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 معلومات
 19 –کرونا ویرس کوئید 

 
 

Traduit du français vers le pashto 

 

 کار
 2020نوامبر  3

 

 روغتيايې بحران په وړاندې د ګمارنې ډلبندی COVID-19د 
 

 په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې  -

  
 

باندې نشر شوي وي. دا به په ورځنی ډول سره بشپړ او اپديد  ۲۰۲۰نوامبر  ۲دا پوښتنې او ځوابونه په 

 کيږي. په مکرر ډول مشورې کول مه هيروئ. 
 

 ايا د بند په دی موده کښې د استخدام دفترونه خالص وي؟
 

چې دندې موندونکو او شرکتونو ته خدمات  کړيوي ترڅو ډاډ ترالسه  ل شويد کارموندنې دفترونه به د بند په موده کې پرانيست

شوي  استقباليه پرانستلکيږي. د ادارو د عادي پرانستې ساعتونو سره سم د هرکلي لپاره د سهار جريان او په ماسپښين کې  وړاندی

 وي. 

 

کيږي، لومړی اصول دا دی چې د  یپه کلکه عمل سمالرښوونو سره يې تل د عامه چارواکو لخوا وړانديز شوي روغتيا يهدا استقبال

 ته په مکرر ډول راځي. کارمندانو او کاروونکو خونديتوب تضمين کړي چې د کار موندنې مرکز ساحې 

 

 

ې بشپړ کړي، په کاغذ کې يا خپل ګرځنده تليفون ک سمه توګهلټونکي اړ دي چې د سفر سند په  وظيفو ، دلپارهتللو يوې ادارې ته د 

 سره: عدلي يا اداري احضار او عامه خدمت ته الړ شي. صحيح نشانډاونلوډ کړي، د ليدنې د دليل په مقابل کې 

 

 

 زه څنګه کوالی شم د استخدام مرکز سره اړيکه ونيسم؟ 
 

رپلټونکي کولی شي د دوی د راجع کونکي مشاور بريښناليک باندي شتون لري. د کا 3949د وظيفو لټوونکو، مشوره ورکونکو په 

 پته ومومي:

 

 

  د په خپل شخصی ځای کښېemploi.fr-pole  لينک يواځي په فرانسوي ژبه( کيکاږي او په هغې کښې( échanges "Mes

avec Pôle emploi- Mes contacts en agence"  .برخه باندی کليک کړي 

  په“Mon espace”  ،مبايل اپليکشن کښې“Mon conseiller”  .برخه باندی کليک کړئ 

 

  emploi.fr-poleد تليفون له الرې د دوی مستقيم لينکونو کې او د ګمارونکي ساحې له الرې  3995په  مشوره ورکونکید شرکتونو، 

شي د خپل معمولي شرکت مشاور . کله چې شتون ولري، ګمارونکي کولی سره اړيکه نيولی شئ )يوازې په فرانسوي کې لينک(

 ګرځنده تليفون شميره هم وکاروي.
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 څه ډول کولی شم چې د استخدام په مرکز کې ځان ثبت کړم يا می پروفايل تازه کړم؟
 

لينک کې ) لينک يوازي په فرانسوي ژبه دی(.    emploi.fr-poleد استخدام په مرکز کې نوم ليکنه په انالين بڼه صورت نيسي، په 

 همکاران د السرسي وړ دي. 3949د کارموندونکو لپاره په دغه شميره 

)اوتوماتيک سبټاټل په بيالبيلو ژبو کې د   SuF6u1Jg-https://www.youtube.com/watch?v=BBد نورو معلوماتو لپاره: 

 السرسي وړ دی(

 

زما لينک يوازي په فرانسوي ژبه دی( ( emploi.fr-poleنوي شيان يا تازه خبرونه په انالين ډول په الندې لينک کې صورت نيسي 

نيټو ترمنځ وړل  15الندې مياشتي او  28. دا د اوسنې مياشتي 3949د ځای له الري غوښتنه يا د ټليفون له الري په الندې شميره 

 کيږي.

اتوماتيک سبټايټل په بيالبيلو ژبو کې د ( https://www.youtube.com/watch?v=380wUg2p6FYد نورو معلوماتو لپاره: 

 السرسي وړ دی(

 

کې د  emploi.fr-poleد جزوي استخدام د خلکو لپاره، د توکو توضحيات به هغه وخت اعالن شي کله چې تازه کيدنه په دغه لينک 

السرسي وړ وي )لينک يوازي په فرنسوي دی(، تر سرليک الندې "ستاسو حقونه او کړنالرې، مياشتني تازه معلومات او د وضعيت 

 کې بدلون".

چې نماينده ګئ ته والړ شم ترڅو خپل پروفايل نوی کړم، اسناد سکين کړم او داسي ايا اوس هم کولی شم 

 نور.؟

 
هو،  نماينده ګئ د سهار لخوا پرته له وخت اخيستلو څخه پرانستي وي د قرنطين پر مهال. مشاورين به د کار موندونکو سره د مرستې 

لپاره، د عامه چارواکو لخوا وړانديز شوي روغتيا الرښوونو سره به په په موخه حاضر شي، که اړتيا وه، د پروسيجرونو بشپړولو 

 کلکه عمل وکړي.

