرابیدو په وخت کې سمدالسه د

 ورکړئ.

 خه پوښتنه وکړئ که تاسې د شتمنۍ له ستاسې د کور خاوند څ

ښ شي که نه ېڅه به پ پرېښودو مخکې  ټانګ  ډک  کړئ نو

http://www.energia.ie/home
http://www.electricireland.ie/
http://www.electricireland.ie/
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پاتې شوي تیلو  استعمال شوي تیل پکې پاتې شوي وي او تاسې د

 کړي وي.  هبیه هم پريک

 

 

 

 (Fixed Line Phones)یا  ونهټیلېفونثابته کرښې 

خدمتونه وړاندې  يونټیلېفی شرکتونه ثابت کرښې ډېرکې  آيرلینډپه 

ټیلیفون په یوه مجرا)سوری(  ثابته کرښې دا مانا ده چې ستاسې  کوي.

 ټیلېفونونه تاره بي .وصل دی پورې په خپل کور کې د یوه دېوال په کیبل

د ثابت ډول کرښې  استعمال، له پاره موجود دي. د ثابتو الينونو سره د

 لري.خدمت غوره والی به د ستاسې په اړتیاوو پورې اړه 

بیې په دغه  ونوټیلېفونتاسې کوالی شی د ټولو متصديانو ثابت کرښې 

 اړيکه کې پرتله کړئ

 www.callcosts.ie.  ېږيکدغه ويب پاڼه د........... له خوا پرمخ وړل .

ComReg د مخابراتو د تنظیمونکی، تاسې سره مرسته کولی شې چی ،

غوره بسته د ستاسې د اړتیاوو او استعمال په بنسټ  ټیلیفونستاسې لپاره د 

 غوره کړی.

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.callcosts.ie/
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 عرضه )چمتو( کوونکي انټرنیټ، تلویزیون او ټیلیفوند موبایل 

، تلويزيون ټیلیفونکوونکی موبايل  )چمتو(سیمو کې عرضه  شمېرزيات 

نوي شبکي  کې وړاندې کوي. آيرلینډ( خدمتونه په انټرنیټبراډبینډ )او د 

تاسې کوالی شی چې د نرخ پرتله د  هم په منظم ډول  بازار ته راځي.

کوونکي په نرخونو پرتله ويب پاڼو کی  )چمتو(مختلفو خدمتونو عرضه 

 وګورئ.
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 کونکی دی.)چمتو( د الندی جدول کې د يو څو عمده خدمتونو وړاندې 

 

 عرضه کوونکي
 ټیلیفون

 

 ټلویزون

 

براډبینډ 

 (نټرنیټا)

 

 د اړیکې جزئیات

میګنت  

(Magnet) 
      

www.magnet.ie 

1890 809 000 

Vodafone 

 وډافون
  X   

www.vodafone.ie 

1800 630 630 

Eir 
 اير

      
www.eir.ie 

1800 773 729 

Imagine 

 امیجین
  X   

www.imagine.ie 

1890 929 029 

Virgin 

 ويرجن
      

www.virginmedia.ie 

1908 (option 1) 

Sky 

 سکائ
      

www.sky.com 

0818 719 819 

Saorview 

 ساور ويو
X   X 

www.saorview.ie 

1890 222 012 

 

 )پیسې( زه څنګه کوالی شم چی خپل استعمال شوی خدمتونو بلونه

 ورکړم؟

شوی خدمتونو بلونه  الرو د خپل استعمالتاسې کوالی شی چې په مختلفو 

 ورکړي:

 ستاسې د بانک يا ودانۍ ټولنې له الرې؛ 
 ،د پوستي دفتر الرې 
 او يا آنالين د عرضه کوونکو د ويب پاڼو له الرې؛ 

 ( په هر دوکان کې چې د پۍ زونPayzone.نښه وي ) 

http://www.magnet.ie/
http://www.vodafone.ie/
http://www.eir./
http://www.imagine.ie/
http://www.virginmedia.ie/
http://www.sky.com/
http://www.saorview.ie/
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مخکې پیسو ورکړې' انتخاب هم لری )چې مخکی د  يو شمیر شرکتونه د "

دمت استفاده کولو څخه پیسې ورکړی(. او يا )خدمتو د استفاده کولو پر خ

مهال( د خدمتو د استفاده کولو پر مهال پیسې ورکړی؛ او يا خپل بل په ټول 

 کال کی په مساويانه ډول ورکړي.

 

 د ټلویزون جواز

د قانون له مخې، که چیرې تاسې په خپل کور کی تلويزون لري )يا هغه 

يو تلويزيون شبکه سګنال ترالسه کولی شی(، نو تاسې بايد  تجهیزات چې د

 يو تلويزيون جواز ولرئ. 

يو تصديق دی څرګندوي چې تاسې حکومت ته د جواز پیسې  دا جواز

کې عام وګړو ته تلويزون شبکې د  آيرلینډد جواز پیسې په  ورکړې دي.

 و لپاره کارول کیږي.خپرون

هغی  او بیا تاسې بايد د لپاره دوام کويیو کال  ستاسې د تلويزيون جواز

تاسې کوالی شی د تلويزون جواز په هر پوسته  کړئ.موده اوږده )تمديد( 

 ويب پاڼه کی. www.tvlicence.ieخانی دفتر کی واخلي او يا آنالين په 

نو د قانون له مخی ی وی، هم اخیستحتی که ستاسې تلويزيون د کور خاوند 

 تاسې بايد د تلويزيون جواز واخلي.

تلويزيون د جواز په اړه نور معلومات په الندېنی ويب  دتاسې کوالی شئ 

 پاڼو کی تر السه کړي.

http://www.tvlicence.ie/
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 د اوبو بیه

د فاضله  عامنډ کې ټول کورونه د عامه اوبو د پیپونو سره او يا د یپه ايرل

خدمتونو استفاده کونکی بايد د هغو پیسې اوبو خدمتونو سره وصل دي. د 

، د اوبو د استعمال ملي شرکت (Irish Water) يرلینډي اوبه ورکړي. د ا

 ، د اوبو سره تړلی خدمتونه اداره کوي.

دا ستاسې په غاړه ده چې د اوبو  نیولی وي،که څه هم تاسې کور په کرايه 

 ، نه ستاسې د کور خاوند.مصرف ورکړي

 

 د کورني کثافاتو خدمتونه

تاسې د کور خاوند څخه پوښتنه وکړئ که ستاسې کور په کرايه کی د کثافاتو 

کورنۍ  که نه وي، تاسې بايد ورته خپله پیسې ورکړی. قیمت هم شامل دي.

ځینې خدمتونو برابروونکی  يو ځل راټولیږي. کثافات معموال په اونۍ کې

 ل ډوله کثافات راټولوئ.یب بیال شرکتونه په مختلفو اونیو کی

له پاره پايه دار  سیمو کې د کثافاتو د راټولولو شمېرزيات متصديان يو 

 کثافت دانۍ' کاروي.

http://www.citizensinformation.ie/
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 پیژندنې نخښې سیستم وکاروي.په  Bin) )يې هم د بن  شمېرښايي يو 

 

 

 (Recycling) کلینګ يکثافاتو څخه د دويم ځل لپاره کار اخیستل يا ريساد 

د خپل  کثافاتو څخه په څره جوړولو باندې او د بیا استعمال شويوطريقه په 

ستاسې د محلي اداره د ستاسې خپله سیمه کې د  مصرف پیسې وسپموئ.

سیستم د مرکزونو په هکله معلومات در کولی  (Recycle)ريسايکل 

که تاسې باغچه لري، نو تاسې کولی شی چې د خپل خوراکی زياتي  شی.

 موادو څخه څره جوړه کړی او بیا په خپل باغ کی يي وکاروي.

