
ونه  هغه ز  میشته  بیا د  ک   ایاالتو متحده په ورته تاسو چ    څی 

 .لرئ اړتیا ته پوه   اړه په  کیدو 

 !راغالست  ښه ته ایاالتو متحده  امریکا 

 

ې د او کولو ځای پر افغانانو د  
 برنامه (APA) مرست 

   بیا د ستاسو
ز
یکان هغوې د او  اداره میشتیدن  ته تاسو .وکړي  مرسته ک   کولو پوره اړتیاو  اساس   عاجل ستاسو شه ستاسو به شر

   موجود
   د  ستاسو .ولري اړه پورې  عواملو مختلف  په  به  رسچین 

   ځان وخن 
 بودیجه هوښیاره پیسو د او ګمارنه  ابتدای    لپاره  بسياين 

 .دي  مهم  خورا  لپاره  ستاسو جوړول

 ځای  یو له شو  کوالی وړاندیز ی    موږ چ    مرسته هغه .لري  توپی   ک   ایاالتو متحده ټول  په شتون مالتړ عامه د او  لګښت  ژوند د

   ممکن ملګري ستاسو ک   ځای  یوه  په ایاالتو متحده د . وي  نه  ورته  به ته ځای بل څخه
    ځین 

 نده  معنا  پدې  دا  خو کړي، ترالسه ګن 

    ورته به تاسو چ   
 .کړئ ترالسه ګن 

و  ویرجینیا شمال   د او  ساکرامنټو د    د ستاسو او ستاسو .دي ځایونه بیه ګران خورا لپاره کولو ژوند د ساحه میی ر
 پدې لپاره کوری 

 کیدو  میشته بیا  د  به تاسو لپاره، کیدو میشته ک   ځایونو دغه په.  ده  ستونزمنه خورا  موندل کور لرونک   نرخ مناسب د ک   ځایونو 

   درکولو لخوا  ادارې
   ډیرې څخه مرسن 

 الړ ک   صورت  پدې ته ځای هغه  یوازې تاسو چ    کوو سپارښتنه دا  موږ . ولرئ اړتیا  ته  مرسن 

ې که ش       د تاسو  چیر
ئ یوځای رسه کوری     ستاسو او ستاسو چ    څوک کیر ږ

   او مالتړ مال   روان د رسه  کوری 
 مرسته  رسه هستوګن 

   کوالی
 .ش 

ې که  بیا د ستاسو  ممکن  نو وه، کړې مرسته ک   کیدو  میشده شه تاسو موږ چ    چ    بهر  څخه ښاروال   یا ښار هغه له تاسو چی 

   بدلونونه ک   ګټو کیدو  میشته
ې که.راسر  دا  نو دې، موندل   لپاره ستاسو موږ چ    وکړئ پریکړه تلو نه د  ته ځای هغه تاسو چیر

    هغه ممکن 
   هم ګن 

من   یا /او خدماتو کچ    ورته د ممکن اداره  کیدو میشته د  ک   موقعیت  نوي په .کوئ  ترالسه ی    تاسو چ    کړي  اغیر 

  
   خپل د چ    کړئ ډاډمن دمخه،  کولو پالن کولو  حرکت د . ونلري توان کولو  چمتو مرسن 

 بحث اړه  په نظر د  رسه ادارې میشتیدی 

 .وکړئ

خدماتو   APA د ترالسه شوي ې ک ولنهټ  ېوي، نو تاسو په نو ړی مو ورسره کار ک ا یدولت لپاره  االتو ی تاسو د متحده ا ېریکه چ

 درملنه نه ترالسه کوئ  ازي یامت  ېاصالحاتو ک

 .کړئ  سپانرس ک   ایاالتو متحده په تاسو  چ    - لرئ نه اړتیا ورکولو پیس   د  ته ادارې کوم   یا خپلوانو، ملګرو،  - چاته یو تاسو

