
 

 

 د مهمو معلوماتو تازه شوی تړونونه  22.05.2020: په تاریخ

 

 

 !په تاریخ له هاغه وروسته بیا په شخصي ډول  25.05.2020موږ ال هم تاسو لپاره دلته یو د  - د کرونا ویروس دوام

به د اوږدی مودی لپاره موږ سره وي، د اوپرټال جاب سینټر هم اوسني برمختګونو لپاره کاري  کورونا ـ پاندمید کرونا 

امکان  خبري اتريبیا هم په جاب سینټر کښی شخصي  څخه راهیسې 2020می  25د له همدی امله . میتود غوره کوي

ساتنی لپاره د سخت حفاظتي لري، په هر صورت یوازی د مخه د ټاکل کیدو، او د انفکشن د حفاظت په وړاندی د 

 .د ماسک اغوستل الزمي دياقداماتو سره، همداسی د جاب سینټر په ټولو ودانیو کښی 

مونږ غواړو د خپلو کارمندانو او مراجعینو لپاره د دا ویروس سرایت خطر کم کړو او له ټولو غیر ضروري شخصي 

چې موږ به په لومړي سر کې د تلیفون له الرې  نو مهرباني وکړۍ پدي باندی پوه شۍ .اړیکو څخه مخنیوی وکړو

 . انفرادي قضیی په شخصي مرکه کښی وړاندې کړو( ضروري)او هاغه اړینې  . مشورې ور کول تر سره کړو

SGB II-  د ټیلیفون له الری او د بریښنالیک یا د ( د ګټی ور کول)کولی شي د مالي مرستی پوری اړوند ټولی معاملی

 . یم شيلیکلو له الری تنظ

که تا غواړۍ په بیړني،  فوري، چارو کښی نوری شخصي خبری اتری و کړۍ، که تاسو غوښتنه کوۍ خپل د اړیکی 

 . شخص سره اړیکه و نیسۍ، او د لیدنی لپاره وخت واخلۍ

کښی تر ټولو موږ تاسو ته د اوسبیلډونګ په اړه او کار او مسلکي وړتیا ټولو پوښتنو لپاره، به تاسو ته په کرونا ویروس 

او د شخص . موږ په خپل مشورتي خدمت تر ټولو، لومړۍ د ټیلیفون له الری کار مخته یوسو. ممکنه مالتړ چمتو کړو

که تاسو شخصي خبري اتری غواړۍ، نو مهرباني و کړۍ د مالقات وخت . مشوری پر ځاې په تدرېجي ډول پراخه کړو

اړتیا  دمخه پیښیږي، تاسو 15.08.2020کړۍ ، او دا بلنه د   سهالکله چی تاسو شخصي مرکی لپاره بلنه تر  .ونیسۍ

حاضر شئ حاضر نه شئ. د ګمارنی ګډون داوطلبانه دي، او د ویری کولو لپاره هیڅ مالی زیانونه  ټاکنې تهنلرئ چې په 

 که تاسو موږ ته خبر راکړئ او د تلیفون له الرې وخت واخلئ.موږ به خوښ شوشتون نلري. په هرصورت ، 

 

 :لینک

 . یو مسلکي ادغام کښی د شتون مشوری په اړه نور معلومات دلته موندلی شۍ

مهربانی و کړۍ د انفیکشن محافظت مهم مقرراتو په اړه معلومات پانه په ستا شخصی خبری اتری د اوپرټال په جاب 

   .سینټر کښی ضرور باید مراعات وکړئ

 
 
 



 
 
 

 اسناد راستول

 

 بریښنالیک

 
مهرباني وکړئ ټول غوښتنلیکونه، شواهد یا پوښښ لیکونه د بریښنالیک له الرېراوستوي که امکان ولري. مهرباني 

وکړئ د اړوند څانګې بریښنالیک پتې وکاروئ )الندې وګورئ( او یا د خپل مسؤل بریښنالیک پتې. د کارمندانو د 

ګه ، تاسو کولی شئ د خپل ګرځنده تلیفون سره د سپارلو ناروغۍ په حالت کې، دا مسلې نشي پروسس کیدی. د مثال په تو

لپاره د شواهدو عکس واخلئ. مهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو فایلونه په ښه او منل شوي کیفیت کې واستوئ. 

