
 

 

 

 په څو ژبو کې د هوساینې لپاره مالت
 

آیا تاسو په کاناډا کې یو ځوان کس یاست چې په اوکرایني، روسي، پښتو، دري، مانداري او عربي ژبو د هوساینې د مالتړ په لټه کې 
 Kids Helpیاست؟ تاسو کوالی شئ په انګلیسي او فرانسوي سربېره کوالی شئ په څو ژبو )چې پورته ذکر شوې دي( د 

s’Phone  شمېرې له الرې اړیکه ټینګه کړئ.  1-800-668-6868له مسلکي سالکارانو سره د 

له یو چا سره د هغه څه په اړه خبرې کول ښایي ستونزمن وي چې پر تاسو تېرېږي، په ځانګړې توګه کله چې تاسو د هغوی په ژبه 

الرې د روزل شویو ژباړونکو په مرسته مشورتي خدمت په څو ژبو د ټلیفون له  Kids Help Phoneنه پوهېږئ. له همدې امله 

 ته اړتیا نشته. IDد السرسي وړ دي.  24/7وړاندې کوي. دا ټول په وړیا او خصوصي ډول وړاندې کېږي او په کاناډا کې 

 په دې پاڼه کې تاسو په څو ژبو کې زموږ د ټلیفوني مشورې د خدمت په اړه نور معلومات ترالسه کوالی شئ.

دښت: موږ په پرلپسې توګه هڅه کوو تر څو خپل خدمتونه نورو ژبو ته پراخ کړو. په دې پاڼه کې موجود لېنکونه او سرچینې د مهم یا

اوس لپاره په انګلیسي/ فرانسوي ژبو د السرسي وړ دي. په بله ژبه د دې وېب پاڼې د لوستلو لپاره له ګوګل ژباړونکي څخه ګټه 
 واخلئ.

  

 ګټه اخیستالی شم؟آیا له دې خدمت څخه 
دغه خدمت په کاناډا کې د ټولو ځوانانو لپاره د السرسي وړ دی )پرته له دې چې قانوني وضعیت یې په پام کې ونیول شي(. په دوی 

کې کډوال، نوي راغلي کسان، موقت او دایمي اوسیدونکي او په ټوله کاناډا کې نور ځوانان شاملېږي چې په اوکرایني، روسي، پښتو، 

 ته اړتیا نلري. IDمانداري او عربي ژبو کې مرسته ترالسه کول غواړي. تاسو له موږ سره د اړیکو ټینګولو لپاره  دري،

 که تاسو اوس مهال د کاناډا څخه بهر یاست، تاسو کوالی شئ په ټوله نړۍ کې د تلفوني خدمتونو موندلو لپاره 

 s’Child Helpline International نړیوال ویب سایټ وکاروئ.  

 

 آیا دغه خدمت لویانو ته هم د السرسي وړ دی؟
سره اړیکه نیسئ، موږ به له تاسو سره مرسته وکړو تر څو خپل د  Kids Help Phoneکه چېرته تاسو د یوه مشر کس په توګه له 

له لوري راجع  Wellness Together Canadaکېدای شي موږ تاسو د لویانو لپاره خدمت ته د اړتیا وړ مرسته ترالسه کړئ 

 ولو کې مرسته وکړ چې ستاسو په ژبه خبرې کوي.کړو، یا له تاسو سره به د هغه خدمت په پلټ

 

 زه به له چا سره خبرې کوم؟
زموږ د ټلیفوني مشورې خدمتونه په بېال بېلو ژبو د مسلکي سالکارانو په وسیله د اوکرایني، روسي، پښتو، دري، مانداري او عربي 

 ژباړونکو په مرسته وړاندې کېږي.

ې د سلګونو ژباړنانو له ډلې څخه غوره کېږي. هغوی په مسلکي بڼه روزل شوي دي تر څو په ژباړونکي په کاناډا او متحده ایاالتو ک

خبرو پوه شي او هغه وژباړي. موږ تاسو هڅوو چې د ژباړن لپاره په منظم ډول دمه وکړئ تر څو ستاسو خبرې وژباړي او له 

 سالکار سره مرسته وکړي چې په سمه توګه پوه شي. 

، زموږ سالکاران کوالی شي غوږ ونیسي، پوښتنې وکړي او له تاسو سره مرسته وکړي تر څو د عمل د پالن د یوې مباحثې پر مهال

په اړه تصمیم ونیسئ. هغوی همدارنګه کوالی شي تاسو ستاسو په ټولنه کې نږدې پروګرامونو او خدمتونو ته )او په نورو ژبو کې که 

وزنه ورکول کېږي چې له کلتوري پلوه ځواب ویونکي اقدامات وکاروي تر څو چېرته موجود وي( راجع کړي. زموږ سالکارانو ته ر

 د ځوانو خلکو له یوه متنوع ګروپ سره مرسته وکړي.