 

د له مینځه وړلو کثافاتو دستاسې سیمه ايزه اداره کولي شي چې تاسې ته 

خدمتونو شرکتونو په هکله ووايي چې کوم ستاسې په سیمه کې موجود 

تو راټولولو انتظامیه شبکې سره تماس ته اړتیا لري چی د تاسې د کثافا دي.

 کثافاتو راټولولو بند و بست وکړي.

 

په هغو سیمو کې چې د بن )د کثافات اچولو صندوق( نخښې سیستم کاروي 

 تاسې کوالی شي په عمومي توګه له محلی دوکانو څخه واخلې.

 کې لست شوي دي.د کثافاتو د راټولولو غوره شرکتونو په راتلونکې پاڼه 

 د اړیکو نیولو معلومات شرکت
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 (Greenstar)ګرين سټار 
www.greenstar.ie 

(01) 294 7900 

 (Panda)پانډا 
www.panda.ie 

1890 62 62 62 

 The City Bin) د ښار بن کو. 
Co.) 

www.citybin.com 

1800 24 89 24 

 (Greyhound)ګری هونډ 
www.greyhound.ie 

1890 98 99 98 

 (Oxigen)آکسیجن 
www.oxigen.ie 

1890 69 44 36 

  

  

http://www.greenstar.ie/
http://www.panda.ie/
http://www.citybin.com/
http://www.greyhound.ie/
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 بانکداري

 

 کی په عمومي توګه دري ډول مالي ادارې موجودې دي: آيرلینډپه 

 بانکونه؛ 
 ټولنې وودانی د  (Building Societies)او ؛ 
 ټولنې پورونو د (Credit Unions) . 

 

 شم؟ کوالی چېرته بانکداري ورځنۍ خپله  زه

تاسې کوالی شئ چې ورځني اړتیاوو لپاره په هر بانک يا ودانۍ ټولنه کی 

دا ډول حساب د يو جاري حساب په  )اکاونټ( پرانیزئ.خپل بانکي حساب 

 د جاري حساب، له الری تاسې کوالی شي چې:  نامه يادېږي.

  اچولپیسې  (Lodge لکه د ستاسې د معاش او يا د ټولنیزو )

 سوکالۍ پیسې په دې حساب کې واچوي؛

 اخیستل ( د يو نقدي پیسو ماشینATMله الری؛ ) 

 که په دوکان کې څه اخلئ او يا په ځینې  کارول د ډيبیټ کارډ

 اخیستل؛ بېرتهدوکانو کی د نغدو پیسو 
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 ؛انتقالول بل بانکي حساب ته پیسې 

  ؛انتقالولبهرنی ملکونو ته پیسې 

  بلد يو( Bill)  ورکول )لکه ستاسې د برېښنا او يا د  پیسې

 (؛تودولو

  او استعمالوال بانکدارۍ او د انټرنیټ بانکي سیستم  ټیلېفوند

يا انټرنیټ ارقامو قیمت ادا  ټیلېفونشي چې تاسې په  کېدای)

 کړی(.

 

 سپمولی شم؟ چېرتهزه خپلې پيسې 

تاسې کوالی شی چی سپما حساب په هر بانک يا ټولنې ودانۍ کی پرانیزئ، 

ګټه ترالسه  يي چی تاسې وکولي شې خپلې پیسې وسپموي او يا د سود څخه

 نامه هم يادېږي.دا حساب د امانت حساب په  .کړئ

 

تاسې کوالی هم شی چې په پوسته خانی کې يو سپما حساب پرانیزئ. 

 او يا د پور په اتحاديه. (www.anpost.ie )وګورئ

 

، نو يراوړپه خپل سپما شويو پیسو باندې سود الس ته  چېرتهکه تاسې 

تاسې به د دی ګټی څخه مالیه ورکړی چی د سود د زېرمې مالیه يا 

(Deposit Interest Retention Tax “DIRT”.په نوم يادېږي ) 

 

 دی؟ شی څه اتحاديه پورونو د

د پورونو اتحاديي مالي اتحاديې دي چې غړي يې پکې پیسې سپما کوالی 

بر خالف د بانکونو او  ي او يو بل ته د مناسب نرخ سود په پور ورکړي.ش

ګټی لپاره سازمانونه دي چی په  ې لهياد ودانې ټولنو د پورونو اتحاديې د ب

په اړه  ود پورونو اتحاديې په هکله نور زياتو معلومات ټولنو متمرکزې دي.

 رئ دا و يا که تاسې کوالی شې چې غړيتوب يې ترالسه کړی، وګو
 www.creditunion.ie .پاڼه 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.anpost.ie/
http://www.creditunion.ie/
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 کومه مالي اداره زما لپاره تر ټولو غوره ده؟

دا چې تاسې سره د پرېکړې لپاره مرسته شوې وي چې تاسې لپاره کوم 

دغه ويب  .www.consumerhelp.ieمالي محصول غوره دی. وګورئ 

نکو د خونديتوب د کمېسیون يا ورقابت او د مصرفپاڼه،  د 

(Competition and Consumer Protection Commission)   له

مالي  ، سپما ، د پورونو په اړه او نور، چې بانک دارۍچمتو شوی ده خوا

پوهېدلو معلومات لري  -موضوعات يې روښانه کړي دي، ډېر اسانه

 شي چې ستاسې خوښ شي.  کېدای

بیې و پاڼه کې، تاسې هم د لګښتونو او د مختلفو مالي محصوالت په دې ويب

 او ګټې پرتله کولي شئ.

 

 زه څنګه یو بانکي حساب خالصولی شم؟

کله چې تاسې دا پرېکړه وکړې چې د څه ډول  بانکي حساب غواړئ، او 

تاسې غواړئ چې وکاروي، د هغوي سره په تماس  چمتوکوونکیکوم مالي 

فورمه )درخواست( ورڅخه وغواړئ. تاسې بايد  لیکغوښتنشئ او د يوه د 

 د خپل هويت او د آدرس ثبوت وړاندې کړئ.

د يو بانکي حساب د پرانیستلو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، دا ويب پاڼي 

 .www.citizensinformation.ie يا www.consumerhelp.ie: وګورئ

  

http://www.consumerhelp.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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 نډ کې د موټر چلولولیپه ایرل

 

 (ليسانس)جواز چلولو موټر د

 چلوئ، بايد تاسې د موټر چلولو قانوني )د کې موټر آيرلینډکه تاسې په 

 .ياعتبار وړ( جواز ولر

 لومړی:که چیرې تاسې د پخوا کله هم موټر نه دی چلولی، نو تاسې بايد 

 ر چلوونکي تیوري )نظري( آزموينه کی بايد بريالي شئ؛د موټ 

 د اجازې غوښتنه وکړي؛ د زده کووني 
 کړئ؛ بشپړ سد موټر چلوونکی د روزنې کور 
  شئ بریالی کی آزموینه چلولو د. 

که تاسې د موټر چلولو آزموينه کی بريالي شوی، تاسې کولی شي چې د 

تاسې بايد د خپل هويت، پته، د زيږيدنې  موټر چلولو د جواز غوښتنه وکړئ.

 ا ثبوت ورکړئ.یدلو د وړتېهیواد د او د اوس
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د موټر چلولو جواز ترالسه کولو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د ملي  

( او يا د سړک د خونديتوب مقام www.ndls.ieډرايور جواز خدمتونه )

(www.rsa.ie د )پاڼې وګورئ. انټرنیټ 

 

 زه باید څه وکړم که زه د بل هیواد د موټر چلولو جواز لرم؟

ژندل شويو هیوادو له خوا صادر شوی د موټر ېدا ممکنه ده چې د ټاکلو پ

ژندل شوی ېموټر چلولو جواز  تبديل کړئ. د پ آيرلینډيپه  جواز چلولو

ويب پاڼه کی د 'سفر   www.citizensinformation.ieملکونو لست په 

 او تفريح' برخه کی موندلی شي.