 

شپړ کړي، ب سمه توګهکه چيري غواړئ نماينده ګئ ته والړ شئ، کارموندونکي بايد د سفر سند په ورقه يا په موبايل کې ډاونلوډ او په 

 .تللته  وتاعامه خدمته، يا  واتد ليدنې دليل پروړاندې له ټيک سره: قضايی يا اداري احضار

 

 ايا د استخدام له مرکزي خدماتو څخه ګټه اخيستلی شم پرته له دفتر ته د ورتګ څخه؟
 

لينک ( emploi.fr-messervices.poleد استخدام د مرکز ټول خدمات په حضوري ډول د السرسي وړ دي. په دغه لينک کې 

ټولو خدماتو سره مشوره وکړي ترڅو له دوی سره د دندې په لټون يا د روزنې يوازي په فرانسوي دی( کارموندونکي کولی شي 

 موندلو کې مرسته وکړي.

 

)اتوماتيک سبټايټل په بيالبيلو ژبو کې شتون  https://www.youtube.com/watch?v=Tew2vlJfMjcد نورو معلوماتو لپاره: 

 لري(

 

 دا منل کيږي؟د قرنطين پر مهال زه د خپل مشاور سره د ليدنې مهالويش لرم. ايا 
 

 هو، د مهالويش مطابق ليدنه منل کيږي.

 

د کارموندونکي په توګه د نوم ليکنې وروسته لومړۍ مرکه به په غيري حضوري ډول ترسره شي پرته لدې چې کارموندونکې يي 

کې چې دا په يوه اداره کې ترسره کيږي. پداسي حال کې، مرکه به د ادارې لخوا د عامه غوښتنه کړې وي، د نوم ليکنې په وخت 

 چارواکو لخوا وړانديز شويو روغتيايي الرښوونو په کلکه توګه عملې کولو سره ترسره شي.

 

 

 .خهڅځانګړي حالتونو  پرته لهواقع شي،  غيري حضوري دول بهمشاور سره تعقيبي مرکه وي، نو په  چيري نوموړي مرکه لهکه 

 

 که چيري کارموندونکی وغواړي چې مرکه په اداره کې ترسره شي، هغه/هغه بايد خپل مشاور ته يو وړانديزي وليږي.
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له ځان سره ولري، په کاغد يا په موبايل  سمه توګه که چيري غواړئ اداري ته والړ شئ، کارموندونکی بايد په بشپړ ډول د سفر سند

کې ډاونلوډ شوی، د ليل پر وړاندې له ټيک سره، ترڅو په قضايی يا اداري غونډو کې برخه واخيستلی شي او عامه خدمت ته والړ 

 شئ.

 

 زه اوس مهال روزنه پرمخ بيايم يا بايد روزنه پرمخ بوځم. ايا دا منل کيږي؟
 

يږي، ک منلپه موده کې  قرنطينته ترجيح ورکول کيږي، يو څه روزنه په ټولګي کې د زده کړو  غيري حضوريپداسې حال کې چې 

بايد د خپل مشاور يا روزنې  کارموندونکي. له عملي کولو سرهکلکه  پهالرښوونو  ييروغتيا يود عامه چارواکو لخوا وړانديز شو

 .ده سازمان سره وګوري ترڅو ومومي چې د دوی روزنه څنګه تنظيم شوې

 

له ځان سره ولري، په کاغد يا  سمه توګه که چيري غواړئ د روزنې ځای ته والړ شئ، کارموندونکی بايد په بشپړ ډول د سفر سند

په موبايل کې ډاونلوډ شوی، د ليل سره نږې له ټيک سره: د کور او کار ځای ترمنځ سفر يا تعلمي يا روزنيز تاسيسات، تجارتي سفر 

 چې دا ډول سفرونه نه ځنډول کيږي، د سياليو او امتحانونو لپاره سفر.

 

 ي مهالويش لرم. ايا کولی شم والړ شم؟زه له استخدام کوونکي سره د دندې لپاره د مرک
 

 هو، په ځانګړي ډول که غير حضوري حل ممکن نه وي.

 

ه له ځان سره ولري، په کاغد يا پ سمه توګهکه چيري غواړئ د دوی مرکي ته والړ شئ، کارموندونکی بايد په بشپړ ډول د سفر سند 

او کار ځای ترمنځ سفر يا تعلمي يا روزنيز تاسيسات، تجارتي سفر موبايل کې ډاونلوډ شوی، د ليل سره نږې له ټيک سره: د کور 

 چې دا ډول سفرونه نه ځنډول کيږي، د سياليو او امتحانونو لپاره سفر.

 

 

 زه په جزوي ډول استخدام شوی يم، بايد څه وکړم؟
 

 جزوي فعاليتونو پوري اړوند ټول معلومات په دغه لينک کې د السرسي وړ دي:
 partielle.html-activite-une-situation/declarer-de-changements-demarches/vos-et-droits-emploi.fr/candidat/vos-www.pole 

 )لينک يوازي په فرانسوي دی(.
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