 ګمارنهې کار د
   ستاسو  او تاسو .وي یوه څخه اهدافو لومړیو له ستاسو به موندنه کار د

 موجوده د .کړئ پیل  کړې زده انګلیس   د باید هم کوری 

   ک   ځای کاري په.  وکړئ  هڅه منلو دندې لومړۍ
 تاسو چ    ژر څومره .کوي چمتو فرصت عال   کولو تمرین ویلو  انګلیس   د  کیدل پای 

   کوالی تاسو  به ژر دومره  کړئ، پیل کار
   د . ورکړئ پخپله  لګښتونه ژوند خپل  د ش 

 دا  ممکن  تاسو لياره،  کیدو بسیا  ځان د کوری 

ه دواړه چ    وموم   ړ    د او میر
 .وکړي کار باید غړي بالغ نور کوری 

   کار  یوې د ممکن تاسو
ته هر یا واوس   وړ لپاره برنام   ګمارنز  مرسته ک   موندلو دندې  د اوس   ک   ایاالتو متحده په تاسو  چ    چی 

  
   کار د ممکن  اداره کیدو  میشته بیا  د ستاسو نو. وسر

 .وکړي مرسته رسه ستاسو ک   موندلو  برنام   موندی 

 ک   رس  لومړي په ممکن پوستونه  دایم   یا  وخت  پوره د همدارنګه، .ونیس   وخت  ډیر څخه کولو تمه موندلو دندې د ممکن دا

 .وي سخت کول ترالسه



ته مو چ    څنګه لکه نلري احتمال کیدو  د ک   ساحه یا مسلک ورته په دندې لومړۍ ستاسو ک   ایاالتو متحده په  دنده  کل  کور بی 

   رسه دولت  یا  نظام   ایاالتو متحده د .وه
 ممکن  دنده لومړۍ  ستاسو .ورکوي نه تضمیر   دندې د  هیڅ ک   ایاالتو متحده په دندې پخوای 

 .وي وخت نیم د یا  لنډمهاله حن   ممکن او وي، دنده مسلک   غیر  کچ    ننوتلو د

 روانه ک   ویلو انګلیس   په کړئ، رامینځته مخېته کار د ک   ایاالتو متحده په باید تاسو  لپاره، کولو ترالسه دندې د ک   ساحه خپل  په

،  .ده الره غوره  لپاره کولو رامینځته تجری    د کار کچ    ننوتلو د  دمه، دې تر. کړئ ترالسه تائید  بیا  ممکن تاسو او واوش 

 سمونې کلتوري
 غاړه ته قوانینو  نوي کوئ، ژوند  ک   ټولنه نوې  په  به  تاسو  . وي  دوره راتلو سمون د به کال لومړی ستاسو ک   ایاالتو متحده په

دئ،  .جوړوئ ملګري نوي او کوئ،  کار ک   دنده  نوې په کیر ږ

 ژر څومره .وکړي مرسته  ک   جوړولو په  ژوند  نوي د ستاسو  رسه تاسو به اداره کیدو میشته بیا  د ستاسو  لپاره،  میاشتو  څو لومړیو د

 .وکړي هڅه  کولو مرسته غوره ترټولو  رسه ستاسو ک   کیدو بسیا  ځان پلوه اقتصادي له به دوی ولري امکان چ   

   بیا  د  .ده  جوړه څخه  خلکو  منظر  پس  نسلونو او  نژادي  مختلف  د  ایاالت متحده
 کوي مرسته رسه کډوالو له چ    ادارې میشتیدی 

 غوره ستاسو  ک   ذهن په دوی  او وي، څخه  جنسیت یا  توکم، مذهب، نسل،  هر د ممکن کاروونک  قضنر   د  ستاسو .دي  متنوع هم

 .ولري عالقه

 .  www.corenav.org او Settle In Facebook : ش    الړ ته دې لپاره معلوماتو نورو  د اړه په کولو  ژوند د ک   ایاالتو  متحده  په

 

 

