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زﯾﺎﺗﺮه ﻫﻐﻪ ﻟﯿﮑﺎﻧﺪ ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ/ﺷﻔﺎ ﻫﻲ ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ ) (T/Isﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړﯾﯿﺰه ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ګﻮﻣﺎرل ﺳﻮي ،ﻏﯧﺮﻣﺴﻠﮑﻲ ژﺑﭙﻮﻫﺎن)ژﺑﺎړن( وي ﺧﻮ
د اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي .ﭘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ﭼﺎﭘريﻳﺎل ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ دوی ﺧﻮرا زﻳﺎمنﻨﺪوﻧﮑﻲ وي او د
ﺷﺨړې)ﻧښﺘﯥ( ﭘﺮ ﻣﻬﺎل او ﻫﻢ د ﺷﺨړې)ﻧښﺘﯥ( وروﺳﺘﻪ ځﺎﻧګړی ژﻏﻮرﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ژﺑﺎروﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﲇ
ﺑﺎﻳﺪ د ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ ﭘﺮ اړوﻧﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ وﭘﯧﮋين او ﻫﻤﺪا راز ﻻزﻣﻪ ده ﻟﻪ ﻫﻐﻮی څﺨﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ،
)ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ( ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي او ﻫﻤﺪا راز د ژﺑﭙﻮﻫﻨﯥ ﻣﺴﻠﮏ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او ﮐﺎري اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻟﻮړ ﮐړي.
دا ﻻﺳﻮﻧﺪ)ﺳﻨﺪ( د ﻫﻐﻮ اﺳﺎﳼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ،ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،او ﮐړﻧﻮ ﻻرښﻮد دی ﭼﯥ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ژﺑﺎړوﻧﮑﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ادارې ) ،(AIICد ژﺑﺎړوﻧﮑﻮ ﻧړﻳﻮال
ﻓﻴﺪراﺳﻴﻮن ) ،(FITاو  Red Tاداره ﻳﯥ د ژﺑﺎړوﻧﮑﻮ او د ﻫﻐﻮی ﮐﺎرووﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪی ﮐﻮي .دﻏﻪ ﻻرښﻮد د ﻫﻐﻮ ژﺑﺎړوﻧﮑﻮ
ﭘﻪ اړه د ﺗﻄﺒﯿﻖ وړ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګړﯾﯿﺰه ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د وﺳﻠﻬﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ،ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ،او ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ)ادارو( ﻟﭙﺎره ﮐﺎر
ﮐﻮي.

د ژﺑﺎړوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره

ﺣﻘﻮق)ﺣﻘﻮﻧﻪ(

ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﺗﺎﺳﻮ د دﻧﺪې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ او ﻫﻢ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ وروﺳﺘﻪ د ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﺣﻘﺪار ﻳﺊ .د اړﺗﯿﺎ
ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﺎﻣﯿﻠﯿﺪﻟۍ ﳼ .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﺎﺗﻨﯥ
ﺟﺎﻣﯥ او ﻟﻮازم درﮐړل ﳾ ،ﺧﻮ وﺳﻠﻪ ﻧﻪ در ﮐﻮل ﮐﯧږي .د ﻣﻠﮑﻲ وګړي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ
اړ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻳﻮﻧﻴﻔﺎرم واﻏﻮﻧﺪئ ﻣګﺮ دا ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ دﻏﻪ اﻟﺒﺴﻪ
واﻏﻮﻧﺪئ .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او رواين ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﳼ .ﻟﻪ ګﻮﻣﺎرﻧﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺖ او ﺑﻴړﻧۍ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ درﮐړل ﳾ.
ﻣﻼﺗړ
ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ ﴎه د ﻣﻼﺗړ ﺣﻘﺪار ﻳﺊ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ،
ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﺮارګﺎه ﮐﯥ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻬﻬﻮﺳﺎﻳﻨﯥ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺣﻖ ﻟﺮﺉ.
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ وﻇﯿﻔﻮي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښﮑﺎره ﺗﻮګﻪ ﺗﴩﯦﺢ ﳾ .ﺗﺎﺳﻮ د دې ﺣﻖ
ﻟﺮئ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ دﻧﺪې ﻟﻪ ﺗﺮ ﴎه ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﮐړئ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻳﺎ
ﺷﺨﴢ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ او اﺻﻮل زﯾﺎمنﻨﻮي او/ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب وچ ﭘﻪ وﭼﻪ د ﺧﻄﺮ
ﴎه ﻣﺦ ﮐﻮي.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻫﺪاﻳﺎت)ﻻرښﻮوﻧﯥ(
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ اړه ﻋﻤﻮﻣﻲ او ځﺎﻧګړي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اوﻫﺪاﻳﺎت درﮐړای ﳾ.
ﴍاﻳﻂ
ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎش او د ﻗﺮاردادي ﻣﻘﺮراﺗﻮ د ،ﺧﻄﺮﻧﺎک وﺿﻌﯿﺖ او اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ﺣﻖ ﻟﺮئ .ﮐﺎري
ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي او د دﻣﯥ اﺟﺎزه درﮐړل ﳼ.

ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
ﺑﯥ ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب
دا ﭼﻪ ﻫﺮ څﻮک ﻣﻮ ګﻮﻣﺎري ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ټﻮﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ او
ﺧﻮاﺧﻮږی څﺮګﻨﺪې ﮐړی ﺧﺪﻣﺖ وﮐړئ .ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻮم ﻳﻮ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻼﺗړی ﻧﺸﺊ ﮐﯿﺪﻟۍ
او ځﮑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﺨﴢ ګټﻮ ﴎه ﻫﺮ ډول ﺗﺼﺎدم څﺮګﻨﺪ ﮐړئ.
ﭘټ ﺳﺎﺗﻨﻪ
د دﻧﺪې ﭘﺮ د دﻧﺪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﮐﻮم ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮئ ﺑﺎﯾﺪ ﭘټ ﺧﻮﻧﺪي
ﻳﯥ وﺳﺎﺗﯽ ..دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻞ ﻫﯧﭽﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﮥ څﺮګﻨﺪوئ او ﻣﮥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺷﺨﴢ
ګټﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎروئ.
درﺳﺘﻮاﻟﯽ
د ټﻮﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ/ﺧﻮاوو ﭘﯧﻐﺎﻣﻮﻧﻪ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺣﺪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﴎه وړاﻧﺪې ﮐړئ.
داﺳﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره...
– د ﺷﻔﺎﻫﻲ ژﺑﺎړﻧﯥ اﺳﺎﳼ ﻫرنوﻧﻪ زده ﮐړئ ،ﻣﺜﻼً ﻫﺮ څﻪ ﭼﯥ وﯾﻞ ﮐﯧږي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ډﯦﺮ ﭘﺎم ﴎه واورئ ،ﺑﻠﯥ ژﺑﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ واﺿﺢ ډول ﴎه وژﺑﺎړئ ،او ﮐﻠﺘﻮري
ﺗﻮﭘريوﻧﻮ او ﻫﻢ ﻏﯧﺮﻟﻔﻈﻲ اﺷﺎرو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﴎه ﭘﺎم وﮐړئ.
– د ځﺎﻧګړو ﮐﻠامﺗﻮ ،ﻣﺨﻔﻔﺎﺗﻮ ،اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ،او ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ د زده ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې
دﻧﺪو ﺗﻪ ځﺎن ﭼﻤﺘﻮ ﮐړئ ،او د ځﺎﻳﻲ ژﺑﻨﯿﺰو ﻟﻬﺠﻮ ،ﺑﺪين اﺷﺎرو ،دودوﻧﻮ او
داﺳﯥ ﻧﻮرو ﴎه آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﯿﺪا ﮐړئ.
– ﮐﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ درﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ ﻳﺎداﺷﺘﻮﻧﻪ وﻟﻴﮑﺊ.
– ګﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻪ د ﯾﻮ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻟﻮري وړاﻧﺪې ﮐﯧږي ﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﺑﺪل ﻧﮑړئ.
– ﮐﻪ اړﺗﻴﺎ وي ،د وﺿﺎﺣﺖ ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړئ ،د ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺨﺺ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
وﮐړئ ﭼﯥ ورو ورو ﺧﱪې وﮐړي ،اﺷﺎره وﮐړئ او ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﭘﻮه ﻧﺸﻮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﭘﻮﻫﯧﺪه ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐړئ.

