
 

کي وسترایخاوبر په ژوند کول  ګډ    
کتابالرښود عملي یو په اړه وسترایخبراود   

 
.ېوسترایخ کګډه ژوند کول په اوبر سریزه: په  

 
 ځوابه بې يډير او والیه ناډاډ اکثرا ېک نوه دا اولو وختوپده لوی چانس او لويه مبازه يوتلل ونوی ټولنی يا محيط ته 

 ده مهمه ډيره ورته کبله همدې له تهنوودفترشورا  د کولو يووالي ديا بشپړګون داوسترايخ  رداوب .شتون لری پوښتنې
 د داوبراوسترايخ  ته تاسو دالس په کتاب کې الرښوونېپه دغه  .يمرسته وګړ سرهستاسو يا  وکړي مالتړ تاسو چې
، ترانسپورت، ژوندکول ، اقتصاد، روغتيا، چارپيلاير ساتنه، ګړهه لکه کار، زد کوي وړاندېت معلوما ورځني انهژوند

 ..کول په ګډه ژوند
 
. کې اوبراوسترايخ په لپاره بليو د يوالی دښه  لرم هيله زه  

 

Rudi Anschober 
شورا واليتي د يووالي  

 
مات ومومئ مهم معلوفدرالي دولت  ټولنيز سالکارهم ولولئ  تاسو به نور  داوبراوسترايخ: تاسو کوالی سی نهوالرښو

په دولت ،  ليفدرا وسترايخراوب د فترڅخه دټولينزو خدماتو په څانکه کېدمشاوراستانين حکومت له  دټولچې ټولنيز
  .کې تر السه کوالسي  ويپ پاڼه

www.land-oberoesterreich.gv.at 
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  اطریش
 

 مربع کيلومتره   83878,1  : سطحی

 
 (1.1.2016(په)8700471 نفوس

 
  وين :  پاتخت

 
ده  ورځ آزادی یا رخصتی ملی   24 اکتوبر 

 

 
 

 
 

 

 په عمومي ټوګه
 

  څخه جوړشوی دولتونو ۹د نهو  چې دي  دولتلي فدرا يو ديموکراتيک جمهوريت او واطريش ي
 

يزنشات ا  پايتخت ا  (Bgld) بورکيندالند  

نفورت  کالگپايتخت   (Ktn)  کرنتن 
  نيدراوسترايخ (NÖ) پايتخت سنک پولتن

لينزپايتخت   (OÖ ) سترايخاوبرو    

 سلزبورګ (Sbg) سالزبورګ

گرازپايتخت   (Stmk) شتايرمارک  

اينسبروکپايتخت   (T) تيرول  

  فورآرلبرگ (Vbg) يگنبر پايتخت 

 .وين (W) پايتخت  وين

 
ملي  يديوس ميتقس حصودو اوپر دی کې وين پايخت په پارلمان طريش او دی کی پاتخت يا مرکز په /مشرهمشر ددولت
په   شاطري دي /صدراعظمهصدراعظم حکومت دمرکزی ريَس مشرانوجرګه شورا يا فدرالياو جرګه ولسیشورا

1995  
ړه راکا ودي  غړي يری سازمانو ډ او نورملتونو ملګرو متحدوملتونو اودد اطريش. لري غړتوب ټولنې داروپايي  

. يورودي پيسې يعنی ده  € يورو په ورکړه  
 
 .  

وسترایخ لنډ یوځای یا برابراوبر  
 

روک سهو دي شوی.ويشل ربرخو څلورو په له رويه دجغرافيهدی. متحده ايالتڅلورم ستراوبروسترايخ داطريش 
 .Traunviertel ترون فيرتلاو Mühlviertel يل فيرتلحم ,Innviertel انفيرتل ,Hausruckviertel   فيرتل

 
  بلل کيږی هم نقطیځای په نامه ياديږی يا مرکزی  د مرکزي.ساحه هم تر منځ  Ennsاو  Linz, Wels, Steyrد  

 والی ددولت مشر حکومت  واليتي او(  دولت فدرالي پارلماند) يدکې  ،Linz په ځای يا څوکۍ د پارلمان
 . ویښځه نر يا 

 
 د 442 او Steyr او Linz، Wels سوی ديويشل ښارونو قانوني درې ،او ولسواليو بيالبيلو 15په سترايخرواوب

 .وی والسواله/  ولسوال د. دی شویتقسيم  وښاروالي نورو



 

 وسترایخاوبر
 
 ده کليومترمربع 11981,74 : مساحت.. 
 (1.1.2016)1453948 : نفوس. 
 دی linz لينزپايتخت . 
 Salzach, Enns, Traun, Steyr, دي: سيندونه مهم. 
 متر Großer Priel (2.515,)  مترDachstein (2,995 ): غرونه لوړ. 
 Attersee, Traunsee, Mondsee ,  Salzkammergut: جهيل لوی. 
 
 

 ادرسونه 
 

Am der Oö 
Landesregierung  

Bahnhofplatz 1 
4021 Linz 

0732 772010 
www.land-oberoesterreich.gv.at  

pr.post@ooe.gv.at 
 

Integrationsstelle des Landes Oberösterreich 
0732 7720 13853 

www.integrationsstelle-ooe.at 
so.post@ooe.gv.at 

 
 

ZusammenHelfen in OÖ 
Gemeinsam für gefl üchtete Menschen 

. www.zusammen-helfen.at 
Zusammenhelfen @ ooe.gv.at  
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اقتصاد او کار  
 

 په ون لري .شت ونهادقرارد مختلف او ډولونه دکاروباربيل بيل  يا دي ډولونه مختلف موندلو کار ېوسترايخ کپه اوبر
 کوي کار  هوخت نيميا  وخت بشپړ ددکارمند  دآزادمامورينويا  سی کولی تاسو. الرې له امنيت ټولنيز د ټول توګه عمده
 کاري هپې ورکول کيږی  په اطريش ک جورها   کې په ترڅ ودساعت و تهدي کارمندانن ثابت دادرخدمتونوقراشغل دازاد 
 ړوګ زده وړاندي نورو و او .لري شتون قوانين سخت اړه په چلند مساوي د - حقوق ورته نارينه او ښځينه کې ژوند

 یهم مشرتابه مقام يانوری اداري دند ېدا په اطر يش کی داښکارده چی ښځ. لري حقمساوي ته  ګړو زده اومسلکي
 پريګړه هپلدا مهم ده چی ښځی خ يا قاضی ( پوليسو ښځينهتوګه په  بيلګي)د ساتي څوکۍ مهمې يا ونيسئ موقفونه مهم

  .یړک وڅونده کارچی  خپله کوی 

 
 

 بیمه
 

 پدیدا  ياست بيمهډول  اتوماته پ خوال مالک يا دکارورکونکي ټوله نکيياازادکارکو کارګران مامورينيا ان کارمند
 ستاسو ډول اتومات به.مقداريو.بيمه ياست لپاره اوټکر،تقاعدیحادثې يا ، ايتروغ  ،دبيکارۍيا روزګار بېچي تاسو  ناما

 ټاکلی يو د او کارپريږدی خپله يا ورکړی السه لهيا کار ګمارلخپل تاسو چی. کيږی کرځول څخه تنخوا يا دمعاش
 هغو اود کړئ ترالسه ګټه بيکارۍ د څخه خدمتونو دبازار دکار وخت په دبيکار تاسو بهنو وی شوي بيمه لپاره وخت
 هم جبران اومالياتو)يعنیياديږی   ارزونې د مالياتو د  يواری کی کال په کوالی تاسو کيږي کرځول ماليههم  څخه
 .کړئ  ترالسه بيرتهبرخه به  يو  ماليې ورکړې د  ستاسو ښايي وګړی(وايي ورته
 

 

 
؟ شم یموندال کار څنګه زه  
 
 تاسوکوالی پرمهال موندلو کار د! ورکوئ مه السه له همت. وي ستونزمن او ونيسي وخت اوږد ممکن موندل دندې د

  يو شرکت  شئتاسوکوال او.له الری.په ورځپاڼو ) "د کار اعالنونه"( او يا د انترنيت ( AMSبازار)کارشئ 
دفتر په  بازار،. دکارئغوښتنه وکړکارتوګه  هڅخه په مستقيماو ور ورکړئ درخواست ته"(  غوښتنليک ته"مناقصې )

 مسلکي دولری، خو د دندې  هدند که تاسو  ,وګړی . مرستهبه ستاسو سره ګردي په موندلو کې يو کار يا د يو شا

 کارموندنې دکاربازار .شي یموندال کې.www.ams.at ي ويپ پاڼه کيدپه نور معلومات  لريو پالن.يا. بدلون د
 .لپاره ځوانانو او ښځو د توګه په بيلګې د رکوي،د معلومات اړه په پروژو .ځانګړيلو کارموند ته تاسو خدمت

 
 او الرښونی (سره باور په يا) توګه پټه په بيطرفه انفرادي، وړيا، کې مسلو ټولنيزو په مرکزونه مشورې ټولنيز د

لکه ساتنه د  يږی وړانديزک مرستندويانوتاسودټولوسمه ييزواو ټول هيواد کې ګړئ  ورخبر کېپه ټولنيزستونزه  مرستی
(عايد هلږ ترلږ بنسټ پر واړتيا: توګه لګييب) ده  اړتياوې ېلومړنانه ژوند  

 
 کوي، اومرسته مالتړتاسو همدارنګه او کننوتلو مارکيټ  کار دسره  تاسو ښود الربشپړګون وسترايخ اوبر د

 د  لپاره مهاجرينو اونکو غوښتو پناهوسترايخ دولت له خواداوبر OÖ او AMS کار بازاردکی . وړتوب مسلکي ال په
 ،شي یموندال کېويپ پاڼکي  الندې. اړوندپه  بازار دکار د ټکي تماس د او معلومات خدماتو،  داخلي/  کډوالو او

www.wegweiser-integration-arbeit.at. 
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  ادرسونه
AMS Oberösterreich, 

Landesgeschäftsstelle 
Europaplatz 9, 4021 Linz 0732 69630  

ams.oberoesterreich@ams.at 
 
 
0 -AMS Braunau Laaber Holzweg 44, 5280 Braunau 07722 63345

ams.braunau@ams.at 
 
 

AMS Eferding Kirchenplatz 4, 4070 Eferding 07272 2202-0 
ams.eferding@ams.at  

 
 

AMS Freistadt Am Pregarten 1, 4240 Freistadt 07942 74331-0 
ams.freistadt@ams.at  

 
 
 
0 -Straße 2, 4810 Gmunden 07612 64591-Plentzner-AMS Gmunden Karl

ams.gmunden@ams.at 
 
 
 
0 -AMS Bad Ischl Salzburger Straße 8a, 4820 Bad Ischl 06132 23583

ams.badischl@ams.at 
 

  
 
0 -AMS Grieskirchen Manglburg 23, 4710 Grieskirchen 07248 62271

ams.grieskirchen@ams.at 
 
 

6, PF 63, 4020 Linz 0810 810500 -AMS JobExpress Bahnhofplatz 3
ams.jobexpress@ams.at 

 
0 -AMS Kirchdorf Bambergstraße 46, 4560 Kirchdorf 07582 63251

ams.kirchdorf@ams.at 
 

AMS Linz Bulgariplatz 17-19, 4021 Linz 0732 6903-0 ams.linz@ams.at 
 

ams.perg@ams.at0 -AMS Perg Gartenstraße 4, 4320 Perg 07262 57561 
 
 
0 -Straße 27, 4910 Ried im Innkreis 07752 84456-Rosegger-AMS Ried/Innkreis Peter

ams.ried@ams.at 
  

0 -Berg 7 07289 6212-AMS Rohrbach Haslacher Straße, 4150 Rohrbach
h@ams.atams.rohrbac 