ستاسې د موټر چلولو جواز د هغه هیواد څخه وي چې د موټر  چېرتهکه  

ې صادر شوی نو تاسې له خوا نه و ملکچلولو جواز يی په جواز بدلولو 

موټر چلولو  آيرلېنډيستاسې د خپل موټر چلولو جواز د نه شي کوالی چې 

موټر چلولو جواز هغه  آيرلېنډيکړي. تاسې يوازې د  جواز سره تبادله

وخت تر السه کولی شی چې تاسې وروسته د پوره چلوونکي د جواز 

طرزالعمل له الرې تیر شوي اوسئ ، چی دا له موټر چلوونکي نظري 

 څخه پیل شوی دی. ازموينې

 

 (Motor Tax) د موټر مالیه

 که تاسې يو موټر لري، د قانون له مخې تاسې بايد اول د موټر مالیه ورکړي،

مالیه د  وموټرد مخکې له دی چې تاسې وکوالی شی چې دا موټر وچلوي. 

ځايي چارواکو له خوا راټولیږي. تاسې کوالی شی چې د قیمت او مالیه 

څنګه ورکړئ په اړه ، او نور داسې معلومات تر السه کړي په 

www.motortax.ie  رئ.ويب پاڼه کې يې وګو 

 

  (Motor Insurance) د موټر بیمه

د قانون له مخې، تاسې بايد موټر بیمه ولرې مخکې له دې چې تاسې 

کې خپل موټر وچلوئ. تاسې به د موټر اوسني  آيرلینډوکوالی شئ چې په 

http://www.ndls.ie/
http://www.rsa.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.motortax.ie/
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چې مخکې له دی چې د موټر مالیه ورکړي.  ېبیمې تصديق ته اړتیا ولر

او خطرناکه جرم  آيرلینډ کې ډېر يو لوید بیمې څخه پرته موټر چلول په 

رکړل شی او يا ښايي له موټر د پیسو جريمه د)ګناه( ده. تاسې ته به يا 

چلولو ناوړ)غیرمستحق( شي او يا د ستاسې د موټر چلولو په جواز باندې 

  ( در کړل شی. pointsد سزا ټکي )

چه بیه نه ده د بیمي معیاري کد بیمي زياتره شرکتونو د موټر بیمه پلوري. 

د پیسو مقدار اندازه په څو شیانو ده چې د موټر عمر، د موټر  ټاکل شوی.

شي له يو  کېدایډول، او د موټر چلوونکي په تجربې پورې تړاو لري. دا 

 شرکت څخه بل شرکت پوری ډېر توپیر ولري. تاسې کوالی شئ  چې د

  نرخونه پرتله کړي. نرخ په پرتله ويب پاڼو کی د بیمې

 

 ( National Car Test - NCTملي موټر ازموینه ) د

د قانون له مخې، ستاسې موټر بايد په منظم ډول ازموينې ته بیول شی چې 

بايد د دی ډاډ ولرې چې چلول يی خوندي دی. دا ازمونه د ملي موټر امتحان 

استاځیتوب  (  يادېږئ او دا د دولت پهNational Car Test - NCTپه نامه )

 د ملي موټر د ازموني خدمتونو يا د

(National Car Testing Service)   که ستاسې کېږېله خوا ترسره .

ازموينه نه وې کړي نو تاسې ته به جريمې سره مخامخ شی يا  NCTموټر 

 ستاسې د موټر چلولو په جواز کې د سزا ټکي در کړل شې.

چې ستاسې موټر بايد کله  دا او ازمونې په اړه او د نورو معلوماتو NCTد 

 ويب پاڼي کې يی وګوري. www.ncts.ieازمونی ته بیول شی په 

 

 

 

 

 

http://www.ncts.ie/
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 عامه ټرانسپورټ

 بس خدمتونه

  دننه د ډوبلین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د بس  ډوبلین بسد

 Heuston د) اړیکه هوایيAirlink دا چې. کوي وړاندې خدمتونه
 سره ډګر هوایي د ډوبلین د دالرې مرکز ښار د سټېشن ریل

 نه مرکز د ښار د چې بسونه ناوخته شپې د) Nitelink او( نښلوي
 وېش مهال د او کرایې د. دي شامل( ته مرکز رتهېب او ته اطرافو

 .وګورئ پاڼه ویب www.dublinbus.ie د لپاره
 

 بس ايران  د (Éireann )ښار ډوبلین د استثنا په ته آیرلینډ ټول په 
نه وړاندې کوي. د کرايې او د مهال وېش لپاره خدمتو بس د ،څخه

 ويب پاڼه وګورئ. www.buseireann.ieد 

http://www.dublinbus.ie/
http://www.buseireann.ie/
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 يا  کلیو ته د ټرانسپورټ پروګرام(The Rural Transport 
Programme)  چې د  چېرتهد لرې سیمو پرتو خلکو لپاره دی

بس يا اورګاډي خدمتونو له مخکې څخه نه وي وصل شوی. تاسې 

کوالی شی چې د خپل د کلیو د ټرانسپورټ ګروپ د اړيکو 

تفصیل، د کرايې او د مهال وېش جزئیات د 

www.ruraltransportnetwork.ie   ويب پاڼه کې ترالسه

  کړې.

 

 ترمنځ هم فعالیت  کلو د ښارونو او د شخصی بس خدمتونه

 کوي،

لوماتو په هکله عد عامه بسونو د الرو او د کرايې د م

ويب پاڼه وګورئ. دغه ويب  www.transportforireland.ie د

د موبايل پروګرام  (Smartphone)يا  فونټیلیپاڼه تاسې ته د ځیرک 

اړيکه هم در کوې چې له تاسې سره  د عامه ټرانسپورټ خدمتونو په 

 کارولو کې مرسته کوي.

 

  خدمتونه)ټرین( د اورګاډی یا ریل 

کې د ريل خدمتونه وړاندی  آيرلینډپه ټول  (Irish Rail)ريل آيرلینډ د  

خدمتونو په شمول. د کرايې او د مهال وېش  DARTکوې په ډوبلین کی د 

  ويب پاڼه کې ترالسه کړې.  www.irishrail.ie په جزئیات

  

 (Luasلواز یا )

ستم سی ټرانسپورټعامه  (Tram)دا د ځمکې په سر اورګاډی يا د ټرام 

 موجود دي: tramlinesدی، چې په ډوبلین کې فعالیت کوي. دلته دوه 

 

http://www.ruraltransportnetwork.ie/
http://www.transportforireland.ie/
http://www.transportforireland.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.irishrail.ie/
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 يا د  کرښه شنه(Green Line) د برايډ ګلین دا Brides Glen 

 ته نږدې، له Loghlinestown لوفالينزټاون يا څخه، چې د

سره چې د  St Stepehen’s Green سینټ سټیفینز ګرين يا

 ښار په مرکز کې دی نښلوي.
 

  يا د کرښه سره (Red Line)   چېTallaght  ارينا په  3له

 سټېشنريل  Connollyنولی وکې او  ک Docklands ډوبلین

 سره نښلوي. 
 

  www.luas.ieلپاره د معلوماتو د مهال وېش او د کرايې 

 وګورئ. ويب پاڼه 

 Leap Card يا کارت( سپريدو) دلويجګ د

کاروئ،  تاسو د ډوبلین په سیمه کې  ژوند کوئ اوعامه ټرانسپورټ ډېرکه 

د کارت په اخیستلو ډيرې پیسې   سپریدو تاسو کوالی شئ د جګیدا ياد

جامع ټکټ دی چې تاسو يې په بسونو کې د سفر لپاره  وژغوري. دا يو

 کارولی شئ،

غه ويب تاسې کوالی شئ استعمال يې کړئ. په د لپاره هم Luasد ريل او د 

    www.leapcard.ie کې  زيات معلومات تر السه کړئ.