د هغو کسانو لپاره چې د ژباړونکو له
خدماتو څخه کار اخيل
حقوق

تاسو دا حق لرئ چې پېغام مو په سمه توګه وژباړل يس .د الندې مسؤليتونو
تررسه کولو رسه ،تاسو له ژباړونکو رسه د دغو مقصدونو په ترالسه کولو
کې مرسته کوالی سئ.

د رول(دنده) پېژندنه
د ژباړونکي مسئولیت په څرګنده توګه ترشيح کړئ .د عملیايت رشایط او
د مسؤليتونو کړۍ ورته بيان کړئ .په عمومي توګه ،داسې دندې مه ورکوی چه
د ژباړنې/شفاهي ژباړنې رسه تړاؤ نه لري ،او دې څخه خرب اوسئ چې ژباړونکی
دا حق لري چه هغه دنده ونه مني چې د هغوی مسلکي يا شخيص معيارونه او
اصول او/يا خونديتوب زیامننوي.

درناوی
ژباړونکي ستاسو او د هغه هېواد وګړو ترمينځ چېرته چې تاسو کار کوئ اړیکه رامنځ
ته کوي .د ژباړونکودرناوی ورکړئ او هغوی به ستاسو درناوی وکړي ارتاب باید
تعینېدالی يس خو د هغې نه ناوړه ګټه ندي اخيستل پکار.

پالن جوړوونه
شفاهي ژباړنه کره پاملرنې ته اړتيا لري ،خو په جګړیزو حاالتو کې دا کار خورا
ستونځمن کېږي .د کاري ساعتونو ،د دمې وختونو ،او داسې نورو په اړه موافقه
ترالسه کړئ .کله چې د ژباړونکي خدمتونو څخه کار اخلئ ،نو اضايف وخت او نورې
لوجيستکي اړتياوې په پام کې ونيسئ.

مسؤليتونه

ساتنه
تاسو رسه د کار کولو له کبله ژباړونکي د خطر رسه مخ کېدالی يش که تاسو د قرارداد
له مخې مسؤليت لرئ یا نلری ،د هغوی او ،که اړتيا وي ،د هغوی د کورنۍ څخه هم
د دندې پر مهال او هم د هغې نه وروسته ساتنه وکړی.
– هغوی ته وسله مه ورکوئ.
–	هغوی ته محافظوي ،جامې او لوازم ورکړئ ،خو هغوی دې ته اړ باسئ چې
د ځانګړې البسه واغوندي مګر دا چې په خپله خوښه يې واغوندي.
– د اجازې نه پرته د ژباړونکو نومونه ،ادرسونه ،يا انځورونه چا ته مه څرګندوئ.
مالتړ
خپلو ژباړونکو ته په سیمه او قرار ګاه کې مناسبې هوساينې او اسانتياوې برابرې کړئ.
د هغوی اړتياوو او اندېښنو په اړه ځان باخرب وساتئ.