 

mailto:ams.oberoesterreich@ams.at
mailto:ams.braunau@ams.at
mailto:ams.eferding@ams.at
mailto:ams.freistadt@ams.at
mailto:ams.gmunden@ams.at
mailto:ams.badischl@ams.at
mailto:ams.grieskirchen@ams.at
mailto:ams.jobexpress@ams.at
mailto:ams.kirchdorf@ams.at
mailto:ams.perg@ams.at
mailto:ams.ried@ams.at
mailto:ams.rohrbach@ams.at


 

0 -Straße 5a, 4780 Schärding 07712 3131-Kubin-AMS Schärding Alfred
ams.schaerding@ams.at 

 
 

ams.steyr@ams.at0 -Straße 8, 4400 Steyr 07252 53391-Werndl-AMS Steyr Leopold 
   

 
AMS Traun Christlgasse 3, 4050 Traun 07229 64264-0 ams.traun@ams.at 

 
0 -AMS Vöcklabruck Industriestraße 23, 4840 Vöcklabruck 07672 733

ams.voecklabruck@ams.at 
 

AMS Wels Salzburger Straße 23, 4600 Wels 07242 619-0 
ams.wels@ams.at  

 
 

Arbeiterkammer 
Oberösterreich 

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz 05 6906 0 
www.akooe.at/ooe 

info@akooe.at 
 

ooe.at-www.bfibfi Oberösterreich Muldenstraße 5, 4020 Linz 0810 004005  
 
 

WIFI Oberösterreich Wiener Str. 150, 4021 Linz 05 7000-77 
www.wifi-ooe.at 

ooe.at-kundenservice@wifi 
 
 

Wegweiser Integration  & Arbeit    
www.wegweiser-integration-arbeit.at 

 
Broschüre des AMS Österreichs: „Leben und Arbeiten in Österreich“ 

www.ams.at/service-arbeitsuchende/auslaenderinnen/asylberechtigte 
 
 

Sozialberatungsstellen in den bezirken 
Sozialberatungsstellen 

 
Amt der Oö. Landesregierung Abteilung Soziales  0732 77 20-152 21, 

www.land-oberoesterreich.gv.at 
so.post@ooe.gv.at 

 
Weitere Sozialberatungsstellen 

 
 

Caritas Oberösterreich Kapuzinerstr. 84, 4021 Linz 0732 7610-2020 
www.caritas-linz.at 

linz.at-information@caritas 
 

mailto:ams.schaerding@ams.at
mailto:ams.steyr@ams.at
mailto:ams.voecklabruck@ams.at
mailto:ams.wels@ams.at
mailto:info@akooe.at
http://www.bfi-ooe.at/
mailto:kundenservice@wifi-ooe.at
mailto:so.post@ooe.gv.at
mailto:information@caritas-linz.at


 

maiz- Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen 
Hofgasse 11, 4020 Linz 0732 890204 

www.maiz.at 
maiz@servus.at 

 
 

migrare Humboldtstraße 49, 4020 Linz 0732 66736 
www.migrare.at 

office@migration.at 
 

SOS Menschenrechte Rudolfstraße 64, 4040 Linz 0732 714 274 
www.sos.at 

office@sos.at 
 

Volkshilfe Oberösterreich Glimpfingerstraße 48, 4020 Linz 0732 3405 
www.volkshilfe-ooe.at 

ooe.at-office@volkshilfe 
 

ZusammenHelfen in OÖ Gemeinsam für geflüchtete Menschen   - 
www.zusammen-helfen.at 

zusammenhelfen@ooe.gv.at 
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 یا جوړښت زده ګړه
 

ګټی ېدژب  
 

 لپاره کورنۍ ستاسو او ځان خپل د او وي روزګاره بېډير لږ به  او. ومومئ دنده ښهتاسو  بهګړی سره ,زده يد ښ

 مورنۍ/  لومړیماشومان  ،کيږي پيل نه کې: ښوونځي پهلومړی  تعليم مګر.ولریيا .کړئ خوندي راتلونکې بريالي
 سره ماشوم خپل د خبری ژبه د هغه په تل. يږيزده ک ېژب ریواسانه هغه / هغې نپه  بيا او، ، لري کنترول ښه ژبه

د نو ي، هغه هم د زده کړې وکړ خبرې مورنۍ ژبه خپلتل. په  ماشومکه . وي زده غوره ټولو تر تاسو چي وګړي
 چاپيلاير هڅونکی يو اوپاملرنه  ژبی یډير او الرې له اړيکو ،باوري ښه   سره ماشوم د ستاسو .وی اسانه ورته ژبه آلمان 

پاڼه  معلومات په دې وېبنور اړه پهمالتړ  ژبپوهنې د. ، کړئ ترالسه کړه زده ژبې ماشوم د توگه ښه په شئ کولی تاسو

mir.at-mit-www.sprich 
 
چې خاپوړی  ادهجرمنی زده کړي .تر ټولو غوره د ژره تر ژرچې ي رول  فرصت دا بايد ماشوم ستاسو ،پدې برسېره. 
 .کولو لپارهکار او ژوند کې اطريش په.شئ  الړ ته وړکتونيواوروزني  دلمړني نه ياړووپخا
په : هر هغه څوک چې کيکار پهاو يا  (ډاکټر طبيب )په سوپېر مارکېټ، چيرې که ه خبره دهمهمډېرآلماني پوهه د 

،  دوستانو، ملګرو د ګډون کې ټولنيز په همدارنګه چټکۍ سره پر مختګ کویخبرې کوالی شي ښه افهام او. آلماني
له پېښو او يا د ټولنې د معروض آسانه ګډون  کولو ګډون د يا اخيستل برخه کې غونډو ، کول، خبرې سرههمکارانو،
ريش اط ددي  مهم خورا لپاره فرصتونو کار د او ژوند د ريش کېاطمهارتونو په  . د جرمني ژبېی السکو محاورې

  شئ یموندالکې  کتنه لنډه يوه الرښوونو مرستندويه او  وړانديز کورس د آلمان د تاسو کې پاڼه ويب پهکی 

www.integrationssstelle-ooe.at. 

. 
 

کلونو( 6- 3کاله( او د وړکتون )  3- 0)  اولینه روزنهځای یاخاپوړو  
 

ږي کي څارنهيا روزنه ماشومانو د ېک ونواوپه وړکتونکې  ځایدخاپوړو يا په اطريش کی د ماشومان اولينه روزنه
 ريل فرصت لپاره دې د ماشومان .کيږي لخوا ښوونکو شوي روزل د املرنېپماشومان څارنه  ي کوچني کوچنوډيرد

 هنيپه وړکتونو او اول اودا ډيره مهمه ده چی ماشومان )يوکال ترمخه ( کړي ښه آلمان خپل او کړي پيدا ملګري چې
 کتونونوړي.واجباری د مخهترشامل کيدو ښونځی د وړکتون يوکال تر .دپاره نومونه ثبت ګړی ځای  دخاپوړ يا زوزنه

ئونيس اړيکه سره چارواکودښاروالۍ او سوالي څانګواو اولوسترايخ اوبر د لپاره معلوماتو د اړه په وړانديز د  

 
 

سیستم يښونځ  
 
 ريشاط د شوی وړاندې دلته لنډيز يو يواځې چې ،يا امکانات واړندی کوي فرصتونه ډېر سيستم  ښوونځي د ريشاط د

 د ښوونځي د سيستم په اړه مفصل معلومات دلته ومومئ - د ښوونې او روزنې د وزارت په ويب  پاڼه باندې

www.bmb.gv.at  ويب پاڼه www.bildungssystem.at  او په 
www.schulpsychologie.at ويب پاڼه کې. د www.lsr-ooe.gv.at  او په د ويب پاڼه کې د 

داوبروسترايخ کې ، په  د ټولو دښوونځي تفصيل ،  www.lsr-ooe.gv.at اوبروسترايخ  ښونځي شورا
  کتنه تفصيلي شمول په ښوونځيو خصوصي د توګه ځانګړي
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 عمومي
 
 د کې ښوونځيو هر په .ونيسئاړيکه  يا تماس سره ښوونځيچې د کيږي سپارښتنه داپاره ل مصلحتاو پوښتنو، د

 ښوونځيو لوړې او منځني په او ځلې، دوهپه کال کې  کې ښوونځي هر په . لری شتون ورځي د )موراوپالر(والدينو
ښوونځي  د تاسوکې به کنفرانسونوپه ښوونکو د والدينويا پالراومور.لري شتون هم دخبرو ساعتونه اونۍ د کې
 د تاسوخبرکړي  څخه(نور داسی او چکرونه، اونۍ، ژبې د کورسونه، سکي د اونۍ، د پروژې د) پيښې او فعاليتونود

 .لرئ هم فرصت ليدلو د سره والدينو نورو
 او ملګرو خپلو د او کولو يوځای سره دوی دوی چې دي مهم توګه ځانګړې په سفرونهګډو کوونکولپاره زده ټولګي د .

 ته ټولنې او ټولګي د او دوستي هغوی د او احساس پورې ځای يو د ته هغویيا. ورکوي وده ته ټولنی
 سره ښوونکو او کوونکو زده کې فعاليتونو خپلو په چې .لري ټولنې پالر او مور د هم ښوونځي ډيری .وربخښی.پياوړتيا
هم  (پاملرنې ېنورځ ښوونځي د)) ډولونه ښوونځيو د  يو توګه په ورځ ټولو ي چي د ښوونځي ډېر او ،کوي  مرسته
 ژبې مورنۍ په چې د ممکن هم دا کيږي وړاندېهم  فعاليتونه تفريح کړو زده دټولنيز  توګه، پهبيلګي  د کوی ترسره
 واخلئ برخه کې درسونو

 ټولو په! کړي پورته ګټه څخه امکاناتو د او وړانديز ده ښوونځي د ماشوم دوکړی  پوښتنه کې ښوونځي پهستاسو. 
 په وړانديز د کې ښوونځي په شئ کولی تاسو او .کيږي  ليدنه څخه ښوونځي چي دده  ورځ يوه هم هلته ،کي ښوونځيو

 شامل پکښیالمبو  هم چې ،" ورزش يا ټسپوراو تمرين" دکي  ښوونځي اجباري هر په. .کړئ ترالسه معلومات اړه
 واخلي  برخه بايد نجونې او هلکان دواړه اوکيږی  لحسابکې مضمون  کړه زدهپه  دي

 

کړه زده اجباري او لیکنه نوم کې ښوونځي   
 پهکال مخه د شي الړ ته ښوونځيکې  سپتمبر د بايد دوی وي، کلن شپږ پورې 31 تر اګست د ماشوم ستاسو که .

عامه توګه به په  نيټه(. ليکنه نوم ښوونځي دد ).شي ثبت کې ښوونځي ابتدايي مسؤلي په بايد ماشوم ستاسود  کېنومبر

 چې کړي معلومه به ليکنه نوم ی.ړخبردرکپواسطه يو ليک د تهکې( او يا به تاسو په دروازه )په ښوونځي شياعالن 

 ټولګي لومړي پرته غوښتنې حده شي یاللوست ماشومستاسو آيا نه کهلری  چمتووالي ښوونځي دوي  څنګه ماشوم ستاسو

 زده دکيږي  ارزونه ژبې ژبې د هم مهارتونه ژبې د آلمان دکول  ثبت کونکي زده د پردې، برسېره. سي کوالی  تعقيب

په اطريش  چې لپاره ماشومانو ټولو دکې  مرحلو څو په همدارنګه. کوالی سی(ارزونې ژبې د) ليکنه نوم د کوونکو

 لومړۍ په سپتامبر د وروسته څخه بشپړولو 6 د کړې زده اجباري کيږي پيل عموم عموما   کوي کې د تل لپاره د ژوند،

ښوونځي ته ده، دا په دې مانا چې ټول ماشومان بايد کاله  9 ښوونځې اجباري. حاضريږيته  ښوونځي الزمي نېټه

 رخصتۍ .ورکړي خبر ژره تر ژر بايد ته ښوونځي وي، ناروغ ماشوم ستاسو که ..شي سزا به سرغړونې سیوالړ.