 )الیبرېری( کتابتونونه

عامه کتابتونونه  زيات نور 350ال تر   عامه کتابتونونه هر چاته خالص دي.

غواړي  يواځېکه تاسې نږدې وي،   تاسې ته کې شته، نو ښايي يو آيرلینډپه 

کتابتونون  ضرور نه شته چې تاسې دچې يو څه په کتابتونون کې ولولي  

په هکله يوه پوښتنه او  د علمي يا مراجعوي  کار غړیتوب ترالسه کړئ، 

 او يا  قاموس له پاره(. الرښود ټیلېفونمشوره وکړئ )لکه د 

چې  ېسره یوځای شي که تاسې غواړکتابون اړتیا لرئ  تاسې هغه مهال

تو کې، که تاسې غواړئ چې رو حاالېر توکي واخلئ، او يا په ډنو ب یا کتا

http://www.luas.ie/
http://www.leapcard.ie/
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کتابتونونه  د غړيتوب يو کوچنی  شمېريو  څخه استفاده وکړئ. انټرنیټد 

ره ناوخته ګرځولو لپا بېرتهپور  دفیس لري، او د کتابونو او نورو توکو 

د کتابتون غړيتوب اخیستلو په مهال تاسې د  تر ټولو لويه جريمه اخلي.

 ادرس ثبوت د ښودلو لپاره اړتیا لرئ  . 

)د سیمه يیز حکومت  www.environ.ie اړيکې لیدنه وکړئ او د دغه

 پارهلدې کتابتون د موندلو  ږکلیک کړئ(، او يا ستاسې ن
 www.askaboutireland.ie/liberaries/  

 یا د ځایي وګړو معلوماتو مرکزونهضمیمه :  1

Citizens Information Centres 

دغه لست د  کې موقعیت لري. آيرلینډد وګړو لپاره د معلوماتو مرکزونه په ټول 

 Stateومرکزونیا هغه مرکزونو دی چې د ملکی د استوګنې مرکزونه 
Accommodation Centres هغه يو چې تاسې ته  .سره نږدې پراته دی

 پیدا کړي. کتلو سرهپه ويب پاڼی  www.citizensinformation.ieنږدې وي، د 

 

 ښاریه

ملکی استوګنې د 

 Stateمرکزونه

Accommodation 

Centre 

د ځایي وګړو 

معلوماتو 

 Localمرکزونه

Citizens 

Information 

Centres 

 ټیلیفون

Clare کلېر 
Knockalisheen, 

Meelick 

Bindon Lane 

Bank Place, 

Ennis 

(076) 

107 

5260 

http://www.environ.ie/
http://www.askaboutireland.ie/liberaries/
http://www.citizensinformation.ie/
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 ښاریه

ملکی استوګنې د 

 Stateمرکزونه

Accommodation 

Centre 

د ځایي وګړو 

معلوماتو 

 Localمرکزونه

Citizens 

Information 

Centres 

 ټیلیفون

لیکې کونکالیشین م  Unit 1, 

Business 

Centre, 

Shannon 

Town Centre, 

Shannon 

(076) 

107 

5370 

Cork  کورک 
Glounthane 

 ګلونتانی

Convent Road, 

Blackrock, 

Cork 

(076) 

107 

6930 

Millstreet 

 مايل سټريټ

South Square, 

Macroom 
(076) 

107 

8430 

Glenvera, Wellington 

Road 

 ګلینويرا، ولینګټون روډ

80 South Mall, 

Cork City 
(076) 

107 

6950 

Kinsale Road 

 کینسال روډ

Dublin   ډبلین
Georgian Court, 77-

79 Lower Gardiner 

Street, Dublin 1 

 جیوجیان کورټ

13a Upper 

O'Connell 

Street, City 

Centre, Dublin 

1 

(076) 

107 

7230 
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 ښاریه

ملکی استوګنې د 

 Stateمرکزونه

Accommodation 

Centre 

د ځایي وګړو 

معلوماتو 

 Localمرکزونه

Citizens 

Information 

Centres 

 ټیلیفون

Hatch Hall, 28 Lower 

Hatch Street, Dublin 

2 

 هیټچ حال

Carmelite 

Community 

Centre, 56 

Aungier Street 

Dublin 2 

(076) 

107 

7070 

Staircase, 21 Aungier 

Street, Dublin 2 

رکیسئیسټ  

Watergate House, 

11-14 Usher’s Quay, 

Dublin 8 

 واټرګیټ هوس

1b Ring 

Terrace, 

Inchicore,  

Dublin 8 

(076) 

107 

7170 

90 Meath 

Street, Dublin 

8 

(076) 

107 

7180 

Balseskin, St. 

Margaret’s, Finglas 

نبالسیسک  

1B Village 

Centre, 

Finglas 

Village, 

(beside 

Permanent 

TSB Bank), 

Finglas, 

Dublin 11 

(076) 

107 

7360 
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 ښاریه

ملکی استوګنې د 

 Stateمرکزونه

Accommodation 

Centre 

د ځایي وګړو 

معلوماتو 

 Localمرکزونه

Citizens 

Information 

Centres 

 ټیلیفون

The Towers, The 

Ninth Lock, 

Clondalkin, Dublin 

22 

 دا ټاور

Luke Cullen 

House, 

Oakfield 

Industrial 

Estate, 

Clondalkin 

Dublin 22  

(076) 

107 

5100 

Galway ګالوی Eglinton, The 

Promenade, Salthill 

Galway 

 ايګلینګټون

Augustine 

House, St 

Augustine 

Street, Galway 

(076) 

107 

7600 

Great Western 

House, Eyre Square, 

Galway 

 ګريټ ويسټرن هاوس

Kerry   کېری 
Atlas House, 

Killarney 

 آټلس هاوس، کیالرنې

Unit 2, 1 St 

Floor, Park 

Court, Beech 

Road, 

Killarney 

(076) 

107 

7820 

Park Lodge, 

Killarney 

 پارک لوج، کیالرنې

Atlas House, Tralee 

 آټلس هاوس، ټرالۍ

4 Bridge Lane, 

Tralee 
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 ښاریه

ملکی استوګنې د 

 Stateمرکزونه

Accommodation 

Centre 

د ځایي وګړو 

معلوماتو 

 Localمرکزونه

Citizens 

Information 

Centres 

 ټیلیفون

Johnston Marina, 

Tralee 

 جونسټان مارينا، ټرالۍ

(076) 

107 

7860 

Kildare  ,Eyrepowell  ډېرکیل

Newbridge  

 اېرپاويل، نېوبريج

Parish Centre, 

Station Road, 

Newbridge 

(076) 

107 

8300 

Hazel Hotel 

 هیزل هوټل

Laois  ,Montague, Emo  لوژ 

Portlaoise 

 مانټیګو، ايمو، پورټ لويز

Kellyville 

Centre, 

Portlaoise 

(076) 

107 

5590 

Limerick لیمریک    Hanratty’s, 

Glentworth Street, 

Limerick 

هانارټیز، ګلینورت سټريټ، 

 لیمريک

54 Catherine  

Street, 

Limerick 

(076) 

107 

5780 

Westbourne Holiday 

Hostel, Dock Road, 

Limerick 

ويسټبورن هالیډۍ هاسټل، 

 ډاک روډ، لیمريک
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 ښاریه

ملکی استوګنې د 

 Stateمرکزونه

Accommodation 

Centre 

د ځایي وګړو 

معلوماتو 

 Localمرکزونه

Citizens 

Information 

Centres 

 ټیلیفون

Mount Trenchard, 

Foynes 

 مونټ ټرينچارډ، فوی نیس

Weigh House, 

Market Yard, 

Newcastle 

West 

(076) 

107 

5820 

Longford النګفورډ 
Richmond Court, 

Richmond Street, 

Longford 

ريچ مونډ کورټ، ريچ مونډ 

، النګ فورډسټريټ  

Level 1, 

Longford 

Shopping 

Centre  

(076) 

107 

5890 

 

Louth لوت Carroll Village, 

Dundalk 

 کورال ويلیج، ډنډالک

3 - 6 Adelphi 

Plaza, Long 

Walk, 

Dundalk 

(076) 

107 

5950 

Mayo مایو The Old Convent, 

Ballyhaunis 

 

دا اولډ کاوينټ، بیلی 

 هاونیس

Cavendish 

House, Link 

Road, 

Castlebar 

(076) 

107 

6040 

CURAM 

Centre, Dalton 

Street, 

Claremorris 

(076) 

107 

6080 

Meath مېت Mosney 

Accommodation 

Centre, Mosney, Co. 

