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مرحلې ۷ وکالت مرستې، ځان د  

 

  

 ونیسئ: اړیکه سره مالتړ شخصي او باور ځان د  .۱

او اړتياو  پيل يې خپل ځانته په يادولو سره وکړئ چې تاسو يو ارزښتناک شخص ياست او د مثبتو پايلو مستحق ياست چې ستاسو د حقونو

لپاره غوښتنه کولی شي چې هغې ته ورسيږئ. که تاسو د ډاډ او پر ځان باور موندلو په برخه کې هڅه او مبارزه کوئ، هڅه وکړئ په خپل 

ژوند کې داسې څوک ومومئ چې تاسو پرې باور لرئ او هغه ستاسو مالتړ وشي کولی. ستاسو مالتړی شخص بايد هغه څوک وي چې 

تر ټولو ښه وغواړي، ستاسو نظرونو ته درناوی وکړي، او ستاسو د ځان وکالت برخه کې د مرستې کولو مهارتونه ولري؛ هغه تاسو لپاره 

 لکه منظم شخص وي، د څيړنې وړتيا ولري، ستونزې حل .کړي او ښې خبرې وکړي

 

 کړئ: معلومې غوښتنې او اړتیاوې خپل .۲

اړتياوې څه دي او تاسو څنګه غواړئ شيان سره توپير ولري. دا ګټور وي چې حل  د مسلې په اړه روښانه پوهه رامينځته کړئ، ستاسو

 لپاره خپل خاص نظرونه ترالسه کړئ.

 حتی که دا نظرونه په کار نشي بيا هم کولی شي د السته راوړنې وړ پايلې رامينځته کړي.

  

 څیړنه: الرې  ېتسرم ولوک د ځان خپل د .۳

انديښنې شريکولو لپاره د پروسس کره معلومات لرئ. چيرې او څنګه يې کولی شئ او څوک بهرتين ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو خپل 

شخص دی چې له تاسو سره مرسته کولی شي. دا ادارې پورې اړه لري ولې ادارو سره د انديښنې شريکولو پروسې کيدای شي توپير 

 مې کړئ.ولري، نو ځکه دا مهمه ده چې عمل کولو الرې چارې وڅيړئ او معلو

  

 کول: روښانه حقونه خپل .۴

دا مهمه ده چې دا معلومه کړئ چې ايا تاسو د هغه څه په لټه کې ياست چې ستاسو د حقونو سره سمون لري. که دا تاسو لپاره په يوازې 

په اړه څيړنه کول توګه ترسره کول ستونزمن وي، تاسو د مالتړ کونکي څخه وغواړئ چې له تاسو سره مرسته وکړي.خپل اساسي حقونو 

يو ښه پيل کيدای شي. که ستاسو مسله په يو ځانګړي سازمان يا سيسټم پورې اړه ولري دوی ممکن خپل ويبپاڼه کې ستاسو حقونو په اړه 

 معلومات ولري چې څنګه يو مشتري خدمتونو ته السرسۍ موندلی شي.

 

 کړئ: جوړ پالن یو .۵

ويل غواړئ او څنګه يې ويل غواړئ. يادداشتونه جوړ کړئ ترڅو تاسو سره په يادولو کې د پالن کولو لپاره وخت ونيسئ چې تاسو څه 

مرسته وکړي. ستاسو د مسلې د خبرو اترو لپاره ډيری اختيارونه شتون لري د بيلګې په توګه د ليک، بريښناليک، تليفون زنګ يا مخامخ 

په الرښوونه مخې ته الړ شئ او خبرې وکړئ. د مثال په توګه، که تاسو  ليدل. دا مهمه ده چې خپل ځواک په نظر کې ونيسئ او هماغه قوت

د يو چا سره په خبرو کولو کې ډير ناراحته احساس کوئ چې تاسو يې نه پيژنئ، بريښناليک يا ليک ممکن ستاسو لپاره غوره انتخاب وي. 

کاټ د ځان د مدافعې متقابل عمل کې د بريا لپاره د ځان حتی د چاپيريال ترتيب په پام کې نيولو سره، د ورځې وخت او ستاسو د ذهن چو

 تنظيم کولو مهمې برخې دي.
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 وکړئ: خبرې سره اواحترام ښکاره  .۶

حتی که مسله ډيره ننګونکې او احساساتي وي نو دا مهمه ده چې روښانه او درناوي سره خبرې وکړئ. دا به د هغه چا سره د درناوي او 

مينځته کولو کې مرسته وکړي چې تاسو ورسره خبرې کوئ او احتمال لري چې ښې پايلې هم ولري. که تاسو ټيم کار کولو احساساتو را

انديښمن ياست چې دا ترسره کولو سره به له ستونزو سره مخ شئ، تاسې خپل مالتړ کوونکي سره مخامخ شئ او همدا حالت تمرين کړئ او 

و مخکې لدې چې هغه وليږئ يو ځل يې ولولئ. که چيرې تاسې ټليفون له الرې يا که چيرې کوم ليک او يا ايمل ته ځواب ورکول وي ن

 مخامخ خبرې کوئ، کولی شئ خپل مالتړ کس څخه پوښتنه وکړئ چې ايا هغه کولی شي ستاسو خبرو کې ګډون وکړي.

 

 تعقیب: او اسناد .۷

ن کې يادښتونه واخلئ. تاسو کولی شئ د خپل مالتړي کس څخه که تاسو د تليفون له الرې يا مخامخ سره ليدنه کوئ، د خبرو اترو په جريا

د بيرته راجع کولو لپاره د نوټونو درلودل ګټور دي . ډاډ  که تاسو د موافقو کړنو تعقيب ته اړتيا ولرئ نو هم وغواړئ چې دا کار وکړي.

څه خبرې شوي، په څه باندې د پرمختګ په ترالسه کړئ چې تاسو ځانګړي توضيحات وليکئ لکه: تاسو له چا سره خبرې وکړې، نيټه، 

اړه موافقه شوې، او څوک د څه لپاره او کله مسؤليت لري. دا توضيحات مهم دي ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې هر هغه کس چې ستاسو ښه 

ئ چې د ځان مدافع بدلون راوستلو کې له تاسو سره ژمنه کړې وي د هغې معلومات له تاسو سره وي. د تعقيب بله مهمه برخه په ياد ولر

کيدل استقامت اخلي. تاسو ممکن هغه څه چې تاسو ورته اړتيا لرئ سمدالسه ترالسه نه کړئ، په حقيقت کې دا ممکن ډير وخت ونيسي چې 

يو څوک پيدا شي چې له تاسې واوري او ژمنه وکړي چې تاسو لپاره د شيانو په ښه کولو کې مرسته وکړي، مګر دا مهمه ده چې د خپل 

 لپاره غږ اوچت کړئ ترڅو تاسو لپاره شيان ښه شي. ځان

 

دا مهمه ده چې دا ومنو چې د ژوند مختلف حالتونه به تل د ځان د مدافعې مختلفې الرې ولري. په هرصورت، دا مرحلې د هر ډول ځان 

 مدافعې حالت کې پلي کيدی شي ترڅو تاسو سره د برياليو پايلو ترالسه کولو کې مرسته وکړي.
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