 غوښتنليک حاضرۍ غير د لپاره دليلونو مهمو ديا  لری دليل ښه به حتما   نو.لري نه اجازه انتقال بهرته پرته څخه

وسترايخ داوبرتنظيميږي. اله خو د دولت واليت سره توپير لري بله يو واليت دد اني د ښوونځي د رخصتي .وساتئ

 .وګورئ پدی ويب پاڼه کي،یرخصت

www.lsr-ooe.gv.at/ 

informationservice/elternschueler/ferientermine. 

   www.bmb.gv.athtml oder unter نيټی رخصتي/ کونکی زده سنه غټ/  خدمتونو د معلوماتو د.  

 

  ابتدایی ښوونځي یا مخکینی دښوونځي د چمتوالي او

 ابتدائي د، پدی مانا چی دی، چمتو ن ته ماشوم تر اوسه د ښوونځي ستاسوکله کله د ښوونځي پرېکړه کوي، چې د

)تر ابتدايي  ته والړ سی نځيښوو ړنيموليو کال .له همدې امله بايد د مخه کې دین مناسب لپاره ګډون کې ښوونځي

کي ري زده کړو اجب اکلونو د نهو ا يو کال ددماشومان ښونځي ته چمتو کوي (  دوام کوي ښونځي تر مخه يوکال 

  شي پيل سره ښوونځي لومړني درجه لومړۍ د دا ترڅو کوي مرسته کې پراختيا ماشوم د ستاسو او اشميرل کيږی 

http://www.bmb.gv.at/


 

  نځيوښو يابتدای

ی کو زده مهارتونو مهم د ماشوم ستاسو .پوریټولګي ۴څخه تر ولګيټ ۱چې دلري  دوام کاله څلور ښوونځي ابتدايي

 په ساحې مرکزيدوسترايخ اوبرپه نلري  پوهه پوره آلمان د چې لپاره کونکو زده هغو. رياضی او ليکل لوستل، لکه

 څنګ، تر ډولونو  ښوونځيو دځينو يادونه کو يې دلته يکيږوړاندي  کورسونه پياوړتيا ژبې جرمني د کې ټولګيو ځينو

  ښوونځي والډوف او ښوونځي مونټيسوريتوګه  بيلګي د) ډ کړکوی زده  ځانګړوتوګه په چي سته ښوونځي

Montessori Waldorf )لري ښوونکي تګړه ، دي روان توګه خصوصي په چې کوم لري، شتون هم           

شئ یموندالويپ پاڼه کي دی پ معلومات نور اړه په ښوونځيو  

http://www.montessori-oberoesterreich.at/ oder http://www.waldorf.at.  

ځيښوون ثانوي عمومي يا ښوونځي منځني نوي په شي کولی ماشومان وروسته، بشپړولو د ښوونځي لومړني 4 د  

.(AHS) وکړي ګډون کې ښوونځي . 

 ښوونځي او د ولسي ټولګينوي منځني 

 او استعداد د، د لپاردلو ليږ د ته کالجونو او ښوونځيو ثانوي د کوونکو زده د چېه د دنده اد ښوونځي منځني نوي د

 کړي  چمتوته  ژوند مسلکي کوونکی زده/کوونکوي زده مخې پياوړتيا له وړتيا توان

کوي   ګړی زده عمومي د کوني زده/کوونکی زده د لتهاح.نيسي وخت 4کاله څلور هم( AHS) ښوونځيو منځنيو علمي

 ده دا موخه ښوونځي ثانوي عمومي .کوي چمتو ته نواخيرازموينه ګړی بشپړه کی کلونو څلورو د او ښوونځي منځنۍ

 وکړي  کړه زده کې پوهنتون په/زده کوونکي  کوونکو زده چې

 زده ٬ښوونځي منځنۍ عمومي د يا او ښوونځي منځني نوي وروسته ټولګي 4 په توګه  بېلګې د وروسته، ټولګي 8 د

 کړی بشپړ وي نه کړې زده اجباري د که. کړي تعقيب غواړي .هچې زده کړ ويکخپله پريکړه /زده کوونکی  کوونکي

 چمتو لپاره ژوند مسلکي د چې کوم شي، الړ ته ښوونځي پوليټيکنيک يو کال  بايد ي/زده کوونکید زده کوونک

 او منځنۍ په همدارنګه او کې AHS ټولو په او ښوونځي ثانوي .،ده لږ تر لږه د يو کال  نځيوښو پوليتخنيک.کوي

 ښوونځي په ماشوم د ستاسو. لري دنده مشورې لپاره کونکو زده  د چې لري شتون ښوونکي داسې کې ښوونځيو لوړو

  !کوي ترسره مشورې دادي چې  ښوونکی يا ښوونکي کومچې  وکړئ پوښتنه کې

 زده ګړه 

 جريان په ښوونځي تير د بايد، ی نوری زده ګړی وګړياو غواړ کړې بشپړ کړې زده اجباري يا الزمي چې هرڅوک

بشپړه د د ښوونځي نوشاګردي وکړي. کې يو شرکت په يعنی  .وي کې لټه په کړو زده مسلکی د کې شرکت يوه په کې

د. د مختلفو مسلکونو په اړه نور  دي لوړ امکانات موندلو کړوشاکردی يا مسلکی زده  مطلوبو د نمرسند ، د لوړکيدو 

 ځوانانو د دوسترايخ اوبرد . http://www.berufslexikon.at شئ یموندال کې پاڼه و معلومات په دې وېب

کوي  مرسته کې موندلو کړو زده مسلکیيا  شاکردی د سره ځوانانو د هم خدمتونه خدمت

https://www.jugendservice.at/coaching ګړی بشپړې ده زده ګړی يی نه چې  لپاره کسانو هغو د

 به په کې ازموينې  شاګرديدوروستۍ  چې لري امکان، او د ی ویړګبشپړه  او يا يوازې د يوې شاګردي يوه برخه

 پوهنتونکوالی شی په  وروسته او شوي فارغ څخه ښوونځي لوړ د ليسې د کونکي زده حرفوي .شي ومنل توګه  استثنا

 .يڅخه الس ته راوړ کرانواتحاديهکار وسترايخ اقتصاد اتحاديه اوبر شي  والمعلومات ک نور.  وکړي ګډون کې
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 کې خدمت په ځوانانو د/ ويبپاڼی او يا د د http://www.lehremitmatura-ooe.atنور معلومات پر 

 پريکړې مهمې دې په. شي ونيول کې پام په سره پام په بايد او ندي اسانه خورا کول غوره دنده صحيح د. شئ یموندال

 !کړئ پورته ګټه څخه مشورې شوي وړانديز کې

 

 

 ښوونځي ثانوي

 د کې ښوونځيو داخلی په ښوونځيو داخلی د تاسو. دی مهم راپور نځیوښو ښې د لپاره، ګډون د کې ښوونځي ثانوي په

 باندې، پاڼه ويب Landesschulrat شورا ښوونځي د معلومات نور اړه په معيارونو داخليدو

Arbeiterkammer شئ موندلی کې ښوونځي په پخپله يا.. 

 څلور کاله دوام کوي يا چې درې ,د مسلکي روزنې :منځني مسلکي ښوونځي

 .(.پوهنييا د تخنيکي  ښوونځيي تجارتي پوهن توګه  پهبيلګي )د رسيږیپای ته  شهادتنامی څخهMaturaاو پرته له 

 چې کوم روزنه، مسلکی او کړېپه ښوونځي کې د عمومي زده : ښوونځي ثانوي مسلکي

)د بيلګې په  Maturaنتيجې  رسيږي تهپای سره شهادتنامی يا  آزموينې وتلو د ښوونځي د او نيسي وخت کاله پنځه

 يزده ګړ هاک، لوړو -تجارتي کالج 

-يا د تجارت اداری فدرالي کالج  موسسه تعليمي فدرال د لپاره کارونو اقتصادي HTL - ښوونځي تخنيکي

HLW.) 

ياروزنه  ګړی زده مسلکي واضحه هيڅ مګر تعليم، عمومی: پوړ لوړ :( AHS) ېزده کړ ثانوي عموميد 

  رسيږي ته پای سره  شهادتنامی يا ډپلوم ليسې د او کوي دوام کاله څلور چې ،کوم نلری

 gymnasium (Bundesoberstufenrealgymnasium- BORGتوګه )د مثال په 

 

Matura او زده کړه دشهادتنامه 

د  يا کړې، تيرې ازموينې ننوتلو د ته پوهنتون يا) ولري تصديق او يا معادل د ازموينې شهادتنامهکه چېری څوک د

کي  پوهنتونونه علومو تطبيقی د د اکاډمۍ او يا د,شي په يوه )پوهنتون( والک , ورګړی ویازموينه(پوهنتون د کانکور

 د پاڼې ويب د www.studieren.at، www.schulpsychologie.at ،زده کړه وکړي. نور معلومات د 

وموندل  www.bildungssystem.atکېپوهنې، هنر او فرهنګ د وزارت د ويب پاڼې او د ويب پاڼې  وزارت

 شي.

سي لږ پييی  کورني يا لري پيسې لږ چې لري شتون فرصتونه مرستو مالي د لپاره يزده کوونک /د زده کوونکو او

 شتون کي د دفتر OÖد  ,. نور معلومات په رساله "ټولنيز سالکار"ورسره وسيمالي مالتړچي دا امکان لری ، لری

پاڼه.  ر په وېب،  حکومت واليتي. کې پاڼه ويب په دفتر د يا رياست چارو ټولنيزو د وزارت، چارو بهرنيو. لری

oberoesterreich.gv.at-www.land- .کې 

 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at-/


 

 يلر مور اوپالره دنده مک

 د . لري دندې کې تعليم په ماشومانو خپلو د هم مور او پالر  بلکې،  ي، ښوونکنکي وی/زده کونه يوازې د زده کوونک

تاسو ماشوم په خپل وخت  يا راځي ته ښوونځي توګه سمه په ماشوم ستاسو چې .لري مسؤوليت کړه زده ماشومانو خپلو

يا ښونځي کونۍ د خپلو فعاليتونو ترسره کړي. وي چمتويعنی درس الزم شيان  اړين ښوونځي دټول، راسي ټولګي ته 

رونو پال موراوپه توګه، چې د بيلګی ، ، دولریښه تماس سره دا هم مهمه ده چې د ښوونکو  کارترسره کړی 

  خواړهښه، او ويټامين بډايه  - کی مالټړ وګړی ه  دندسره کورنې زده ګړوانوماشوم وته والړ شي. د خپل وورځدخبرو

 شرط دی.ګړي  برياليو زده

  (Nostrifikation)  نه پیژندوي  زده کړو وړتیا تعلیمي بهرنی د: لویاند

غوستنه تاسو کوالی شي خپل پيژندنه لپاره په اطريش کې عملي نو، ګړی يیکه تاسو په يو بل هيواد کې د روزنې بشپړ

معادل په توګه د اطريش د وګړ چې آيا د بهرنيو زدهسترايخ  دپاره(ښوونځي شورا ده اوبرو دوسترايخ وګړی )داوبر

 لتهوګه دتاسو بايد داهم ثابته کړي، چې تاسو په اطريش کې د خپلو مسلکي فعاليتونو په بشپړه ت  يبرابرد.سره روزنې

 Nostrifikationچې د دي لپاره دڅړني بيل بيلی څانګی سته پوهنې ته اړتيا لري په اطريش کې د زده کړې دغه 

، سیپر غاړه لري. د دې لپاره چې ستاسو په اطريش کې د ښوونځي د سندونو په توګه معادل د منلو وړ  دپاره دنده

کړي. نور معلومات د رانفرادي ازموينې و هی شي چې تاسو باېددوی بايد د پوهنې د وزارت له خوا وڅېړل شي. دا ک

 پريښودلو د سندونو د اقتصاد او څيړنې وزارت، فدرالي علومو ساينس دوموندل شي. www.bmb..gv.atالندې 

 پخپله ډول اتوماتيک په دي سندونه چې لري شتون هيوادونه شمير يو دلته. لري غاړه په مسوليت کولو تصديق د

 پوهنتون د ستاسو.www.bmwfw.gv.at: شئ موندلی ډول الندې په معلومات نور او ليست يو. دي شوي پېژندل

 د همدارنګه. کړئ وړاندې غوښتنليک يو کې کالج تخنيکي د يا پوهنتوناطريش  د بايد تاسو لپاره پيژندلو سند فراغت د

 چې لري شتون تړونونه ترمنځ هيوادونو نورو او ريشاط د کې، صورت په درجې د پوهنتوناو دکړو  زده لوړو

 موندلی کې www.nostrifizierung.at په مشورې او ټکي تماس د معلومات،. کوي آسانه منل ډيپلوم د ستاسو

 ټولو د. لري مسووليت پيژندلو روزنې مسلکي مسلکي د چې کوم لري، شتون ډلې مختلفې لپاره مسلکونو مختلفو د.شئ

 شئ موندلی کې www.berufsanerkennung.at په کتنه ساده موسسو ادارې وړ

 وړاندی زده ګړی اونور کول ترالسه بیا وړتیاوو تعلیمي د

که .ډير تعليمی کورسونه وړاندی کوی   يا لري شتون لړۍ پراخه په پروګرامونه روزنېاو ښوونې دوسترايخ روبا .