Meath 

3 - 6 Adelphi 

Plaza, Long 

Walk, 

Dundalk 

(076) 

107 

7450 
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 ښاریه

ملکی استوګنې د 

 Stateمرکزونه

Accommodation 

Centre 

د ځایي وګړو 

معلوماتو 

 Localمرکزونه

Citizens 

Information 

Centres 

 ټیلیفون

موزنی اکاموډيشن سینټر، 

 موزنی، کو میت
Town Hall, St 

Georges 

Square, 

Balbriggan 

(076) 

107 

7450 

Monaghan ن غانومی  St. Patrick’s 

Accommodation 

Centre, Monaghan 

سینټ پیټريک اکاموډيشن 

 سینټر، مناغان

23 North 

Road, 

Monaghan  

(076) 

107 

6230 

Sligo سلیګو    Globe House, Chapel 

Hill, Sligo 

ګلوب هاوس، چیپل حل، 

 سالئیګو

Unit 3 & 4, 

Bridgewater 

House, 

Rockwood 

Parade, Sligo 

(076) 

107 

6390 

Tipperary 

Southجنوبی ټیپیریری 

Bridgewater House, 

Carrick-On-Suir 

بريج واټر هاوس، کايريک 

رؤآن س  

Market Place, 

Clonmel 

(076) 

107 

6460 

Waterford واټرفورډ Atlantic House, 

Tramore, Co. 

Waterford 

آټالنټیک هاوس، ټرامور، 

 کو واټر فورډ

37 Lower 

Yellow Road, 

Waterford 

(076) 

107 

6580 
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 ښاریه

ملکی استوګنې د 

 Stateمرکزونه

Accommodation 

Centre 

د ځایي وګړو 

معلوماتو 

 Localمرکزونه

Citizens 

Information 

Centres 

 ټیلیفون

Birchwood 

House/Ursuline 

Former Convent, 

Ballytruckle Road 

 بريچ وډ هاوس / آرسولن

 فارمر کونینټ

14 Gladstone 

Street, 

Waterford  

Ocean View, 

Tramore, Co. 

Waterford 

 اوشین ويو، ټرامو

(076) 

107 

6560 

Viking House, 

Coffee House Lane, 

Waterford 

وای کینګ هاوس، واټر 

 فورډ

Westmeath ویسټمیت Athlone 

Accommodation 

Centre, Athlone 

 اتلون اکاموډيشن سینټر

Elliott House, 

St. Mary's 

Square, 

Athlone 

(076) 

107 

6610 
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 : ځایی چارواکي2ضمیمه 

 ټیلیفون ویب پاڼه شورا يښاریښار او د 

Cork کورک ښار www.corkcity.ie (021) 496 6222 

Dublin ښار ډبلین  www.dublincity.ie (01) 222 2222 

Dún Laoghaire 

Rathdown 

 ډن لوغایر راتانډون

www.dlrcoco.ie (01) 205 4700 

Fingal فینګال www.fingalcoco.ie (01) 890 5000 

Galway ګالوی ښار www.galwaycity.ie (091) 536 400 

http://www.corkcity.ie/
http://www.dublincity.ie/
http://www.dlrcoco.ie/
http://www.fingalcoco.ie/
http://www.galwaycity.ie/
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 ټیلیفون ویب پاڼه شورا يښاریښار او د 

Meath میت www.meath.ie (046) 909 7000 

South 

Dublin ډبلینجنوبی   

www.sdcc.ie (01) 414 9000 

Kildare کیلدیر www.kildare.ie/countycouncil (045) 980 200 

Cork County 

 کورک کانټې

www.corkcoco.ie (021) 427 6891 

Kerry کېری www.kerrycoco.ie (066) 718 3500 

Kilkenny County 

 کیلکینی کانټي

www.kilkennycoco.ie (056) 779 4900 

Limerick City 

and County د  

 لیمریک ښار او کانټې

www.limerick.ie/council (061) 407 120 

Louth لوت www.louthcoco.ie (042) 933 5457 

Wexford ویکسفورډ www.wexford.ie (053) 919 6000 

Waterford واټرفورډ www.waterfordcouncil.ie (076) 110 2020 

Carlow County 

ښاریهکارلو   

www.carlow.ie (059) 917 0300 

Cavan County 

ښاریهکیون   

www.cavancoco.ie (049) 437 8300 

Clare کلیر www.clarecoco.ie (056) 682 1616 

http://www.meath.ie/
http://www.sdcc.ie/
http://www.kildare.ie/countycouncil/
http://www.corkcoco.ie/
http://www.kerrycoco.ie/
http://www.kilkennycoco.ie/
http://www.limerick.ie/council
http://www.louthcoco.ie/
http://www.wexford.ie/
http://www.waterfordcouncil.ie/
http://www.carlow.ie/
http://www.cavancoco.ie/
http://www.clarecoco.ie/
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 ټیلیفون ویب پاڼه شورا يښاریښار او د 

Donegal ډانیګال    www.donegalcoco.ie (074) 915 3900 

Galway County 

 ګالوی کونټې

www.galway.ie (091) 509 300 

Laois  www.laois.ie (057) 866 4000   لوژ 

Leitrim لیټرم    www.leitrimcoco.ie (071) 962 0005 

Longford County 

 النګفورډ کانڼې

www.longfordcoco.ie (043) 334 3300 

Mayo مایو    www.mayococo.ie (094) 902 4444 

Monaghan موناغان www.monaghan.ie (047) 30500 

Offaly افېلی    www.offaly.ie (057) 934 6800 

Roscommon 

سکامن رو  

www.roscommoncoco.ie (090) 663 7100 

Sligo County 

ښاریهسالیګو   

www.sligococo.ie (071) 911 1111 

Tipperary ټیپیریری www.tipperarycoco.ie (076) 106 5000 

Waterford 

County 

ښاریهواټرفورډ   

www.waterfordcouncil.ie (076) 110 2020 

Westmeath ویسټمیت www.westmeathcoco.ie (044) 933 2000 

http://www.donegalcoco.ie/
http://www.galway.ie/
http://www.laois.ie/
http://www.leitrimcoco.ie/
http://www.longfordcoco.ie/
http://www.mayococo.ie/
http://www.monaghan.ie/
http://www.offaly.ie/
http://www.roscommoncoco.ie/
http://www.sligococo.ie/
http://www.tipperarycoco.ie/
http://www.waterfordcouncil.ie/
http://www.westmeathcoco.ie/
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خدمتونه بودیجېاړخه مشوره او د په د پیسو  ضمیمه: مه  3  

Money Advice & Budgeting Service 

(MABS)  

دفترونه په ټول  وخدمتون ېوبودج د او مشوره هړا سویپ دیا   MABSد 

 دولتي د چې دی مرکزونو هغه د لست دغه .لري موقعیت کې آیرلینډ

دی د  نږدې ته چې تاسې هغه یو .يسره نږدې پراته د واستوګنې مرکزون

www.mabs.ie  پیدا کړي راکتلو سره په ویب پاڼی. 

http://www.mabs.ie/
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 ښاریه

 ملکی استوګنې مرکزونه

State 

Accommodation 

Centre 

 تر ټولو نږدې

MABS دفتر 
 ټیلیفون

Clare کلېر 
Knockalisheen, 

Meelick 

 کونکالیشین مې لیک

8 Harmony 

Row, Ennis 

(076) 107 

2430 

Community 

Office, Unit 1, 

Business 

Centre, 

Shannon 

(076) 107 

2790 

Cork کورک    Glounthane 

 ګلونتانی

Unit 12 

Penrose 

Wharf, 

Penrose Quay, 

Cork City, Co. 