په فورمات کې فایلونه پروسس کولی شي. په پروسس کې ځنډ څخه  JPEGاو  PDFزموږ بریښنایی فایل یوازې د 

لپاره ، مهرباني وکړئ د ذکر شوي فایلونو په ذکر شوي فورماتونو راواستوي. دلته به تاسو د ډاونلوډ لپاره  مخنیوي

 ډیری غوښتنلیکونه ومومئ ، کوم چې تاسو یې کولی شئ ډک کړئ او د فایل په توګه موږ ته یې واستوئ.

 
 د تلیفون اړیکه

 
که چیرې  -موږ د تلیفون له الرې ستاسو لپاره په چوپړ کي یو. هر هغه مشوره چې دمخه یې په شخصي ډول اخیستې وه 

په بشپړ ډول د تلیفون مشورې  -د ننوتلو زون کې وي ، د نوي غوښتنلیک سپارلو لپاره یا ستاسو مسلکي وضعیت لپاره 

فون شتون وختونه او ظرفیتونه پراخه کړل. تاسو کولی شئ موږ لخوا ځای په ځای شوی. موږ ستاسو لپاره زموږ د تلی

بجو او د  8.30ته د عادي دفتر ساعتونو په جریان کې رسیږئ ، د بیلګې په توګه د دوشنبه تر چهارشنبه د سهار له 

و پورې بج 12 30او جمعې تر : 17: 30بجو. د پنجشنبه په ورځ موږ د تلیفون له الرې د ماسپښین تر 16ماسپښین تر 

 رسیدلی شو. 

 

 تاسو کولی شئ دلته د اړیکې لرونکي اشخاصو تلیفون شمیره ومومئ چې ستاسو لپاره مسؤل دي.

 

که تاسو موږ ته نشئ کولی مستقیم زموږ سره اړیکه ونیسئ د زیاتو تلیفونونو له امله ، موږ به تاسو ته په راتلونکي 

 کولی شئ پدې تکیه وکړئ. کاري ورځ کې په وروستي غږ کې تلیفون وکړو. تاسو

 

 باندې زنګ ووهئ. 0202ـ  747630تاسو کولی شئ زموږ شمیره په 

 

 پوسټ

 
البته ، تاسو الهم کولی شئ موږ ته اسناد د پوستې له الرې یا په شخصي توګه د اړونده دفتر کور پوستبکس ته واستوئ. 

تاسو نشئ کولی په ډیجیټل طریقه کې اسناد په هرصورت ، موږ غوښتنه کوو چې تاسو یوازې دا الر وکاروئ که 

راواستوي، یعنی د بریښنالیک له الرې. د کاغذ میل د ډیجیټل میل په څیر ژر پروسس کیدلی نشي ځکه چې دا باید 

لومړی سکین شي. مهرباني وکړئ پوه شئ چې موږ نور دا پوسټ په شخصی ډول نه منو. ستاسو د خپل خوندیتوب او 

 حافظت لپاره ، موږ د غیر ضروري شخصي اړیکې څخه مخنیوی کوو.زموږ د کارمندانو م

 
ددی لپاره چی ډاډ تر السه . و ګورو( ورځو پوری 10تر )د څه مودی لپاره د پوسټ د تحویل وختونه : مهم یادښت

به کړۍ، چی ستاسو غوښتنلیکونه ګړندي پروسس کیږي، نو موږ په مهربانۍ سره تاسو څخه غوښتنه کوو چی د امکان 

 . له الری خپل اسناد موږ ته واستوۍ(ایمیل )صورت کښی د بریښنا لیک

 

  د مالي مرستو غوښتنه

 په نوي غوښتنلیکونو یادداشتونه



 
الندې مالي مرستي لپاره نوی غوښتنلیک چمتو کړئ، موږ ته زنګ اووهئ یا بریښنالیک  SGB IIکه تاسو غواړئ د 

راواستوئ. موږ به سمدالسه تاسو ته په عین ورځ یا په وروستۍ ورځ کي اړیکه ونیسو او له تاسو سره به نورې پروسې 

غوښتنلیکونه به تاسو ته د پوست له په اړه وغږیږو. تاسو نور اړتیا نلرئ د شخصي پیژندنې لپاره دفتر ته راشئ. ټول 

الرې لیږل کیږي او د تلیفون دوه مفصل مشورې به تاسو سره ترسره شي. دا مهمه ده چې موږ تاسو سره د اړیکې 

اختیارونو په کارولو سره تاسو ته رسیدو چې تاسو چمتو کړی. په ځانګړي توګه، د تلیفون مشورې ګمارنې ګړندي 

  ا مهم دي او موږ له تاسو څخه غوښتنه کوو چې د دې پیروي وکړي.غوښتنلیک پروسس لپاره خور

 

 د نورو تصویب لپاره غوښتنلیکونو ته یادداشتونه 

 
وروسته لدې چې د تصویب مرحله پای ته ورسیده، د خدماتو نور تصویب لپاره غوښتنه باید وسپارل شي. تاسو به دا په 

ښه وخت کې ترالسه کړئ مخکې لدې چې د تصویب مرحله پای ته ورسیږي یا تاسو یې دلته ډاونلوډ کولی شئ. 