نځی ويعنی اجباری ښو خپلی زده ګړيسي  تاسو کوالی نو ګړیبشپړ نه يئ ښوونځی يا نورزده ګړی اجباري تاسو

 وړاندې کړې زده الزمي موسسې تعليمي ځينې توګه، په ،بيلګي د  ه کړيمسلک لپاره د روزن (مختلف)، د يو ګړيبشپړه 

 تعليمي په شي کولی معلومات اړه پدېی ش امکانات وژغورل کړې زده اجباري د. کوي وړاندې اسانتياوې تعليمي يې ځينېيا

 په ېکې مرکزونوکمشورې ورکون . د زده کړې ادارې او يا په ټولنيزو سال،ادارو تعليمي ځينو د ټولنيزو د يا موسسو

 درسونه کې اوږدو په ماښام د هلته خلک، کارکونکي د ډول ځانګړي په ښوونځي ځينې. . شي یموندال ډول مستقيما  

په .ورکړي وده  پراختيا نورته  مسلک او.دنده اوسني خپل چې لرئ هم يا اختيار فرصت دې د تاسو. کيږي ترسره

 تاسووسترايخ اوبرد  www.erwachsenenbildung.atاو   www.weiterbilden.at دويپ پاڼه کې 

 وسترايخاوبر" Bildungsberatung Oberösterreich"ومومئ  کتنه لنډه يوه وړانديز تعليمي جاري د به

 . کوي وړاندې یمشاور تعليمي شبکه وړيا مشاورت تعليمي
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www.berufslexikon.at   AMS Berufslexikon 

 

Bundesministerium für   Bildung  

www.bmb.gv.at 

mir.at-mit-www.sprich 

 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft  

www.bmwfw.gv.at 

 

Berufs- und Ausbildungsanerkennung 

www.berufsanerkennung.at 

www.nostrifizierung.at 

 

  Erwachsenenbildung Online 

www.weiterbilden.at 

www.erwachsenenbildung.at 

erwachsenen.bildung.at-nitiativewww.i 

 

 

Landesschulrat   oberösterreich          

ooe.gv.at-www.Isr  

 

    Lehre mit Matura ÖBS 

   www.lehremitmatura-ooe.at          

Lehrlingsstelle der WKO Oberösterreich         

http://www.berufslexikon.at/
http://www.sprich-mit-mir.at/
http://www.bmwfw.gv.at/
http://www.berufsanerkennung.at/
http://www.nostrifizierung.at/
http://www.weiterbilden.at/
http://www.erwachsenenbildung.at/
http://www.initiative-erwachsenen.bildung.at/
http://www.isr-ooe.gv.at/


 

www.wko.at 

 

Jugendservice Die Jungendinfo des  Landes Oberösterreich 

www.jugendservice.at/ coaching 

 

Österreichischer Integrationsfonds 

www.integrationsfonds.at  

 

www.schulpsychologie.atSchulpsychologie  

 

ZusammenHelfen in OÖ-Gemeinsam für geflüchtete Menschen 

www.zusammen.helfen.at 
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 کورنۍ

 کويماشوم تمه  تاسو ده یو

 ته تاسو به" پاسپورت ماشوم ماشوم مور" د ياست، اميندواره تاسو چې کړي مشخص طبيب/ ډاکتره /ډاکتر يو که

 شي داخل کې پاسپورت په به ته کال پنځم دماشوم ترستاسو او معاينه يا څيړنه ضروري ټول اميندوارۍ د شي وړاندې

څيړنی يا ناوخت يا هيڅ  وي شوي ليکل کې پاسپورت ماشوم او مور د چېوګړی   څيړني يا معاينههغه وخت تل  او

 خپل بايد تاسو نو کار کویتاسوونګړی نوستاسو به اقتصادی مرستی )يعنی دماشومانوپاملرنی پيسی درنګړه سی(که 

 يې ته د هغه / هغې  نيټه شوی اټکل زيږون د چې کلهاو . ورکړئ خبر اميدوارۍ د ژره تر ژر ته کارورکونکي

 په آسانتياوو کار د مقررات، قانون ساتنې د زېږنتون ميندو د د وروسته، هغې له هد نېټه زيږون د کله  چې وواياست

  وړاندې پرګوښکولو  کارد توګه، پهبيلکي  د دي، شامل قانون د ساتنې د ارۍميندوا د .پيل کيږی ته تاسو شمول،

 زېږېدنې اونۍ 4 او کيږي پيل ترمخهزېږېدنې  اونۍ4  قانون ساتنې د اميندوارۍ د خونديتوب د استخدام د. ساتنې

 هيڅ وړاندې پرکولو ګوښهکاروی نو دکي مياشت په يني وازمدکار . که څوک  پای رخصتۍ والدي د وروسته

زيږون ورسته ترو ۍاون 8ت( اود)والد زيږونترمخه  تر ۍاون8 کيږي پيل رخصتۍدساتني ميندو اد. شتهنخونديتوب 

 ياستاو ناوړه کاري شرايطو ژغورلی  نلري اجازه کولو کار د( موده دساتنی)تاسو په دغه موده کې )والدت( 

ده  خپلواکه ساتنه ميندو د. ،کيږي درکول خوا له بيمې روغتيا د  هفتي پيسی بيمې اجبارياو ګټې زېږېدنې د تهستاسواو

 توګه په والدينيا مور اوپالر کارکونکيد.اواړه نلری  موده کار د تابعيت، يد ساتنی قانون ټولوته يو رقم دمور ديعنی 

 يوک ترالسه پيسې يا تخصيص پاملرنې ماشومحق لری اومور يا پالر  يا کرينڅ رخصتۍ وختونه  وړتاسو د تطبيق 

 زيږنتونپدی وخت ,کوي ترالسه ګټه( مرستې بيړنۍ ګټه، بېروزګاري د لکه) ګټې بيمې د بيکارۍ د ميرمنې، او ښځې

 د ماشوم او مور د. نع ديکار م دورکول کيږی ولي چي  بيکاري پيسی نهکيږی  ورکول پيسې داونۍ يا سهميه

 روغتيا خپل د وکړئ مهرباني لپاره، معلوماتو زياتو نورد اړه پهماشوم پاس  دپيسو اواونۍ ګټې زيږون او زيږيدنې

 کاراتحديه د وسترايخاوبرد له معلومات اړه په قانون موندنې کار پالنې مور د او اميدوارۍ د.کي ونيسی ياړسره، بيمې

Arbeiterkammer OÖ وخت  پالر او مورکوالسی  نيټې مهمې ټولې نظر يوه په .شي یکوالترالسه  څخه

 او بروشرونه< www.ooe.arbeiterkammer.at :شئ یموندال کې کاراتحديه د وسترايخرباودجدول 

 . جدول.حرکت والدين د< کورنۍ او کار< کتابونه الرښود

 د زېږېدنې وروسته د لومړۍ رسمي ګامونه

  هم لپاره چارواکو د او - ياست کې حالت نوي په اوس تاسو توګه، په رپال او مور د ! مبارکۍ – دی دلته ماشوم ستاسو

 .کړئ راجستر کې  اولسوالي يا دفتر مناسبه ښاروالۍ په راپور زيږون ماشوم د ستاسو کړئ ترسره شيان ځينې

 خپل تاسو به هلته لري استوګنه تاسو چي کي ځای هغهلري  اړتيا ته دوی دوی. کړئ ترالسهبه  تصديق زېږېدنې

 .ماشوم تاسو نو  وساتئ، توګه ښه په اسناد ټول همداراز او سند زيږون د. کړئ راجستر کې ځای استوګنې د ماشوم

قانوني توګه ، تاسو بايد د خپل ماشوم داطرش په ياست  هيوادد دريم آيا تاسو ! ولري اړتيا  ډيربه  وروسته وروسته

. ماشوم وکړئ غوښتنه ليک اجازه استوګنې د کې مياشتو شپږو لومړی په زيږيدنې د ماشوم د لپاره د اوسيدلو اجازه

  .وکړئغوښتنه  کې مياشتو څلورو په لپاره( اسناد)=  کارت استوګن د يا سند راجستر

! اتحاديې اروپايي اود! هيرکوئ مه کولو تصديق ليکنې نوم د هستوګنی او سند زېږېدنې د ماشوم د لپاره ماشوم خپل د

EU   /د لپاره اسنادو چې دي اړين نلري تابعيت اطريش د چې ماشومان هغه لپاره، ماشومانو تابعيت سويس يا اتباعو 

 وکړي غوښتنه لپاره اجازې د استوګنې د يا!ليک اجازه استوګنې د يا غوښتنليک
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 یا کورنۍ مرسته فامیلی مرستي

 تاسو لري يااستوګنځ اصلي خپل د کې اطريش په سره ماشومانوچي دکورنۍ لپاره  هغو مالي مالتړد پيسې د کورنۍ د

 تاسو ياست که مستحق مرستو د کورنۍ د

 کوي ژوند کې اطريش په ډول عمدهعمومی توګه يا په او لريو تابعيت اطريش د •

  يا سويس ښاريان، EU / EEA د •

  يا اقامت،لری استوګنې دايمي د کې اطريش پهچې  وګړي لرونکي تابعيت هيواد دريم د •

  لري حق خوندي  قراردادي فرعي يا.اخيستونکي ګټې فرعي يا کډوال شوي پېژندل• 

 

 

 دماشومانودپاملرني پیسی

 ماشوم د ستاسو بايد تاسو هرصورت، په . کوئه ن اي کوئچی تاسوکار يپيسی پدی اړنلري دماشومانو دپاملرن تاسو

 ټاکلې يوې د کال هر او وکړئ، ژوندګډ سره کورنۍچې په  هغه د کړئ،مرستی تر السه  دپاملرني کورنۍ د لپاره

 خپل د وکړئ مهرباني لپاره معلوماتو نورو د اړه په پيسی پاملرنې ماشوم د .کړئنه  ترالسه عوايد زيات څخه اندازې

 ونيسئ اړيکه سره دفتر .بيمې ټولنيز محلي

 

 همالتړ او مرست او ماشومانو لپاره  )موراوپالر(والدینو

 وړانديز سم څخه پيل د هم مرستې او مالتړ مګر. دی سترمسؤليت لویيو لپاره والدينو د پالنه او لرل  ماشوم يو د

 ټولو په مشورې روغتيا د سره، اړخونو ټولو له زېږېدنې د رونهپال ميندواو کې، مشوره په رالپ او مور د: دي شوي

 مرکزونو ماشوم د - والدين په. کوي ترالسه مشورې کې برخو ټولو په روغتيا د ، .کوي ترالسه مشورې کې اړخونو

 .وکړي لوبې سره ملګرو د شي یکوال ماشوم ستاسو او وکړئ ليدنه سره رپالر او مور نورو د شئ کولی تاسو کې