Cork 

(076) 107 

2090 

Glenvera, 

Wellington Road 

 ګلینويرا

Kinsale Road 

 کینسال روډ

Millstreet 

 مايل سټريټ

25 O'Brien 

Street, 

Mallow  

(076) 107 

2440 
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 ښاریه

 ملکی استوګنې مرکزونه

State 

Accommodation 

Centre 

 تر ټولو نږدې

MABS دفتر 
 ټیلیفون

Dublin 

ډوبلین   

Georgian Court, 77-

79 Lower Gardiner 

Street, Dublin 1 

 جیوجیان کورټ

53 Upper Dorset 

Street Dublin 1 

(076) 

107 

2510  

Hatch Hall, 28 Lower 

Hatch Street, Dublin 

2 

 هیټچ حال

26-28 Lombard 

Street,       Dublin 

2  

(076) 

107 

2520 

Staircase, 21 Aungier 

Street, Dublin 2 

 سټئیرکیس

Watergate House, 11-

14 Usher’s Quay, 

Dublin 8 

 واټرګیټ هوس

32 Francis Street, 

Dublin 8 

 

(076) 

107 

2350 

Balseskin, St. 

Margaret’s, Finglas 

 بالسیسکن

5 Church Street, 

Finglas, Dublin 

11 

(076) 

107 

2170 

The Towers, The 

Ninth Lock, 

Clondalkin, Dublin 

22 

 دا ټاور

Civic Offices 

Ninth Lock Road 

Clondalkin 

Dublin 22 

(076) 

107 

2270 
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Galway 

 ګالوی

Eglinton, The 

Promenade, Salthill 

Galway 

 ايګلینګټون

3rd Floor        

The Halls     

Quay Street 

Galway 

 

(076) 

107 

2570 

 

Great Western 

House, Eyre Square, 

Galway 

 ګريټ ويسټرن هاوس

 ښاریه

 ملکی استوګنې مرکزونه

State 

Accommodation 

Centre 

 تر ټولو نږدې

MABS دفتر 
 ټیلیفون

Kerryکیری Atlas House, 

Killarney 

 آټلس هاوس، کیالرنې

Unit 2, First 

Floor, Park Court, 

Beech Road, 

Killarney 

 

(076) 

107 

7827 

 

Park Lodge Killarney 

 پارک لوج، کیالرنې

Atlas House, Tralee 

 آټلس هاوس، ټرالۍ

Edward Court 

Edward Street 

Tralee 

 

(076) 

107 

2190 

 Johnston Marina, 

Tralee 

 جونسټان مارينا، ټرالۍ

Kildare 

ډېرکیل  

Eyrepowell 

Newbridge  

 هیزل هوټل

Henry Street 

Newbridge 

(076) 

107 

2600 
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Laoisلوژ 
Montague, Emo, 

Portlaoise 

 مانټیګو، ايمو، پورټ لويز

Railway Mews, 

Railway Street, 

Portlaoise 

Co. Laois 

 

(076) 

107 

2620 

 

Limerick 

 لیمریک

Hanratty’s, 

Glentworth Street, 

Limerick 

هانارټیز، ګلینورت سټريټ، 

 لیمريک

Floor 3, Park 

Manor, Upper 

Mallow St 

Limerick 

 

(076) 

107 

2210 

 

Westbourne Holiday 

Hostel, Dock Road, 

Limerick 

ويسټبورن هالیډۍ هاسټل، 

 ډاک روډ، لیمريک

Mount Trenchard, 

Foynes 

 مونټ ټرينچارډ، فوی نیس

 ښاریه

 ملکی استوګنې مرکزونه

State 

Accommodation 

Centre 

 تر ټولو نږدې

MABS دفتر 
 ټیلیفون

Longford 

 النګ فورډ

Richmond Court, 

Richmond Street, 

Longford 

ريچ مونډ کورټ، ريچ مونډ 

 سټريټ، النګ فورډ

Fee Court Church 

Street Longford 

(076) 

107 

2640 
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Louth 

 لوت

Carroll Village, 

Dundalk 

 کورال ويلیج، ډنډالک

58/59 Anne 

Street,  

Dundalk 

(076) 

107 

2540 

Mayo 

 مایو

The Old Convent, 

Ballyhaunis 

دا اولډ کاوينټ، بیلی 

 هاونیس

Unit 14, Nephin 

Halls, Hopkins 

Road, 

Castlebar  

 

(076) 

107 

2670 

 

Teeling St 

Cualgara   Ballina  

  

(076) 

107 

2660 

Meath 

 میت

Mosney 

Accommodation 

Centre, Mosney, Co. 

Meath 

اکاموډيشن سینټر،  موزنی

 موزنی، کو میت

1B Brews Hill 

Navan 

 

(076) 

107 

2680 

 

58/59 Anne 

Street, Dundalk 

(076) 

107 

2540 

Monaghan 

 موناغان

St. Patrick’s 

Accommodation 

Centre, Monaghan 

سینټ پیټريک اکاموډيشن 

 سینټر، مناغان

3rd Floor 

Bramley House 

Muckno Street 

Castleblaney 

(076) 

107 

2690 

 

 ښاریه

 ملکی استوګنې مرکزونه

State 

Accommodation 

Centre 

 تر ټولو نږدې

MABS دفتر 
 ټیلیفون
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Sligo 

 سالیګو

Globe House, Chapel 

Hill, Sligo 

ګلوب هاوس، چیپل حل، 

 سالئیګو

Carbury House 

Fish Quay, Sligo 

(076) 

107 

2730 

Tipperary 

South 

 جنوبی ټیپیریری

Bridgewater House, 

Carrick-On-Suir 

بريج واټر هاوس، کايريک 

 آن سؤر

Nano Nagle 

Community 

Resource Centre 

Clancy House 

Greenside, 

Carrick-on-Suir  

(076) 

107 

2810 

 

Waterford 

 واټرفورډ

Atlantic House, 

Tramore, Co. 