  

tel:1-800-668-6868
https://childhelplineinternational.org/helplines/
https://childhelplineinternational.org/helplines/
https://childhelplineinternational.org/helplines/
https://ca.portal.gs/


 

 

 زه د څه لپاره زنګ وهلی شم؟
سره د هر ډول لویې او کوچنۍ ستونزې په اړه اړیکه ونیسئ چې ستاسو په ذهن کې وي.  Kids Help Phoneتاسو کوالی شئ له 

له  ،غم ،دندې ،ښوونځی ،ځورونه ،زور ویل ،اړیکې ،ګوښه والی ،سترس ،اندېښنه تاسو د دغه مواردو په اړه اړیکه نیولی شئ لکه

 داسې نور. او تعصب ،نژادپالنه ،السه ورکول

Kids Help Phone  له تاسو سره مرستې ته چمتو دی. په داسې حال کې چې موږ د حقوقي یا طبي سال مشورو په څېرو خدمتونه

نه وړاندې کوو، نه حضوري خدمتونه وړاندې کوو، مګر که چېرته تاسو وغواړئ، نو کېدای شي چې داسې خلکو ته مو راجع کړو 

ا لرئ/ غواړئ، نو کوالی شئ چې له موږ سره له یو ځل څخه ډېره اړیکه ټینګه چې دا کارونه ترسره کوي. که چېرته تاسو اړتی

 کړئ. هر ځل چې تاسو اړیکه نیسئ، نو له یوه متفاوت سالکار سره به تعامل کوئ.

 

 څه ډول کوالی شم روغتیایي مالتړ ته په څو ژبو السرسی ولرم؟
اوکرایني، روسي، پښتو، دري، مانداري او عربي ژبو زنګ  ته په کاناډا کې هر وخت په Kids Help Phoneتاسو کوالی شئ 

 دلته یې کتالی شئ چې دا څه ډول کار کوي: ووهئ. آیا غواړئ چې دا و ازمایئ؟

 
تاسو باید له سالکار سره د خبرو کولو لپاره یو څه انتظار وکړئ د وخت اندازه په دې پورې توپیر کوي چې څومره خلک له موږ 

سره اړیکه نیسي. تاسو کوالی شئ له دې وخت څخه په دې اړه د فکر کولو لپاره ګټه واخلئ چې له سالکار سره د څه په اړه خبرې 

تمرین کړئ هڅه وکړئ په یاد ولرئ چې سالکار تل هڅه کوي ستاسو اړیکې ته تل ځواب درکړي  روغتیا فعالیتونهوکړئ یا ځینې د 

 او مرسته درسره وکړي.

 

 کوالی شم؟ د دې خدمت په اړه معلومات له نورو سره څه ډول شری
 مواد د ټولنیزو رسنیو په ګډون له خپلې شبکې سره شریک کړئ. تبلیغاتي موادتاسو کوالی شئ دغه 

 

 

https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=anxiety
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=anxiety
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=depression
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=depression
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=isolation
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=isolation
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=relationships
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=relationships
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=bullying
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=bullying
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=abuse
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=abuse
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=school
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=school
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=jobs
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=jobs
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=grief
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=grief
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=loss
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=loss
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=loss
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=racism
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=racism
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=discrimination
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=discrimination
https://kidshelpphone.ca/get-info/try-free-well-being-activities-in-this-games-room/
https://kidshelpphone.ca/get-info/try-free-well-being-activities-in-this-games-room/
https://kidshelpphone.ca/get-involved/supporting-newcomer-youth/
https://kidshelpphone.ca/get-involved/supporting-newcomer-youth/


 

 

 اضافي مرسته چېرته ترالسه کوالی شم؟
ته په مراجعې سره په کاناډا کې د نویو راتلونکو کسانو او نور مرستندویه  Resources Around Meتاسو کوالی شئ 

پروګرامونه او خدمتونه ومومئ. کله چې تاسو د خپلې پلټنې پایلې ګورئ، نو کوالی شئ د ژبې او ټولنو د مالتړونو په وسیله یې فلټر 

 کړئ.
 لپاره الرښوونې، وسایل او کیسې وګورئ. نویو راتلونکو کسانوهمدارنګه تاسو کوالی شئ زموږ د وېب سایټ په پلټلو سره د 

 

Kids Help Phone زما محرمیت څه ډول خوندي کوي؟ 
Kids Help Phone بې نومه ده. دا په  ژمن دی چې ستاسو محرمیت خوندي کړي. ستاسو ټلیفوني اړیکه له سالکار سره محرمه او

څخه بهر له چا سره شریک نکړي، مګر دا چې هغوی ستاسو  Kids Help Phoneدې معنا ده چې سالکار به ستاسو معلومات له 

د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي او تاسو هغوی ته د هویت څرګندوونکي معلومات ورکړئ او د شریکولو اجازه یې ورکړئ. موږ 

رمه کوو چې له موږ سره د خدماتو په ښه کولو کې مرسته کوي، مګر ستاسو د هویت څرګندوونکي معلومات یوازې هغه خدمتونه زې

وګورئ چې د راپور  سيمحرمیت پالیهېڅکله هم نه خپروو. د ال ډېرو معلوماتو لپاره تاسو کوالی شئ زموږ د ټلیفوني خدمتونو د 

 ورکولو د دندې په اړه معلومات پکې دي.

https://kidshelpphone.ca/resources-around-me/
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=newcomers
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=newcomers
https://kidshelpphone.ca/privacy-policy/