 پوهيږي نه او کيږي مخ سره زغملو دزور پرې اچولي يا ماشوم خپل چې کوي احساس د رپال او مور وختونه ځينې

او د ماشومانو او ځوانانو په سته مرکزونه  تياو د کورنۍ  مشوردروزني  ښارونو کې په ولسواليو او .وکړي څه چې

 ګټې ناوړه او ناوړتيا د ځوانانو او کوچنيانو د هم خدمتونه د ماشومانو او ځوانانو.کوي مرستهوياړی کې خدمتونو 

 . دي مسؤل ستونزو جدي د لکه اخيستنې

 شئ موندلی کې www.kinder-jugendhilfe-ooe.at په معلومات نور

 

 

 

 



 

 مشوره او ستهمر

، لکه تصور شوي دي. د شخړو او يا هم په کورنۍ کې تاوتريخوالی داسي نویپيښيږي، چې ژوند  داسي دا اکثره

 ځينې شول زيات ډير لپاره ستاسو څه هر چې لري احساس دا ، ګړی لوی يوازی ماشوم خپل بايد تاسوشتون لري، 

 هلته کوي مرستېسره  خوښۍ په تاسو چې چيرته لري شتون مرکزونه مشورتي د. یاکيدحل  شي نه يوازې ستونزې

 ځينې. ورکړئ مشوره شئ یکوال څه  تاسو چې او.ومومئ محافظت اوشئ، یکوال خبرې اړه په ستونزو خپلو د تاسو

 سره ښځو د وړاندې په بحران يا تاوتريخوالی د"دي  کې دې په مشورې، ميرمنو او کورنۍ د لکه مرکزونه مشورې د

 .يا راوغواړي ډاونلوډ څخه پاڼې ويبد  OÖ يا راګډون څانګه د يووالي د ځای  پوښۍ دا شئ یکوال تاسو" . مرسته

کورنی  مرسته اخلی نو تاسی  د لپاره ماشوم يو لږترلږه اوکه تاسوپه اوبراوسترايخ کی خپل لومړني استوګنې لري 

داقامت  وړکړی ده ددريم هيواد اتباع بايد د اوسيدلو اجازه اعتباروغوښتنه براوسترايخ کورنی کارت کوالی سی او

ه پ سره کارت فاميلی دغه.کړي ثابت اعتبار قانوني اوسيدو د هم بايد تابعيت هيواد دريم دياوروړی  تصديق

اوبراوسترايخ د  د کې ټولنه ترانسپورت ياسپريږي  په توګه، د يلګيبلری، د  تخفيفشرکتونوکي  کي ډيراوبراوسترايخ 

 اوبراوسترايخ آنالين توګه پهبيلګي  www.westbahn.at د هماو. ګړي سفرو ارزانهکي  يا ريلفدرالي پټلۍ 

 د. لرئ بيمه يا پيښي ټکر وړيا د پورې ښوونځي تر ماشوم د ستاسوکوالسی پالن  ارزانه يا تخفيف سفرونو تهبهر څخه

 اړيکه سره چاروله د دفتر د کورنۍ څانګې. وسترايخ اوبروسترايخ کورنۍ د کارت د زياتو معلوماتو لپاره، د اوبر

 ونيسئ

 

 ادرسونه

Arbeiterkammer Oberösterreich  

 www.  ooe.arbeiterkammer.at 

                                   

Familienreferat Land Oberösterreich   

   www.familienkarte.at     

 

            Integrationsstelle das Landes Oberösterreich 

ooe.org-www.integrationsstelle 

 

Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich  

ooe.at-jugendhilfe-www.kinder 

 

ZusammenHelfen in OÖ Gemeinsam für geflüchtete Menschen                

helfen.at-www.zusammen 

22-23 

http://www.integrationsstelle-ooe.org/
http://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/
http://www.zusammen-helfen.at/


 

 حساباو  لي چاریما

 یانګي حساب مرهبانګ ند

تاسو کار شروع ګړی نو ستاسو تنخوا چی  يوخت که . کوي سانهآ سمبالول پيسو دستاسو او بياکتنې حساب بانکي يو

 کوم . کړئ ترالسه همدبانګي کارت  بهتاسو يامعاش به مستقيما  ستاسو بانګی حساب يا بانګي نمری ته ليږل ګيږی  او

دا سو يبيله نغدي پيسو په دوکانو ک اتومات )دبانک اتومات( څخه رايستالی سی پيسو  نغدی کوالی سی تاسو چې

سم ستاسو دبانګي حساب  مقدار ټاکلی يو کې وخت ثابت په سره، ترتيب منظم يو د څخه حساب خپل دسی   کوالي

هر بانګ  انتقالول دپيسو. شي یاکيد ليږلبانګي حساب ته  لب دتليفون قراداد ( ګرځندهستاسو کرايه  توګه په دبيلګي)

حساب پرانستلو  بانګيديو کړئ ترالسه معلومات ا اړه په شرايطو غوره د کې بانکونو بيالبيلو په.  .خپل شرايط لری

 ته اړتيا لري. فورمې ثبتونې ياستوګني ثبت ا وختونه ځينی او تذکرو دارهلپاره، تاسو د اوسني انځور

 مالیه

کوي  تاديه ماليه هغه لپاره هدف دې د . لري اړتيا ته عايدعوايدو  بهرنيو د دولت لپاره، کولو پوره د دندو خپلو د

 ، واخلي ونډه کې تمويل مالي خدمتونو عامه د چې لري دنده لپاره دې د وګړي ټول.  .لګوي دندې او فيسونه ماليې،

 دد مالياتو په بيالبيلو ډولونو شته.  او په اطريش کی واخلي ګټه څخه ګټو د يا ډول مستقيم په غواړي نه دوی که حتی

 عايدات يا ماليه عايدات تاسوتاسو  کوي تمرين مسلک خپلواک يو چې توګه پهکارمندۍ د يوه کارمند /  توګه په کارګر

 اضافه کې مالياتو او رسيد هر په تبادله خدماتو او( به په اتوماتيک ډول د  فيصد 20%يا  10%. )ورکوئ ماليه

بيرته  ته دا ممکنه ده په پای کې د ماليې يوه برخه. ستاسې شي کولی مساوات مالياتو د کې پاى په کال د .کيږي

يا په  finanzonline.bmf.gv.at :شئ یموندال ډول آنالين په معلومات مهم اړه په ماليې د ستاسودرګړی 

www.bmf.gv.at 

. 

 پور

 د څوک چی ورکړي السه له اپارتمان خپل شي کيدای  ي،نه کړور کرايه خپل څوک. وي ستونزه لويه شي یکوال پور

دپور مشوري يا مصلحت سره په تماس کی  وسترايخ اوبربنديږی سروخت پرتاسو پيسی ورنګړی هم  برښنا  وکاز ا

او  www.schuldner-hilfe.atسی نور مالومات په دغه پاڼه کی پيداکواليسی 

  www.ooe.schuldnerberatung.at/beratung.htmlيا

.www.schuldner-hilfe.at 

 

 نهادرسو

Bankenverglich Österreich   

auskunft.at-www.banken     

                      

    Bundesministerium für Finanzen      

  www-bmt.gv.at                             

 

http://www.bmf.gv.at/
http://www.banken-auskunft.at/


 

•Schuldnerberatung Oberösterreich 

www.ooe.schuldnerberatung.at/beratung.html 

 

 Schuldner-Hilfe Oberösterreich   

hilfe.at-www.schuldner 

                            

24-25 

 

 روغتیا

 مرستې لومړنۍنو بايد  هند سم يی روغتياکه يو څوک وينی چی  ده مهم خورا روغتيااوفزيکي  دماغي ياروحي 

اړو خلکوڅخه  سترګې رسيږی وچی مرسته را وکړئ انتظارزنګ ووهی او تر هغه وخت ته ورسره وکړی يا مرستي 

 !ده ياړپه ټول اطريش کی وبيړنی شميری . ووکړ مرسته سره هغویيود  مکلف واونه باسی  پامه لهيا پټې نکړي 

 122اور  

 133د پوليس

 144 د ژغورنې د

 شمير 112اروپايي ټولنې د بيړنيو 

 014064343          د مسموميت د مرکزي

 141ډاکترانو عاجل خدمتونه

 د. شئ الړ ته ډاکټر توګه منظمه په او وکړئ پام ته ځان تاسو چې ده مهمه دا لپاره، صحتمندۍ د

 . ولري بيمه روغتيا چې ده مهمه امله همدې له. کوي وړاندې شرايط ښه تاسو سيسټم روغتيا کې ريشاط په

 

 بیمه شریکه غړو کورنۍ د او بیمه اجباري

هغوی په  ني وکارکوکارکوونکي يا / کارمندهد يوه کارمند / ولري بيمې روغتيا قانوني  چې ده الزمه کې، ريشاط په

 Oberösterreichische)د بيلګې په . ياست بيمه لخوا ادارې بيمې روغتيا ،داتوماتيک ډول 

Gebietskrankenkasse - OÖGKK ) ميرمن، ستاسوبيمه ياست دروغتيا سره  ګړی چي دچاهواو مالومات 

ل کوی تر ييا تحص یه کوګړه ماشومان چی زدهغه )او پوریعمر کالو 18 تر ماشومان او ملګري خاوند/  ستاسو

 بيمې روغتيا خپل د وکړئ مهرباني لپاره، معلوماتو زياتو ال د  بيمه شي.روغتيا ستاسو سره دکوالی شي د پوری کلنی( ۲۷

ړي ک ترالسه کارت . e-card دله خوا  بيمې دبه  تهتاسوياست  بيمهتاسو  چې څنګه لکه. . ونيسئ اړيکه سره ادارې

سره ځان  کارت– e خپل کيږئ ليدل کې وغتونر همرکزون مسلکي روغتيايی يا ډاکترۍ/او ډاکټر تاسو چې کله هر.

  !ولری

http://www.schuldner-hilfe.at/


 

 ډاکتر ته تلل 

"( ته الړسی  ه ډاګټرډاکټر کورنی طبيب )کوم چې/ عمومي طبيبه ، لومړی ولرئ ستونزې يا پوښتنې  روغتياد تاسو که

چې تاريخ پېژني او له همدې امله دروغتيا  يا طبي ستاسو ستاسويب/طبيبه مهمه ده. هغه / هغې د خپل کورنی طب

 وخت  سره متخصصيو چې هم تاسو کوالی شی .اوسه تر سره ګړی دی.تر عالجونه  تاسوکم )تراپي (

 يعنی په ټاکلی وخت ورسی  وساتئ کې وخت شوی ټاکل په نيول پکار دي او وخت ومتخصص طبيب ته.ونيسئ

تاسو د بېړنيو خدمتونو سره  ویروغتيايي مسلکي ساعتونو څخه بهر طبيبه، او د اړوندو طبيب /کي  پېښې حادپه 

 تماس او يا د اړونده روغتون ته والړ شي.

 د يوازې ونهشرکت بيمې روغتيا د .ید طبيبه/  طبيب .قراردادي د هغهچې  وکړئ پوښتنهځی ته يو ډاکټر  که تاسو 

د  طبيبه/  طبيبي قرارداد دی طبيبه/  طبيب قراردادي ید دا چيرې که ورکوي ډول بشپړ په لګښتونه درملنې

(Oberösterreichische Gebietskrankenkasse شتون  کي په خپله ويب پاڼه )د ټولو ډاکټرانو يو لست

تاسو که  شيدرکړه  بيرته برخه يوه لګښتونو د يوازې به تاسو نووالړسی  Wahlarzt که تاسو شخصی طبيب لري.