Waterford 

آټالنټیک هاوس، ټرامور، 

 کو واټر فورډ

6B Wallace 

House Maritana 

Gate Canada 

Street Waterford  

 

(076) 

107 

2050 

 

Birchwood House 

Ballytruckle Road 

 ريچ وډ هاوس

Ocean View Tramore  

 اوشین ويو، ټرامو

Former Ursuline 

Convent Ballytruckle 

Road 

کونینټ آرسولن فارمر  
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Viking House Coffee 

House Lane 

Waterford 

وای کینګ هاوس، واټر 

 فورډ

 ښاریه

 ملکی استوګنې مرکزونه

State 

Accommodation 

Centre 

 تر ټولو نږدې

MABS دفتر 
 ټیلیفون

Westmeath 

 ویسټمیت

Athlone 

Accommodation 

Centre  

 اتلون اکاموډيشن سینټر

St. Mary's Square, 

Athlone  

(076) 

107 

2400 
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ونهبورډ واو روزن وښووند ضمیمه:  مه 4  

Education and Training Boards (ETB) 

 د اړیکو نیولو معلومات موقعیت

Cavan and Monaghan ETB 
 کیون او موناغان

 

Monaghan: (047) 30888 

Cavan: (049) 433 1044 

Cork ETB 
 ټې بې يا کورک

(021) 490 7100 

City of Dublin ETB  
 د ډبلین ښار

(01) 668 0614 

Donegal ETB  
 ډونیګال

(074) 916 1600 

Dublin and Dun Laoghaire 

ETB 
 او ډبلینډن لوغایر 

(01) 452 9600 

Galway and Roscommon 

ETB 
Galway city: (091) 549 400 

Galway county: (091) 874 500 
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 د اړیکو نیولو معلومات موقعیت

  Roscommon: (090) 662 6151 ګالوی او روزکامن

Kerry ETB 1488 712 (066) کیری 

Kildare and Wicklow ETB 
 او ویکلو ډېرکیل

Kildare: (045) 988 000 

Wicklow: (0404) 60500 

Laois and Offaly ETB 
 ېلوژ اوفال

Laois: (057) 862 1352 

Offaly: (057) 934 9400 

Limerick and Clare ETB 

 لیمریک او کلیر

Limerick city: (061) 417 688 

Limerick county: (061) 442 100 

Clare: (065) 682 8107 

Longford and Westmeath 

ETB النګفورډ او ویسټ میت 

Longford: (043) 333 4000 or (043) 

334 6493 

Westmeath: (044) 934 8389 

Louth and Meath ETB 
 لوت او میت

Louth: (042) 933 4047 

Meath: (046) 906 8200 

Mayo, Sligo and Leitrim 

ETB 
 مایو، سلیګو او لیټریم

Mayo: (094) 902 4188 

Sligo: (071) 914 5025 

Leitrim: (071) 962 0024 

Tipperary ETB 
 ټیپیریری

Tipperary North: (067) 31250 

Tipperary South: (052) 612 1067 
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 د اړیکو نیولو معلومات موقعیت

Waterford and Wexford 

ETB 
 واټرفورډ او ویکسفورډ

Waterford city: (051) 874 007 

Waterford county: (058) 41780 

Wexford: (053) 912 3799 

 

 مه ضمیمه: د روغتیا سیمه ایز مرکزونه 5

 ټیلیفون آدرس موقعیتنه

Carlow and 

Kilkenny 

 کارلو او کیلکینی

Carlow Community Care, Athy 

Road, Carlow 

 کارلو کموينټې سینټر

Kilkenny Community Care, 

James's Green, Kilkenny  

 کیلکینی

(059) 913 6520 

 

(056) 778 4600 

Cavan and 

Monaghan 

 کاوان او موناغان

Cavan PCCC Office, Lisdaran, 

Cavan 

 کیوان پی سی سی سی آفس

Monaghan PCCC Office, 

Rooskey, Monaghan  

سی آفسموناغان پی سی سی   

(049) 436 1822 

 

(047) 30400 

Clare کلیر St. Joseph’s Hospital, Ennis  

 سینټ جوزف هاسپیټال

(065) 686 3555 / 

3556 
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 ټیلیفون آدرس موقعیتنه

Cork North 

 شمالی کورک

Local Health Office Community 

Services, Hospital Grounds 

Newberry, Mallow  

 لوکل هیلت آفس

(022) 31855 

Cork North 

Lee يشمالی کورک ل 

St Finbarr’s Hospital, Douglas 

Road, Cork  

 سینټ فینبار هاسپیټال

(021) 496 6555 

Cork South 

Lee 

 جنوبی کورک لي

St. Finbarr's Hospital, Douglas 

Road, Cork  

 سینټ فینبار هاسپیټال

(021) 496 5511 

Cork West 

 غربی کورک

Local Health Office 

Coolnagarrane, Skibbereen 

 لوکل هیلت آفس

(028) 40400 

Donegal 

 ډونیګال

Donegal PCCC HQ, St. Joseph's 

Hospital, Stranorlar  

 ډونیګال پی سی سی سی هیډ کوارټر

(074) 913 1391 

Dublin North 

 شمالی ډوبلین

Cromcastle Road, Coolock, 

Dublin 5  

 کروم کاسټ روډ

(01) 816 4200 

Dublin North 

Central  ډوبلین

 مرکز شمال

Local Health Office, Civic 

Centre, Ballymun, Dublin 11  

 لوکل هیلت آفس

(01) 846 7000 
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 ټیلیفون آدرس موقعیتنه

Dublin North 

West  شمال غربی

 ډوبلین 

 

Local Health Office, Ground 

Floor, Unit 4 & 5, Nexus 

Building, Block 6A, 

Blanchardstown Corporate Park, 

Dublin 15  

 لوکل هیلت آفس،  بالنچیرډز ټاون

(01) 897 5100 

Dublin South 

City  ډبلین جنوبی

 ښار

Local Health Office, City Lodge, 

Old Meath Hospital, Heytesbury 

Street, Dublin 8 

لوکل هیلت آفس، سیټی الج، اولډ میت 

 هاسپیټال

(01) 7077921 

Dublin South 

East  ډبلین جنوب

 شرق

Local Health Office, Vergemount 

Hall, Clonskeagh, Dublin 6 

لوکل هیلت آفس، ويرج مونټ هال، 

 کلونکسکیغ

(01) 268 0300 

Dublin South 

West  جنوب

 غربی ډبلین

Old County Road Health Centre, 

Crumlin, Dublin 12 

 اولډ کونټی روډ

(01) 415 4700 

Dublin West 

 غربی ډبلین

Local Health Office, Cherry 

Orchard Hospital, Ballyfermot, 

Dublin 10 

 لوکل هیلت آفس، چیری اورچرډ هاسپیټال

(01) 620 6300 

Dun 

Laoghaire 

 ډن لوغایر

Local Health Office, Tivoli Road, 

Dún Laoghaire 

 لوکل هیلت آفس، ټای والی روډ

(01) 284 3579 / 

(01) 236 5200 
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 ټیلیفون آدرس موقعیتنه

Galway 

 ګالوی

Local Health Office, 25 

Newcastle Road, Galway  

 لوکل هیلت آفس، نیوکاسل روډ

 

(091) 523 122 

Kerry 

 کیری

HSE South, Rathass, Tralee 19 / 

24 Denny Street, Tralee 

 هیچ ايس ائ سوت، راتاس

(066) 718 4500 

 

Kildare and 

West Wicklow 

 کیلدیر او غربی ویکلو

St. Mary's, Craddockstown Road, 

(next to Naas General Hospital)   

 سینټ میريز، کراډوکس ټاون

(045) 873 200 

Laois and 

Offaly  

 ژ او اوفالیلو

Laois Community Services, 

Dublin Road, Portlaoise 

 لوژ کمیونیټی سرويس، ډوبلین روډ

Offaly Community Services, 

Arden Road, Tullamore 

 اوفالی کمیونیټی سرويسیز، ارډين روډ

(057) 862 1135 

(057) 934 1301 

Limerick 

 لیمریک

Local Health Office, 

Ballycummin Avenue, Raheen 

Business Park, Limerick  

 لوکل هیلت آفس، بالیکمن اوينیو، لیمريک

(061) 483 719  

Longford and 

Westmeath  النګفورډ او

 ویسټ میت 

Local Health Office, Health 

Centre, Mullingar 

 لوکل هیلت آفس، مالینګار

(044) 939 5111 
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 ټیلیفون آدرس موقعیتنه