 

 

 

 

ې کور،  فرنیچرې او ،کال 
  
   کور،  د تاسو  چ    مرسته لومړنز

اتو، کورنز ز  شوي،  کارول ممکن فرنیچر او کال  .ده  اساس   خورا کوئ ترالسه شه فرنیچر او  تجهی 

، دوهم  .وي الصحه حفظ او پاک به  توک   ټول شوي چمتو خو  .وي  ارزانه خورا  یا  الش 

   د  ادارې کیدو  میشته بیا د
، تلویزیونونه، ک   توکو پدې .  کوي  چمتو توک   اساس   کورنز  

 غږوونک، DVD د  تلیفونونه، راډیوګای 

وونک هوا  یا  موټرې بایسکلونه،  ویکیومونه کمپیوټرونه، ې که  ولري شتون ممکن توک   دا .  ندي  شامل  رسړ  رسچینو نورو  د دوی اداره  چیر

 .کړي  ترالسه  څیر  په  بسپنو  د څخه

 تمه کور لومړي خپل  د ک   ایاالتو  متحده په  باید  تاسو .دي کورونه ارزانه او  وړ الشس   د خورا لپاره امریکایانو ډیرو  د اپارتمانونه

  . وکړئ  ک   اپارتمان په

ې که  دا  .  کړي  ځای پر رسه خلکو مجردو نورو جنس  ورته د تاسو ممکن اداره کیدو میشته بیا  د ستاسو نو  یاست، مجرد تاسو چیر

 .وکړي مرسته ک   زغمول توګه غوره په  لګښتونو  ژوند د رسه تاسو به

ې که     خپل   د تاسو  چ    کله وکړئ  حرکت وروسته  کولو پیل کار د  ممکن تاسو نو کړئ،  غوره دا  تاسو چیر
   خوش 

 مرصف استوګنچ 

   زغمل  
 .وي کړې السلیک تاسو چ    وکړئ  درناوی ته  تړون هر اجارې د باید تاسو . ش 

https://www.facebook.com/SettleInUS/
http://www.corenav.org/


 حن   یا  اونیو ورځو،  د  ک   هوټلونو په لکه ک   استوګنه لنډمهاله په ممکن تاسو   .لري شتون کمښت کورونو د  ک   ځایونو ځینو په

ئ  لپاره  میاشتو ې که. واوسیر ږ    استوګنه اړیک   ایاالتو متحده د ستاسو  چیر
 غوښتنه ټینګه  په څخه ستاسو موږ نو کوالی، چمتو نس 

ې چ    کوو  .ونیس   ک   پام په شتون او لګښت  کور د ک   سیمه  هغه په غواړئ اوسیدل تاسو چیر

ې   پاملرنهې روغتیای 
   روغتیا  عام   د

ز
ې که خو .  ونیس   وخت  اونیو په  لپاره  کتلو رسه ډاکی ړ  لپاره مالقات منظم د  ممکن دا . دی محدود پوښنه پاملرن  چیر

   روغتیا  د  ستاسو .  ش    کول ترالسه مرسته ژره تر  ژر تاسو نو ولرئ، حالت عاجل یا  اړتیا  حساسه روغتیا  د تاسو
 به اختیارونه پاملری 

   ښه هغه له وروسته
   زغمل   اخیسته بیم   طن    شخص   د او ولرئ دنده  تاسو چ    کله ش 

  . ش 

   د ک   ایاالتو متحده په
ز
   یا روغتیا روان

ز
و  روان ز    د شه خدماتو ټولنی 

 مهال هغه خدمات دا  باید تاسو. دي عام کول  ترالسه مرست 

ې  که وکاروئ  چلند چال مناسب د رسه ستاسو به اداره کیدو میشته بیا  د ستاسو. وکړي مرسته رسه  ستاسو  به دا  کوئ  فکر تاسو چیر

 .وکړي مرسته ک   موندلو په خدماتو روغتیای  

 