يا کس دځان سره واخلی کوم  څوګ  هغه ځي ، ښه به دا وي چې  يا په  کافي اندازه نوی اوډاکټرتهنه خبرې ښه ی آلمان

 مخکې له مخکې - لري شتون  ژباړونکي هم کې پاڼه ويب په وختونه ځينې وګړی ژباړه )ترجمه(تاسو لپاره  چې 

 شئ یموندال

   دنخسي دفیس څخه معافیت

 د لخوا ناروغ د بايد چې ده تنخواه يو فيس نسخه د. دی € 5.85 فيس نسخه د راهيسې 2017 د کې اطريش په

 اوکه تاسی درمل رانيسی په درملتون کی کيږي ورکول کې درملتون په عموما فيس نسخه د. شي ورکړل لپاره درملنې

اف معيا کيږي معاف څخه فيس نسخه هغه کسان دنخسي يا ډلې ځينېپر قلم فيس ورکوی درملتون درمل درکوی 

 e-card کارت-ای دصه  ناروغی ولری يا عسکران (په ډول مخصو بيلګي) د (لری عايد ټيټ په ډول بيلګيدی)د

 .دي معاف څخه فيس خدماتو د او فيس نسخه

  رخصتي ناروغۍ او ناروغ

ته والړسی او  /طبيبهدا ډيره مهمه  ده چی  تاسی طبيب يا  که تاسی ناروغه يا مريض ياست اونسی کوالی کار وګړی

ليکل په واسطه( دستی خبر ورګړي  چی تاسو  دمالک ته )تليفون يايانکي ورکوواو خپل کار ځان ناروغه ثبت ګړی  

 )ليکل سوی دی چی کی او ستاسو دناروغی ثبت .هدايت عملی ګړی چی ژر جوړسیطبيبه ناروغه ياست دطبيب يا 

ځان جوړ د(بيرته  رانيسی په ډول سودا بيلګی)داو ځنی کارونه خالص ګړی (سی  کم وخت يا ساعت دکوره بهر تالی

 جعه وګړی.اته مر طبيبه/ يا طبيب معالج خپليا. لري مسؤليت کې اصل په طبيبه/ يا طبيب معالج د لپاره وثبتول

 

 پلټنې (احتیاطي یا مخنیوي) - روغ

ړي وګ چک روغتيايي وړيا اریيو کې کال په شي یکوال لري عمر زيات څخه کلو 18 د چې هرڅوک په اطريش کی

مګر ښه دی چی ځنی مرضونه  لرئ نه شکايتناروغی  هيڅ تاسو هم څه که شي معاينه چې شئ یکوال تاسو

 ستاسو لوماتما نور .شي یاکيد درملنه  ښه ی،ش پيژندلو مخکينی ناروغۍوپژندل سی وکې ختو لومړيو په ناروغيويا

چي اجازه نلری يا دی ژمن محرميتطبيبان  . شي کوال ترالسه لخوا طبيبه/ يا طبيب عموم يا طبيبه/ يا طبيب کورني د

 او، مور يا ميرمنې ماشومانو، بالغان غړو، کورنۍ لکه ووايی څه بل چاه ته ه باره کی الجی يا معستاسو ناروغی 

ده  چې وکړۍ پريکړه لپاره ځان دتاسوخپلاو نه هغه نفر ته چی ورسره  بيمه وی او اجازه دويلو نسته  تهخاوند،پالر

  کړئ شريک معلومات طبي غواړئچاه سره 

 



 

  روغتیا یا روحی ټولنیز رواني

 هيواد پيښې مړينې د غړي کورني دځنی پښی لکه وکړي  احساس رواني ښهډير ا ده چېد هم معنا صحتمندۍ د

 کله چېسبب کيدای شی  ستونزو نوروډفرسوين  يا خپګان خوبونو،ډار ويره، کول تجربې تاوتريخوالی د يا ، پريښودل

 کوي مرسته سره ستاسو چې لري شتون ځايونه داسې کېوسترايخ په اوبر .لريو تړاو سره ناروغۍ فزيکي ځينې کله

 حکومت واليتي  OÖد ومومي،  همشاور ټولنيز په شي یکوال هم.کوي وړانديز درملنو او مشورې ټولنيزو رواني د او

 کي پاڼی ويپ رپهدفت حکومت واليتي.  OÖدکي يا ټولنيز څانګه دفتر

 www.land-oberoesterreich.gv.at.   د - لري شتون شبکه ښه يوناروغيو رواني د دې، پر برسېره 

 د لپاره، بحرانونو ذهني او حالتونو بيړنيو د.شي یموندال کې کتاب په تليفون د يا انټرنيټ په پته او نومونه هغوی

  15 10 65 / 0732  د تليفون شمېره  ورځ اوشپه  تاسو چې چيرته ، لري، شتون خدمت بيړني ټولنيزې رواني

  !وکړئ ټيليفون شي کولی کې 2177 0732 يا

 یا ځان ټاکنهجنسي بدني پړیکړه 

 هپ. وکړي مداخله کې پريکړه په چې نلري اجازه هيڅوک وکړي، پريکړهدپاره  بدن خپل په چې لري اجازه هرڅوک

 چې وخته هغه تر غواړئ، يې تاسو چې څنګه لکه ،اجازه لری خپله جنسی پړيګړه خپله وګړی  څوک هر کې، اطريش

جاموانتخاب يګړه په دی معنأ چی  پړهمدا شان دځان  .رسيږي نهو زيانچاه ته  بل دا اوکړي  رعايت قوانينو د تاسو

 ځکه وشو، ټينګار خورا اړه په تعليم جنسی د کې، درسونو په ښوونځي. ده جوړونه  يښتواوور )ميکپ(سنګار کي،

 جنسی. ناروغۍجنسی  يا اميندوارۍ لکه ، ولری معلومات پوره اړه په پايلو ممکنه او)سکس ( جنسی د دا چې

 والدی دښځو) علومو نسايی د شي یکوال معلومات او مشورهپه باره کي  ناروغۍ شوي ليږدول جنسي اميندوارۍ،

 کړی. ترالسه هم څخه( علومو ښځينه او ډاکټرانو نسايی

 ادرسونه

•Krankenhäuser in Oberösterreich 

krankenhaus.netdoktor.at/oberoesterreichwww 

 

Krisenhilfe   Oberösterreich   Scharizerstraße 6-8, 4020 Linz  Tel.073221 77 

offic@krisenhilfeooe.at 

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK)) 

Gruberstraße 77, 4020 Linz 

www.ooegkk.at 

•Psychosozialer Notdienst - promente oberösterreich  

Lonstorferplatz 1,4020 linz  

office@promenteooe.at 
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 چارپلاير ساتنه 

 کې برخه پدې شي کوالی هرڅوک ده او موضوع ډيره مهمه.يا موضوع ځانګړې يوهپه په اطرش کی چاپلاير ساتنه 

 مناسبه په يواځې پردې، برسېره.  ړي.ک و مرستهکي يا ليري کولو وستکوليدکثافت ا توګه، په بيلګې د .وکړي مرسته

 هپ بيلګي سته د ټنيا ونه رنک بيرلرنکا  مختلف شمير يو  سیوبيرته استفاده  شي کيدایڅخه کثافات  شوې جال توګه

 پاک دطبعت کثافات جالکول چارپلاير موادو فضله بايو رنګ ده پاره او زرغونلډول سور رنک زړو کاغذ و 

 يا کثافاتو د: چې ځکه. وساتي ثبات شي کيدای فيسونه کثافاتو د کې، وخت ورته په اوښه دی او هم  لپاره ساتلوکي

 !.م سي ګران تما ډيربه يا !وي ګران ډيره به دا ، کول دفع وا زياتوالی موادو فضله

 

  الرښوونې لپارهجال کولو دکثافات 

 کې ټانکرونو شوي نښهنويا وبيرل ينښانی سو هر کثافات  کيالس پالستيک( مه اچوی )لکه کاغذ  ځایټوله کثافات يو۰

سته   سترايخ کیوټول اوبرچې  مخصوص ځايون (ASZواچوی او زاړو ټکرانو )

Altstoffsammelzentren شي یاکيد ليږدول ياړی .رووخپله يی ورا. 

هم داسی پاک وساتل سی او هر چيری  ونوځاياو عامه اوبهر دا غواړو موږ نوخپل کور پاک ساتی چې لکه څوک  ۰

 ساتنه چاپيلاير د .نویکې چمن ياقطی دبلی،سړک  واښووراچوی  اوبوتل،کاغذ،کثافات دکثافات سطل سته اوری 

 کول خوندي پيسو د هم مصرف بريښنا د مصرفوي، پيسو انرژی چې ځکه او لري معنی ژغورنې انرژۍ د همداشان

 یلکيږبخاری لکو ډيری کې ژمي په توګه خاصه په او  دی

  :په کوته کو تهدر الرښوونې ځينېيا تاسوته يوڅومهمی نکتی  اړه په کارولو د انرژی د دلته مګر

 لنډه يوه چې ده غوره دا .مصرف کيږیيا .يورکو السه له وی ډيره انرژیګړکۍ نيم خالسه چې په توده کوته کی  ۰

 اوبيرته وټړي په ورځ کی څواری ټوله ګړکۍ خالصی ګړی يا .کړئ بند  يې بيا او کړئ پرانيز کړکۍ کې موده

 کمه درجه حرارت د ياست نه کې کور په تاسو چې کله ياکي  شپې په. تاودی نسی  توګه بشپړه په تلټوله کوټی بايد  ۰

 .شي کوال

  

  الرښوونې اړه په کولو خوندي د بریښنا د

 .ياست ه ن تاسو چی کړئ بندبريښنا کی يا خونوپه هغه کوټو  ۰

 .چارچ سی دبريښنا راوباسی  چې کله( څخه تليفونونو ګرځنده د توګه په بيلګې د) چارجران وړ منلو د ۰

 کوي مصرف کې بڼه موقتي په همداشان دوی ګروپ وړکی دموديس! راوباسی يا کړئ بند وسايل برقي ټول ۰

 سر پرکښږدیيګ د  باندېيا ديګ  لوښو په په وخت کې پخولو د ۰

ښنا يدوام کوی اولږ بر يا!موده اوږده څراغويا ګروپان رانيسی هغه  يو څه ګران دی مګر ډير – LEDد ل ی ډ  ۰

 .مصرف کوی 

لږ کالس  A الی ياماشينونهبرقی اونوی  وکړئ پام ته ځانګړتياو انرژی د واخلئ، سامانونه نوی برقی د چې کله ۰

 .دي اقتصادي ترټولو ښنا مصرف کویيبر

 



 

  کوي خوندي اوبه کبله همدې له - دي قيمتي اوبه

 .يا چاالنه مه پريږدی  بيځايهغاښونه پرمنځل ياشاور نيول  توګه په بيلګې ريږدی داوبه چاالنه مه پ ۰

  ي.ک ډک چی ټپکار دی لکه داوبو پ  لږ اوبه ته موشاور ۰

  ډک وی  ډول بشپړ په دویاشين هغه وخت چاالنه ګړی چی کالو مددلوښو ماشين او  ۰

 درسونها

Altstoffsammelzentren 

www.altstoffsammelzentrum.at 

 

•Mülltrennung  

.atwww.richtigsammeln 

 

OÖ Energiesparverband 

www.energiesparverband.at 
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 یا ژوند کول ستوګنها

  څنګه چې وکړئ فکر تر مخه چې ده ښه خورا دا نو وي، کې لټه يواپارتمان په يا ځای د لپاره کولو ژوند د چې کله

خصی چی هم کرايی اپارتمانونه او هم ش ولری لګښت بايد څومره او یو لوی څومره غواړی، چيری غواړی اپارتمان

که تاسی داپارتمان بيا يی رانيسی  شي یکيدال کرايه لومړیخرڅولو اپارتمان يعنی  اي یيڅوک يی رانيسی او هم کرا

 اويا انجمن ودانۍ انتفاعي غير د يا شورا ښار د ولسوالی/  دفتر ښاروالۍ مسؤل د لومړی بايد تاسو نولټه کی ياست په 

که تاسو داطريش تابعت ونلری اوپه . وکړئ غوښتنه هستوګنېاو راجستر نوم کی اپارتمانونه دولتی يعنی ګيمندی

تظار ان بهدولتی يعنی ګيمندی اپارتمان ډير غوښتنه وکړئ لپاره يا ژوند کوی کوالی سی داپارتمان راجسترکي  اطريش

امکانات لری چی اوتاسی دارزانه دی.ياپارتمان  مګر دولتی کورونه څو کاله دوام وګړي   موده ښايئ . دانتظارباسی

الل اپارتمان درپيداګړی نو دداللی ګټه د کهپيداګړی او ايندګی له خوالو نمورهنمايی معامالت يا دکورو خرڅول راني

 خپاره کيورځپاڼو پای اونۍ د د توګه ځانګړې په  اپارتمانونه خصوصي او مياشتو کرايه وی 2هاخلی دداللی ګټه به د

 يئ شوي ليکلهم  کې مغازو پهاوي موندال کې انټرنيټپه اوشوي 

. 