Louth لوت Community Care Services, 

Dublin Road, Dundalk  

 کموينیټی کئیر سرويسیز، ډنډالک

(042) 933 2287 

Mayo مایو Local Health Office Westport 

Road Castlebar  

 لوکل هیلت آفس، ويسټ پورټ

(094) 902 2333 

Meath میت Primary Care Services 

Leighsbrook Lane, Off Railway 

Street, Navan 

 پرايمری کئیر سرويسیز، لیزبروک

(046) 907 6489 

Roscommon 

 روزکامن

Community Services, 

Roscommon Town 

 کمیونیټی سرويسیز، روزکامن ټاون

(090) 663 7500 

Sligo and 

Leitrim 

 سالیګو او لیمټریم

Local Health Office 

Manorhamilton  

 لوکل هیلت آفس، مونورهامیلټن

Community Services, Carrick-on-

Shannon  

 کمیونیټی سرويسیز، کاريک آن شانون

Community Services, Markievicz 

House, Sligo  

 کمیونیټی سرويسیز، سالګو

(071) 982 0524 

 

(071) 965 0300 

 

(071) 915 5100 



90 

 

 ټیلیفون آدرس موقعیتنه

Tipperary North 

 شملی ټیپیریری

Civic Offices, Limerick 

Road, Nenagh  

 سیويک آفس، نینیغ

(067) 46600 

Tipperary South 

 جنوبی ټیپیریری

Western Road, Clonmel  

 ويسټرن روډ، کلونمیل

(052) 617 7000 

Waterford فورډ واټر Cork Road, Waterford  

 کورک روډ، واټر فورډ

(051) 842 800 

Wexford 

 فورډ ویکس

George’s Street, Wexford 

 جورجز سټريټ، ويکس فورډ

(053) 912 3522 

Wicklow ویکلو Glenside Road, Wicklow  

 ګلینسايډ روډ، ويکلو

(0404) 68400 
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ضمیمه: ځینې اضافي ویب پاڼېمه  6  

 مرسته وکړيای شي له تاسې سره کېدچې 

 

 په کټګوریو کې تنظیم کړي دي. پاڼیمونږ د الفبا پر بنسټ د ویب 

 

 استوګنځي

www.welfare.ie ( )د ټولنیز خونديتوب رياست 

www.environ.ie )د چاپیريال ، ټولنې او د سیمه يیز حکومت وزارت( 

www.prtb.ie (  د خصوصي استوګنې کرايوTenancies )بورډ 

www.citizensinformation.ie  

hreshold.iewww.t 

www.focusireland.ie 

www.cluid.ie 

 

 : کرایي / اجاره ې او خرڅالواستوګنځي

www.daft.ie 

www.myhome.ie  

www.property.ie 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.welfare.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.environ.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.prtb.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.threshold.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.focusireland.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.cluid.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.property.ie/
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 د موټر چلولو

www.ndls.ie (د )ډرايوردلیساس ملي خدمتونه 

www.rsa.ie )د سړکونو د خونديتوب چارواکی( 

www.ncts.ie ( )موټر د ازمويني ملي خدمتونه 

www.motortax.ie 

 

 ښوونه ) زده کړې(

www.education.ie ( )د ښوونې او روزنې او د مهارتونو رياست 

www.dcya.ie ( )د ماشومانو او ځوانانو د چارو رياست 

www.tusla.ie )د ماشومانو او د کورنۍ  د ادارې( 

www.cao.ie ( )دريیمه کچه کالج کورسونو غوښتنلیکونه 

www.susi.ie (  دريمه کچه د مرستو]د زده کړې)]مرستې 

www.hea.ie ( )د لوړو زده کړو چارواکي 

www.qqi.ie (  آيرلینډ د)کیفیتي او فني مهارتونه 

www.ncse.ie ( )]د ځانګړو زده کړو لپاره  ملي قونسل ]شورا 

 

 )بوختیا( /  روزنهاشتغال 

www.l ocalenterprise.ie 

www.jobsireland.ie 

www.jobsplus.ie )د ټولنیز خونديتوب رياست نوښت( 

www.inou.ie (  آيرلینډ د وزګارو له پاره د)ملي سازمان 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.ndls.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.rsa.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.ncts.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.motortax.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.education.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.dcya.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.tusla.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.cao.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.susi.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.hea.ie/en/policy/national-access-office/introduction
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.qqi.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.ncse.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=https://www.localenterprise.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.jobsireland.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.jobsplus.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.inou.ie/
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www.etbi.ie د زده کړې او روزنې بورډونه(آيرلینډ )د 

www.qqi.ie (  آيرلینډ د)د کیفیت او د فني مهارتونو 

www.citizensinformation.ie 

www.workplacerelations.ie   (کارځای د  -خونو د اړيکو  د کار

 حقوقو او مکلفیتونو(

 

 مالیې

www.mabs.ie (  بوديجويد پیسو د مشورې او د )خدمت 

w.anpost.ieww ( )د پوستې دفتريا پُست خونه 

www.centralbank.ie 

www.revenue.ie (  آيرلینډ د )مالیات او ګمرکونه 

www.consumerhelp.ie 

www.creditunion.ie 

 

 عمومي معلومات

www.ccpc.ie توب )د سیالۍ او د مصرفوونکي )مشتري( د خوندي

 کمیسیون(

www.askaboutireland.ie 

 

 روغتیایی پاملرنه

www.hse.ie ( )روغتیايي خدمتونو اجرائیوي 

www.welfare.ie ( )د ټولنیز خونديتوب رياست 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.etbi.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.qqi.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.citizensinformation.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.mabs.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.anpost.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.centralbank.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.revenue.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.consumerhelp.ie/
http://www.creditunion.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.ccpc.ie/
http://www.askaboutireland.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.hse.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.welfare.ie/
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 د مالیاتو

www.revenue.ie ( آيرلینډ د)مالیات او ګمرکونه 

www.citizensinformation.ie 

 

  زیونېټلو

www.tvlicence.ie 

 

 ټرانسپورټ

www.irishrail.ie 

www.dublinbus.ie 

www.buseireann.ie ( )د ډوبلین بهر د ملي بس خدمتونه 

www.ruraltransportnetwork.ie  

www.leapcard.ie ( ارزانه سفر) 

www.nationaltransport.ie 

www.luas.ie م خدمت(ا)د ډوبلین ټر 

 

 يد ژوند آسانتیاو

www.water.ie 

www.callcosts.ie  

www.energycustomers.ie 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.revenue.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.tvlicence.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.irishrail.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.dublinbus.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.buseireann.ie/
http://www.ruraltransportnetwork.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.leapcard.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.nationaltransport.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.luas.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.water.ie/
http://www.callcosts.ie/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ps&u=http://www.energycustomers.ie/
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 مننه

کتابګوټي په چمتو کولو کې  د ډېرو سازمانونو او رياستونو د  د دغهمونږ 

 مرستو قدر او ستاينه کوو. 

 ورډد وګړو د معلوماتو د ب

 خدمتونو بوديجويد پیسو د مشورې او د 

 د لويانو سواد زده کړې د ملي ادارې

 د ټولنیز خونديتوب رياست

 د چاپیريال، د ټولنې او د دولت د سیمه يیزو چارو وزارت

 رياستروغتیا د 

 د پوهنې  رياست

 د قبلولو او د ادغام اداره

 د مهاجرو د ادغام لپاره د پرمختیا د دفتر

 ( Jesuit Refugee Serviceکډوالۍ خدمتونو ) د جسويت د

 د کډوالو او پناه غوښتونکو محوري ګروپ

 د کډوالود حقونو د مرکز آيرلینډ د 

Cork )ښار د مشارکت )پناه غوښتونکو پراختیايي خدمتونو 

 

 په دې کتاب ګوټي کې استعمال شوي تصويرونه  

 ر( شوي.ېتولید )تکث او اجازه بیا مهربانيپه  epik.comwww.freد 

 

 

http://www.freepik.com/