معلومات او هدايات
له هرې دندې له نه وړاندې د دندې د مفهوم او مقصد په اړه ژباړونکو ژباړونکي
ته ځانګړي معلومات او هدايات ورکړئ .د ځانګړيو کلامتو ،مخففاتو ،اصطالحاتو ،او
داسې نورو په اړه تفصيل ورکړئ.
ارزوونه
که چېرې د ژباړونکي د فعالیت ارزونې ته اړتيا وي ،نو له انصاف څخه کار واخلی او
د ارزونې يو مناسب سیسټم وکاروئ .د دې څارنه وکړئ چه ګواکې پېغامونه په سمه
توګه انتقالېږي که نه ،خو په دې ځان پوه کړئ چې شفاهي ژباړنه ټکي په ټکي نه
کېږي او بل دا چې ستاسو اصيل پېغام بايد څرګند او واضح وي .نيوکه او تنقيد بايد
د نورو په مخ کې ورباندې نه وکړئ .جايزې ،ستاينې ،او داسې نور بايد ورته ورکړل
يش که چېرته يې حقدار وي.

ژباړونکو رسه د کار کولو څرنګوالی
ځای ټاکل(موقعیت نیول)
خپل ځان ،ژباړونکی ،او هغه بل کس/ډله په مثلثي شکل نظام کې پر موقعیت تنظیم
کړی .دا الزمه ده چې تاسو ،ژباړونکی ،او هغه بل کس يو بل ووینئ او د يو بل خربې
هم واورئ .خپل ځان او ژباړونکی معريف ،او د ژباړونکی مسئولیت ورته بيان کړئ.
د هغه بل کس/ډلې رسه خربې وکړی او ورته ګورئ ،ژباړونکی ته نه.
غږېدنه(خربې کول)
ژباړونکی انتظار کوي چې تاسو خربې وکړئ او کله چې تاسو خربې بند کړئ نو
هغوی يې شفاهي ژباړنه کوي .د معلوماتو اندازه چې يو يې جذب کوالی يس او په
درست ډول رسه ژباړلی يش د هغۀ/هغې مهارت پورې اړه لري.
– نسبتاً ساده کلمې او لنډې او منطقي جملو څخه کار اخلئ.
– په څرګند ډول رسه خربې کوئ او په ګړندتيا رسه خربې مه کوئ.
–	د ځايي لهجو ،مخففاتو ،اصطالحاتو ،يا مراجعو څخه ډډه کوئ کوم چې په
بل فرهنګ کې د پوهې وړ نه وي.
–	په یاد مو وي چې ټوکې ،که څه هم د رواين فشارونو په کمولو کې مرسته
کوي ،ژباړل يې يو مشکل کار وي.
–	د خپلې لهجې ،او د خربو ډول په اړه پام وکړئ ،او د ژباړونکي په کار باندې
د اغېزو څرنګوالی هم په پام کې ونیسې.
–	ځان ته پام کوئ چې تاسو څه وايئ او څنګه يې وايئ.

کتنه(ارزیايب)
الزمه ده د دې ډاډ ورکړی چې ټولې ډلې د یو بل په خربو اترو پوهېږي .که چېرې
تاسو د مخاطب کس په خربو پوه نشئ چه څه يې و وېل ،نو ورڅخه وغواړې چه
خپله خربه بیاځيل ووايي یا يې واضح کړي .که ستاسو په خیال مخاطب کس ستاسو په
خرب پوه نشو ،نو الزمه معلومه کړی چې ژباړونکي ستاسو خربو باندې پوه شوی دی.
خو رسه له دې ،د ژباړونکي رسه د شخيص مکاملې کولو څخه ډډه کوئ مګر دا چې
هغه بل کس ته معلوم وي چې تاسو د څه په اړه خربې کوئ.
کنرتول
ژباړونکي ته مسئولیت مه سپارﺉ .هغوی نباید ستاسو پر ځای کومه څرګندونه يا
پوښتنه مطرح کړي؛ هغوی يوازې هغه څه ژباړي چې تاسو یې وايې .د خربو اترو
د رشحې کنرتول خپل ځان رسه وساتئ ،خو د اړتیا په صورت کې د ژباړن رسه
سال مشوره وکړئ.

د ملکي ژباړونکو/شفاهي ژباړونکو او د هغوی د خدمتونو څخه کار اخيستونکو
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