 :داپارتمان لګښت 

  لرئ لګښتونه څو يو د کې پيل په به تاسو نو کړئ، کرايه اپارتمانيوتاسو چې کله

 :ضمانت

 بايد خوا  له نکينيو کرايه د يامستاجر د يا يمستاجر  تاسو  اجازه نستهلوړ څخه کرايه مياشتو شپږو د پيسېضمانت 

 مالکيت مالک/خاونده ياخاوند کورد ينه کړور زيان يا کرايه هغه د نکيکو کرايه يا نکیکو کرايه که.  . شي ورکړل

 موافقه کې وخت هغه په چې شي راستانه بيرته کې شرايطو هغه په اپارتمان که لریبه  ضمانت او.خوندي توګه پدې

په مربوطو څانګه کی تر  خدمتونه مشورې دبېرته درګړی د نورو معلوماتواو  د به انت مضکور خاوند اد وه شوې

 .السه کوالی سی 

 ترسره لپاره جوړولو د ټولنو د او اپارتمانونو نوي په ښارواليو د معموال :مرستې لګښت ودانۍ د

 .(کم سلنې يو کې کال په  يا لږيصد ف يو کلنۍ) يکو ترالسه بيرته برخه يوه هغې دکوي ايستنه  دوی چې کله .کيږي

 :ګټهيا ونډه دداللۍ 

. ده د مستاجر يا هپاره  ونډه ،اخلی  کمېشنکار يا کمېشنکارلدالل خپله خدمتو  د يو اپارتمان دکرايه پيداکولو  دپاره

 دی لوړ څومره او وي اړتيا ته کميشن که وپوښتئلخواورکول کيږی . له همدې امله بايدتل  نکيکو کرايې ي يامستاجر

 ..دمربطوڅانګو څخه ترالسه ګړی او څومره ونډه يا ګټه اخلی نور مالومات کوالسی 

مسؤل  ماليه بايد دوی دی، دا دي، تابع ورکولو پيسو د تړونونه،ددي  تابع فيس د ورکول اجارې قراردادونه :محصول

 مستاجر د يا او مستاجر د معموال دوی. لري تړاو پورې اندازې په کرايې د اندازه فيس دې د. ورکړي پيسې ته دفتر

 . کيږي ورکول لخوا

 :کيږي ورکول لپاره اپارتمان کرايی د لګښتونه الندې مياشت، هرهمياشتنۍ:
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 : لکښتونه کرایه او عملیات

 دمخه کې پيل په مياشتې هرې د لګښتونه عماليات کرايې د. دي نور او وړل، کثافاتو د اوبو، کانال، د لګښتونه عملياتي

 اړيکه سره مرکز ورکولو مشوری د  دي، لوړ ډير لګښتونه عملياتي يا کرايه چې کوئ فکر تاسو که  ورکولکيږی

 .ګورئ اويې ونيسئ

 

 :ونهلکښت حرارتیاودبریښنا

 کلنۍ ځل، يو کې کال په .لکښت هره مياشت ورکوي دغه يا بخاری لکښت په تاسو پوری اړه لری حراتی دبريښنااو 

 تاسو شوي، لوړ دمخه پيسو د مصرف انرژۍ د  کيږي ټاکل لګښت حقيقي انرژۍ د چې کې کوم په ،کيږی  حسابونه

 بيانحسابونه  کلني د چيرې که. شی لوړ هم مقدار يو څه کې به کال راتلونکی د. ورکړېلکښت به  پيسېاضافه  بايد

 سيمه 130 کې ريشاط پههغه اضافه پيسی به بيرته تاسو ته درکړه سی  کړي، ونه وڅرګند کي ستاسو اضافه پيسی 

 نور. کړئ بدل يې يا وټاکئ کوونکی وړانديز خپل شئ یکوال تاسو. لري شتون کونکي چمتو ګاز او بريښنا ملي او ييز

 .شئ یموندال کې www.e-control.at په معلومات

 بیمه()کوریا اپارتمان دکورنۍ 

 رسوي، زيان ته کور وژنه اور يا اوبه توګه، په بيلګې د . واخلئ لپاره اپارتمان د بيمې نۍکور د چې ده مهمه دا ډير

 پيسې لپاره ترميم وړ اړتيا د بايد تاسو نو لرئ، نه بيمه کورنی د تاسو که. کيږي پوښل بيمې کورنی د لګښتونه

 !ده ګرانه ډيره دا. ورکړئ

 کرایی ټرون

 هپ تړون يا  دادردکرايۍ قراتوګه  يوازی په ليکل سوی .بشپړه سیسره په ليکلی ډول  بايد يا تړون دادردکرايې قرا

 به دپه ډول دبيلګي او  وغواړئ، مرسته شئ یکوال او ياست خوندي توګه حقوقي تاسو ،داعتباروړ دیقانونی توګه 

 مودې محدودې دکرايۍ چيری که . وې په ليکی توګه تړون يا قرارداد دکرايۍ چيری که درسره کيږی کرايۍ مرستی

 شامله وی پکښی هم  پريکړه  لپاره رسولو ته پای تړون د ياقرارداد د ستاسو دا چې کړئ ترالسه ډاډ ، وي لپاره

  ثبت اجباري

 اصلي خپل د کې ريشاط په يا شي الړ تهاطريش   که څوک  ده ماناپه دا دا. ده اړينه ليکنه نوم ،په اطريش کی

 نوم د. کړي ور خبر ته دفتر راجسترد ځای نوې استوګنې د ته دفتر ليکنې نوم د بايد دوی ، کړي بدل ځای استوګنې

  .ومومي ،چارواکو يښاروال د/دفتر اولسوالي  شي یکوال دفتر ليکنې

 انټرنيټ د يا لري شتون کې دفتر په اولسوالی په ښاروالۍ د ،"Meldezettel" فورمه، اړينيا فورمی راجستر د

  یراوړ ته الس څخه دالری

www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/meldez.pdf. 

 .لريوخت  ورځې کاري درېتاسو  لپاره، ورکولو راپور اړه په ځای نوي استوګنې د

 تلویزیون او راډیو

 سره( GIS) خدمت معلوماتلکښتونو د ته دوی بايد تاسو نو لرئ، راديو يا تلويزيون کې کور خپل په تاسو که

 .لري شتون امکان معافيتيا لګښت  فيس د وي، کم عايد کور د چيرې که. ورکړئ پيسې مياشتني او کړئ راجستر

 



 

  اپارتمان دالس ورکول

مرسته ولټوی. د  چټکۍ سرهپا عمل چټک ، تاسو بايدئوله السه ورک يعني اپارتمان د خپل کور لرئ احتمال تاسو که

به .دوی چې چيرې مراجعه وکړئ ته پالتفورم  استوګنې ديا دي ونيسئ اړيکه سره ونهې مرکزتمشور  توګه په بيلګې

 توګه )د بيلګې په  لپاره معلوماتو اړه په او مرستې  تمويل مالي او پلټنه کور دوکړئ مرسته خوښۍ به په سره ستاسو

ادرس   يا پته اړيکو د. .ونيسئ اړيکه سره کارکوونکو ټولنيزو او مشاور ټولنيز خپل ،نور( او ، مرستو، ، ضمانت

 . شي موندالکي  نیرښودچارو ټولنيزو چارو ال وسترايخسوسيال مشوره  واليت اوبر

 

 ادرسونه

•E-Control  

control.at-www.e 

 

•Gebühren Info Service (GIS)  

gis.at-www.orf 

 

•Mietervereinigung Oberösterreich 

Noßbergerstraße 11     4020 Linz 

www.mietervereinigung.at 

 

mietervereinigung.aWohnratgeber für Alle (Fälle) in 7 Sprachen     

Verein Wohnplattform             Harrachstraße 54, 4020 Linz                                          

  

wohnplattform.at-www.verein 

 

 مرکزونه مشورې ټولنیزې د کې ولسوالیو په

Amt der Oö. Landesregierung, 

Abteilung Soziales 

oberoesterreich.gv.at-www.land 

 

http://www.e-control.at/
http://www.orf-gis.at/
http://www.mietervereinigung.at/
http://www.verein-wohnplattform.at/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/


 

 مرکزونو ورکونې مشورې سال ټولنیز نور

Caritas Oberösterreich  

Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz 

linz.at-www.caritas  

 

maiz- Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen 

Hofgasse 11, 4020 Linz 

www.maiz.at  

 

migrare  Humboldtstraße 49, 4020 Linz 

www.migrare.at  

 

SOS Menschenrechte Rudolfstraße 64, 4040 Linz 

www.sos.at  

Volkshilfe Oberösterreich Glimpfingerstraße 48, 4020 Linz 

ooe.a-www.volkshilfe  

ZusammenHelfen in OÖ - Gemeinsam für geflüchtete Menschen 

geflüchtete Menschen 

www.zusammen-helfen.at 
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 ترافیک

که څوک ښار ته په بس  کيږي ترسره لخوا ترانسپورت عامه د سفرونه ۰400,000 ېوسترايخ کهره ورځ په اوبر

 وده ښه ډيروسترايخ کی عمومی  ترانسپرت شبکي په اوبر ير کلکه په موټ والړ سی ژررسيږیکی يا ښاری ريل 

 دپاره ترافکي عامه وسله  اړين دی،  ټرانسپورټ لپاره خلکو ټولو داوتاسی خپل هدف ته رسوی دی جوړګړی يا شوې

 دې د وټاکئ، اعتبار ټکټ د بايد تاسو .ی ورکړجرمه دپيسوبايد نو ټکټ ونلری  قانوني يو هکي ټکت پکار د قانوني يو

  رانيسی .په  څخهاداروخرڅونکي ټکټ يا  د آنالين واخلئ، ټکټونه مخکينۍ شئ کولی تاسو. شي کولی وصل سره

 په تاسو که ، .وړيا تالسی  چی ادی معندی  پوياړونځی په وخت کی ټکټ اوبراسترايخ کی دښونځی شاکردانو ته ده ښ

-سازمانونه ټولنې د -Verkehrsverbund  وسترايخاوبرد لرئ، پوښتنې اړه په تعرفو عادي د کې خدمت منظم

GmbH د ترافيکو رياست، د  پوښتنې اړه په نرخونو مختلفو د د مختلفو تعرفوچې  داسې حال کېکی  لينز. په

نور( په اړه پوښتنې.  نرخونه ځانګړي بس د ښار د Citybus د لکه) ي توګهد دفتر له خوا او د ځانګړوسترايخ اوبر

، www.ooevv.atترانسپورت د ټولنې ويب پاڼه، وسترايخ ترافکيی اتحاديه اوبرد واليتي حکومت به ځواب شي. 