کولی شئ په ساده ډول دا عکس وکړئ او د بریښنالیک مهرباني وکړئ دا د پوسټ یا بریښنالیک له الرې وسپارئ. تاسو 

له الرې یې واستوئ. که تاسو نور نشئ کولی خپل غوښتنلیک ومومئ ، تاسو کولی شئ د ساده لیک سره نور تصویب 

شمیره  BGلپاره غوښتنه وکړئ. د نورو تصویب لپاره غوښتنلیک سربیره ، پدې کې باید ستاسو نوم او آدرس ، ستاسو د 

 سلیک هم شامل وي ، په بیله بیا یو پیغام چې ایا ستاسو په شخصي یا اقتصادي وضعیت کې څه بدلون راغلی.او ال

 

 په بیړني حالت کې یادداشتونه

 
که تاسو د نه بدلیدونکي اضطراري حالت کې یاست ، مهرباني وکړئ موږ ته زنګ ووهئ. موږ به ستاسو سره په ګډه یو 

 دفتر کې یوه لنډه شخصي مرکه هم امکان لري.حل ومومئ. که اړتیا وي ، په 

 
 :په خپلواک ډول په خپل یادښت

 

 مسلکي ادغام )انتګراسیون(
 

 ستاسو د مسلکي وضیعت په اړه 

دا . موږ ټول د کرونا پاندمی د پیل کیدو سره مسلکي ادغام لپاره شخصي مشوری یواځی د ټیلیفون له الري سرته رسوو

تاسو ته په الس رسئ کښی یو، او د اوسبیلډونګ او کار او مسلکي وړتیا ټولو پوښتنو لپاره زموږ هدف دئ، موږ هر کله 

موږ به خپل مشورتي خدمت تر ټولو لومړۍ د ټیلیفون له الري کار مخته بوزو، د . د امکان تر حده په غوره مالتړ کوو

 . ناروغۍ خطر د کمولو او ستاسو روغتیا ته د زیان رسولو لپاره

په تاریخ خبرې اترې تاسو   25.05.2020ته په استثنائې مواردو کې په سختو مقرراتو د صحت او حفاظت د  موږ تاسو

 .ته بیا ممکنه کوو

  خبری اتری یواځی د ګمارنې په واسطه، د خولې او د پوزې د ماسک سره

یوازې د مخکښېنۍ ټاکل کیدو او ددی لپاره دقیقا د د مراجعینو تک راتک کنټرول وړ وي، د خبري اتري د پاره راتلل 

که . پرته له دې تاسو به د خپلې شخصي مرکې لپاره د خولې او پوزې ماسک ته هم اړتیا و لرۍ. وروسته امکان لري

 .تاسو پخپله مناسب ماسک ونه لرئ، موږ به تاسو ته په مالقات ځای کې د یو وار مصرف ماسک درکړو

  ستاسو خبری اتری په خپله خوښه دې

په مالقات کښې  تاسو ژمن نه یې، چی دمخه پیښیږي 15.08.2020او دا بلنه د  ته بللي شوي یی،کله چی تاسو مشورې 

دا پدې معنی چی تاسو لپاره هیڅ مالي زیان شتون نلري، که تاسو د شخصي مالقات پر وړاندې پریکړه و  .څرګند شئ



، نو ځکه چې موږ غواړو ستاسو مسلک د جدی ونیسیرې مګر موږ به خوشحاله شو، که تاسې د ټیلیفون له ال. کړۍ

  .وړاندې اقداماتو په مرحلو په آرامه خبرې اترې و کړو

د دي چې تاسو یې باید وساتئ. دا پدې مانا ده چې  ټاکنېڅخه تر سره کیږي هغه  15.08.2020چې د  مرکې ټاکنېد 

کوم چې پیښ کیدی موږ به تاسو ته ستاسو د بلنې لیک کې د قانوني پایلو په اړه خبرداری درکړو،  .خبرتیا ورته اړتیا ده

 .شي که تاسو د لیدنې لپاره بلنه ونه منئ او د دې لپاره هیڅ مهم دلیل شتون نلري یا هیڅ مشکل شتون نلري

 

 


