ﻧﯿﻮ ھﻤﭙﺸﺎﯾﺮ

د ﺑﯧړﻧۍ ﮐﺮاﯾﯥ د ورﮐړې
ﭘﺮوګﺮام

د اوﺳﻧۍ او ﭘﺧواﻧۍ ﮐراﯾﯥ او د
اوﺑو او ﺑرﭔښﻧﺎ
د ﭘﯾﺳو ﭘﮫ ورﮐړه ﮐﯥ ﺳﺗوﻧزه ﻟرئ؟
ﻧﯾو ھﻣﭘﺷﺎﯾر د ﺑﭔړﻧۍ ﮐراﯾﯥ د ورﮐړې ﭘروګرام ﻟﮫ ھﻐو وړ اوﺳﭔدوﻧﮑو ﺳره ھﻣﮑﺎري ﮐوي ﭼﯥ د
 COVID-19وﺑﺎ ﭘر ﻣﮭﺎل د ﮐراﯾﯥ او د اوﺑو او ﺑرﭔښﻧﺎ د ﭘﯾﺳو ﭘﮫ ورﮐړه ﮐﯥ ﻟﮫ ﺳﺗوﻧزو ﺳره ﻣﺦ دي.

ﭘﮫ
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ﭘروګرام ﮐوﻣﯥ ﺑرﺧﯥ راﻧﻐﺎړي
■ د ﭘﺧواﻧۍ او راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐراﯾﯥ ورﮐړه.
ﻧﯿﻮ ھﻤﭙﺸﺎﯾﺮ

د ﺑﯧړﻧۍ ﮐﺮاﯾﯥ د ورﮐړې
ﭘﺮوګﺮام

■ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﻟﮑﮫ ﺑرﭔښﻧﺎ ،د ﮐور د ګرﻣوﻟو ﻟګښت ،اوﺑﮫ،
ﻓﺎﺿﻼب ،ﮐﺛﺎﻓﺎت.
■ د ﮐور اړوﻧد ﻧور ﻟګښﺗوﻧﮫ ﻟﮑﮫ اﻧﺗرﻧﭔټ او د ځﺎی ﭘر ځﺎی ﮐﭔدو
ﻟګښﺗوﻧﮫ )د ﮐراﯾﯥ د ﻓورم ﻓﯾس ،د اوﺑو او ﺑرﭔښﻧﺎ د وﺻﻠوﻟو ﻓﯾس
او د ﭘﯾﺳو د ﺧوﻧدي ذﺧﯾرې ﭘﮫ ګډون(.
■ د اوﺑو او ﺑرﭔښﻧﺎ ھﻣﮑﺎري ،ان ﮐﮫ د ﮐور ﻏړي د ﮐراﯾﻲ ھﻣﮑﺎري
ﺗر ﻻﺳﮫ ھم ﻧﮫ ﮐړي.

د اوﺳﻨۍ او ﭘﺨﻮاﻧۍ
ﮐﺮاﯾﯥ او د اوﺑﻮ او
ﺑﺮﭔښﻨﺎ د ﭘﯿﺴﻮ
ﭘﮫ ورﮐړه ﮐﯥ
ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻟﺮئ؟

ﻧﯾو ھﻣﭘﺷﺎﯾر د ﺑﭔړﻧۍ ﮐراﯾﯥ د ورﮐړې ﭘروګرام ﻟﮫ ھﻐو
وړ اوﺳﭔدوﻧﮑو ﺳره ھﻣﮑﺎري ﮐوي ﭼﯥ د وﺑﺎ ﭘر ﻣﮭﺎل
د ﮐراﯾﯥ او د اوﺑو او ﺑرﭔښﻧﺎ د ﭘﯾﺳو ﭘﮫ ورﮐړه ﮐﯥ ﻟﮫ
ﺳﺗوﻧزو ﺳره ﻣﺦ دي او د ﺑﯥ ﮐورۍ ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ دي ﯾﺎ
ﭘﮫ ﻧﺎ ﺧوﻧدي او ﻧﺎ ﺳﺎﻟم ځﺎی ﮐﯥ اوﺳﭔږي.

د ﭘروګرام ﻟﭘﺎره وړﺗﯾﺎ
■ ﻟږ ﺗر ﻟږه د ﮐور ﯾو ﻏړی د ﺑﭔﮑﺎرۍ د ګټو وړ وي ،ﻋﺎﯾد ﯾﯥ ﮐم
ﺷوی وي ،ﻣﮭم ﻟګښﺗوﻧﮫ وﻟري او ﯾﺎ د وﺑﺎ ﭘر ﻣﮭﺎل ﻟﮫ ﻧورو ﻣﺎﻟﻲ
ﺳﺗوﻧزو ﺳره ﻣﺦ ﺷوی وي .ﺑﺎﯾد د ﻋﺎﯾد ﺟدي اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﺷﻲ.
■ د ﮐورﻧۍ ﻏړي اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﻟري ﭼﯥ د ﺑﭔﮑﺎرۍ د ګټﯥ ﭘﯾﺳﯥ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐړي.
■ د ﮐورﻧۍ وړ ﻏړي ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﭘﺧواﻧۍ او راﺗﻠوﻧﮑﯥ ﮐراﯾﯥ او
ھﻣداراز د ﻧورو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﻟګښﺗوﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د  18ﻣﯾﺎﺷﺗو
ﻟﭘﺎره ھﻣﮑﺎري ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ،ﻟﮫ دﻏﮫ وﺧت څﺧﮫ ﺑﺎﯾد زﯾﺎت ﻧﮫ ﺷﻲ.
■ ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وه ،د  CAPاداره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ.

وګﻮرئ ﮐﮫ د ھﻤﮑﺎرئ ﻣﺴﺘﺤﻖ وئ

د ټوﻟﻧﯥ د ﻋﻣل د ھﻣﮑﺎرۍ ) (CAPاداره د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﭘﮫ ﭘروﺳس ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ درﺳره ﮐوي.
ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ اﻧﻼﯾن ډﮐﭔدای ﺷﻲ ،ﺗﺎﺳو ﯾﯥ د ھﺎرډ ﺑڼﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ ھم ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ.
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دا ﭘروګرام د ﺑﭔړﻧﯾو ﺳﺗوﻧزو د ﺣل او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﻟﭘﺎره د دوﻟت د ادارې ﻟﮫ ﻟوري ﺣﻣﺎﯾﮫ ﮐﭔږي .دا ﭘروګرام د ﻧﯾو ھﻣﭘﺷﺎﯾر ھﺳﺗوګﻧﮫ اداره ﮐوي او د ټوﻟﻧﯥ د ﻋﻣل
ھﻣﮑﺎرۍ ادارې ورﺳره ھﻣﮑﺎري ﮐوي.