تر ټولو لپاره رسيدو  به د خپل مقصدسره ، چې تاسو ترالسه کړی  معلوماتدتګ پروګرام انالين  همکوالی سی تاسې 

ريش د فدرال اط)د  ÖBBد  ياريل ګاډي برابروونکو اورګاډي .د سترګړی  و سرهدر په موندلو کې مرستهالره چټک 

 ډيری  نور (.www.westbahn.atد )ريل د لويديځ   WESTbahn( اوwww.oebb.at، ريلد اوسپنې 

 ومومئ وړانديزونه او ډيرمعلوماتکې  انټرنيټپه  شئ یکوال تاسو همدارنګه او معلومات

 

   

 قانون ترافیکو د سړک د

 سرکونو ترانسپورت عامه د لپاره کاروونکو ټولو د سړک د( StVO 1960ريش د سړک د ترافيکو مقررات  )اطد 

 پلي  ټولوپر چې لري قوانين هغه قانون ټرافيک سړک د برسيره، تعريفونو د. کاروونکي سړک د . تنظيموي رافيکت

 کاروونکو د سړک د پردې، برسېره .معنیاښانون ټرافيکو د او څراغونو ترافيکي د اصول، عمومي چلولو د لکه کيږي

او بايسکيل، او داسې  زرګونه کسان، پښو تلونکی )ګاډيو،  کاروونکي سړک د او لري شتون مقررات مقرراتو د لپاره

  شي. یلوستالولينک کې   الندې انترنټ  په مقرراتاوقانون  ټرافيکي ټول سړک د  شې کوالیتاسو نور(،

 

 

  ادرسونه

 Abteilung Verkehr   Land Oberösterreich 

oberoesterreich.gv.at-www.land 

 

Oberösterreichischer        Verkehrsverbund    

http://www.ooevv.at 

 

ÖBB Österreichische           Bundesbahnen     

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/
http://www.ooevv.at/


 

www.oebb.at 

 

WESTbahn      www.westbahn.at 

Gesamte Rechtsvorschrift   für Straßenverkehrsordnung     

(StVO 1960) 1960 

www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung. 

wxe?Abfrage=Bundesnorme 

n&Gesetzesnummer=10011336 
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 ګډژوند 

 اوی چلند مس

 یا مساوات برابرۍ او

يا  شي کولی او لري حق شان يو هم نارينه او ښځېبايد په مساوي توګه چلند وشي. سره په اطريش کې، د ټولو اتباعو 

دندې ترسره کړي. په  والی شي د چارواکو په توګه د همک توګه په بيلګې د او لري قوښځو او نارينه مساوي حقو

 او حقوق ورته کې شرايطو ورته په هم نارينه او ښځې کيږيپلي  کې غږي هم په اصل شراکت د ،اطريش کې، 

 ..شريکوي برخه عوايدو دنو روزنه د کورنۍ ، د ماشوماکارچې د ښځو او نارينه د کورده دې مانا دا پ. لري مسؤليت

 کوي پاملرنه ځانګړی لپاره ماشومانو او کورنۍ د کې کور په هغهپه توګه، ځکه چې بيلګي کار نه کوي، د  که ښځه  

په توګه، د ګي لبيمانا ده چې، د پدي يا لږ حق لری مساوي حقوق  وايي څه لږ اړه دې په هغه چې ده نه معنی پدې دا، 

هر ډول  اړه په اړيکو جنسي ديادې، عمر ، معيوبيت د قوم، مذهب، عقېکوی .يپخل او ویپاککور لپاره کورنۍ دسړي 

سره مخامخ  وسترايخ کې منع دی. که تاسو ددې ډول تعصباوبر په  ځورول کس يو د تبعيض او مناسب چلند او د

کې سترايخ اوبرو پردې سربيره، ورکړئ  راپور ته ادارې ضد تبعيض د کړئ، تجربه تبعيض داسې تاسو که ،ياست يا 

 . کويومالتړ  او مشورهته  مهاجرين چې ټولنې هغهاود مختلفو سازمانونو

 

 ملګرتیا او واده

 غورهزاد خپله آ توګه ازادانه پهنارينه دژوند ملګري  اوښځې .لري شتون بيلګې په اطريش کې د ګډ ژوند د مختلف

 هم دلته خو وی.ړیکيی  هاو واد کوي ژوند ځای يو سره ماشومانو څو يا يو د نارينه او ښځه يوه ډېر وخت.. کړئ

لري  ماشومان ګډه په او يا.لري يوځای سره ماشومان او کوي نه وادهچې  څوک .هملري شتون ټولنه ماشومانو له پرته

و سړی او د سړی يا يوه . اکړی يی واده بيرتهدملګری ملګري سره ژوند کوی يا شوي طالق چې شته خلک داسې

 کې ټولنه او ريشاط په ډول عمومی په مينه جنس عين. لري شتون ملګرتيا جنسيت د مينځ تر ميرمن او ښځه يا ميرمن

چې  دی سازمان خدماتي او ګټو يوHOSI Linz (Homosexuelleninitiative) ).کيږي منل لخوا قانون د

 همفکرهد .لري شتون لړۍ ښه امکاناتو او ورکولو مشورې د منلو او ټولنيز انسجام په برخه کې فعاليت لري.  ,په زغم

 موندلی کې ځايونو الندې په معلومات اړيکو د او معلومات وړانديزونه، نور. فرصت بدلولو او ليدلو د سره خلکو

  www.hosilinz.at. :شئ

 يو( ". EP) ملګرتيا شوي ثبت"ورته جنس  کېوسترايخ اوبر په راهيسې، نيټې لومړۍ له جنورۍ د کال 2010 د

 معلومات نور. وي ممکن جنس ورته مينځ تر اشخاصو وړ او عمر قانوني د يوازې .دی شراکت شوی ثبت

 شئ یموندال www.partnerschaftsgesetz.at پاڼې ويب په دی  معلومات نور. 

 

 

 یوځای کې ولسوالۍ/  ښاروالي په

 کار کې ټولنه يوه په کې جريان په وخت وړيا خپل د کې، سيمو کليوالي په توګه ځانګړې په کی، وسترايخاوبرډيری 

 د دکلپ  کور د سازمان، ځوانانو د يا ماشومانو د څانګه، داوطلبۍ بډ، موسيقۍ د کلپ، سپورټ يو د شي کېدای. کوي

 ټولنو کلتوري د مهاجرينو کې، ځايونو ډيری په ، .وی نارينه د/  د ښځو د يا او choir د موسيقۍ د کلپ، هېواد يو

 -دی  وينفر يا کس ارتباطي د چې څوک او دي موجود کلبونه کم کې ټولنهستاسوپه  چې وکړئ پوښتنه کړی تاسيس



 

: کوي وړاندې فرصتونه ډيری لپاره فعاليتونو تفريحی د وسترايخاوبربرسېره پر دې، د  !وي څه يو لپاره ستاسو شايد

، طبيعت څخه خوند واخلي او يا د  لري شتون الری مختلف لپاره کولو ورزشېره، رسبرا يموزيم، تياتر او اوپ

 .ooe.at-http://www.ulf.  وګورئ کتنه، برابروونکو بېالبېلو د کار داوطلب د د داوطلبۍ

. هغوی د ښکلو هنرونو ته د عکاسۍ او ډيزاين، ماهيت لري شتون سالونونه نندارې او وسترايخ ، ډير موزيمونواوبر

 شتون موزيمونه ستاسو په سيمهکوم او تکنالوژي ښيی. په خپله ټولنه کې / د ولسوالۍ / ښار څخه پوښتنه وکړئ چې 

 پاڼه ويب لرئ، مينه سره کلتور او هنر د تاسو که .دی فرصت ښه يو لپاره کولو خبرو د سره خلکو نورو د دا - لري

www.kunsthunger-ooe.at-پاسپورټ  کلتوري. معلومات اړه په کمښت مالي ممکنه او اسانتياوو د هنر د

 کموالي يا وړيا د ته موزيمونو او  کنسرتونو، نندارتونونو، ډيرو د او لري پيسې لږې د چې لپاره خلکو هغه د اس پيا

 .ورکوي اجازه

 

 یو ټاټوبی کی ګډ ژوند په یوکوروکی /

 لري، اړتيا ته قوانين دا نو وکړي، ژوند کې  بالک يوه ياکور په کورني شمېر زياتيا خلک بيالبيل ډيری چيرې که

 شتون مقررات کور د کې کور اړخيزه څو څو هر په د.  وکړي احساس ښه هرڅوک او وکړي ژوند يوځای چې ترڅو

 ته نږدې دروازې د)د بېلګې په توګه  کيږي ځړول کې موقعيت مرکزي په دا دي شوي ليکل ټکي مهم کې په چې لري

 شتون هم ,بورډ"تور د "خبرتيا ولوستل شي. په ډيرو کورونو کې بايدله خوا چاه  هر د او( سرهدروازې  بالک د نږدې

 هد کور د خاوند او يا د کور د خاوند ومومئ، معلومات تازه يا اوسنيڅخه ، د ملکيت د مدير به تاسو چې چيرې ، لري

 لري، شتون حوالې ارزښتناکه شمير يو لپاره کولو ژوند د پردې، برسېره يئ کتل مه هيره کوئ. تاسو نو ، درکوی.

  کړي برابر اسانتيا ډيره ته معاملو ورځني سره بل يو د شي یکوال مګر ندي، شوي ثبت کې قواعدو په کور د چې کوم

 

 کيدای. کړئ معرفي ته ګاونډيو خپلو ځانونه خپل چې دی نظر ښه يو دا نو شئ، الړ ته اپارتمان نوي تاسو چې کله •

 .درکړي فرصت اترو خبرو لومړيو د ته تاسو دا شي

 وکړی پوښتنه څخه هغوی د او وکړي، خبرې دمخه تر سره ګاونډيان ستاسو لري، خواميلمانه له ماښام د تاسو که•  

 د شپې او ماښام د څو واخلی، کار داحتياط بايد تاسو کې ترڅ په نۍاو د توګه ځانګړې په. عذروی شور ممکنه

 ده  پوری بجو. 6 ـ 22 ارامی شپې د. نشی خنډ ته ګاونډيان او ګاونډيانو

 نوبايد  پوری ترناوخت ماښام کوي لوبي کی ځايونو دبازيو ياانګړ عام په ماشومان چي کې، اوړي په بيا تېره په•  

 کې ارامی ماښام په راکښينی وختی او بيديږی ګاونډيانو وختی بعضی ونګړی شورماشور ډير چی وسی ورته پاملرنه

 لري اړتيا ته

وساتی او  سوتره او پاک دي اوسيدونکو ټولو د کورنۍ د انګړ د او لوبو داو  ته  دهليزونوکی  دبالک مخپه بالکو د• 

دهليزوکی دلوبو شيان بوټونه الماری شا  په  او په پام کی ولریسبب کرځی دخوښي په پاک ساتلو سره ټوله همسايکان 

  وخوا پراته نوی او کثافات په خپل مخصوص کثافات کی اچوی  دچټلی يا انبار په خاطر کمپی راسی نو دا پيسی به

 ! ړیکبه ورژوند کوی چی پدی بالک کی اوسېدونکي  ټولو

 

 ادرسونه

d Oberösterreich Antidiskriminierungsstelle Lan 

Landhausplatz 1 

http://www.ulf-ooe.at/


 

4021 Linz 

oberoesterreich.gv.at/antidiskriminierung-www.land 

 

Ehrenamtliche Arbeit in Oberösterreich  

Martin-LutherPlatz3  

4020 Linz  

ooe.at-www.ulf 

 

Eingetragene Partnerschaft 

www.partnerschaftsgesetz.at 

 

Gleichbehandlungsanwaltschaft 

Mozartstrße5/3,4020 Linz 

www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at  

 

HOSI Linz 

Goethestraße 51,4020 Linz   

www.hosilinz.at 

 

Hunger auf Kunst und Kultur 

www.sozialplattform.at/kulturpass 

 

ooe.at-www.kunsthunger 

 

Museen in Österreich 

www.museum.at 
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http://www.museum.at/


 

Sie können das praktische Handbuch auch online in sieben sprachen downloaden- 

-www.integrationsstelleauf der Website der Integrationsstelle Land Oberösterrei: 

ooe.at 

  PASHTU پښتو 

 پهدفتر شورا دبشپړګون وسترایخبراو یا داو – کړئنلوډ اډ کې ژبو اووه په آنالین الرښود عملي د شئ یکوال تاسو
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