د وړيا ژباړې خدمات

افرادو پوهيدونکي ي يا پوهيدونکي نه ژبه ان لسي په کې جريان په وضعيت –19کوي د خدمات ژباړې لرونکې کيفيت د
.دي مهم لپاره
.لري شتون چې چيرې وکاروي خدمات ژباړې د هلته بايد خلک
معلومات اړه په عﻼيمو د دې د او –19کوي د

د وړيا ژباړې خدمات ه شی دي؟
د وړيا ژباړې خدمات ستاسې لپاره شتون لري که چيرې تاسې:
·

په آس ريليا کې يې

·

د ميډيکير کارت لرئ؛ او

·

په ان ليسي ژبه سم نه پوهيږئ

زه ن ه د وړيا ژباړې خدماتو ته ﻻسرسی ولرم؟
ﻻندې خدمت وړاندې کوونکي کولی شي ستاسې په استازيتوب د وړيا ژباړې خدمت ته ﻻسرسی ولري:
·

شخصي روغتيايی ډاک ران

·

فارميسيستان

·

غيردولتي سازمانونه

·

د امﻼکو ادارې

·

د ايی حکومت ادارې ،لکه ايی اروال

·

د سودا رۍ اتحاديی؛ او

·

د پارلمان غړي.

د دې خدماتو په اړه نورو معلوماتو لپاره دلته و ورئ.
پورته ذکر شوي د خدمت وړاندې کوونکي کولی شي په پن ه دقيقو کې د تليفون له ﻻرې يوه ژباړونکي سره وصل شي ،د دې
لپاره چې ډاډمن شي تاسې په خپله ژبه معلومات او مشوره ترﻻسه کړئ.

ژباړونکي
د تحريري او شفاهي ژباړونکو د تصديق ملي ادارې ) (NAATIلخوا تصديق شوي ژباړونکي کارول کيږي .ژباړونکي د
مسلکي اخﻼقو مقرراتو په پام کې نيولو ته ژمن دي چې له مخې يې هغوی اړ دي:
·

معلومات په سم ډول او په صداقت سره وژباړي

·

محرميت وساتي

·

بې پرې او د شخصي نظرنه تپنه؛ او

·

تل يا هروخت مسلکي چلند وکړي.

د وړيا ژباړې خدمت پاليسي دا ده چې موجود ﻋالي تصديق شوي ژباړونکي وکاروي .د دې دليل له مخې د ان ړو
ژباړونکو غو تنه کول نه ه ول کيږي.

 FISکوم خدمات وړاندې کوي؟
·

د تليفون له ﻻرې سمدﻻسه ژباړه .دا خدمت د نا پﻼن شوې ژباړې لپاره ترډيره ور دی او دا موارد وړاندې کوي:
 oپه  160ژبو کې تر  3000پورې ژباړونکو ته ﻻسرسی
 oپه ورځ کې  24ساﻋتونه ،په اون کې  7ور ې د ژباړې خدمات
o

·

د يو و دقيقو تليفون کولو له ﻻرې د ژباړونکي سره وصل کيدل.

د تليفون له ﻻرې دمخه ريزرف شوې ژباړه.
o

دا د پﻼن شوې ژباړې لپاره ور دی ،يا که چيرې اړ يې چې د لږې پيژندل شوې ژبې غو تنه وکړې.

