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 د يويه هسيک
 
 

 ټکر له موټر د هغه وړاندې کاله څو .کوي ژوند کې ښار کوچني یوه په سره لور ځوانې خپلې د ده کې مینځ په عمر کلونو ۳۰ د چې ده ښځه یوه هیوي

 له کې ژوند خپل دوی او کړي رامینځته کلونه ستونزمن خورا لپاره لور هغې د او هیوي د پیښې دې .ده کې ویلچیر په اوس کې پایله چې شوه مخ سره

 غوښتنلیک بریالی یو ته NDIS هیوی مرسته، په متخصصینو روغتیایی خپلو د .کړي عادت ورسره ځان باید چې شول مخ سره  بدلونونو لویو ځیني

 څو تیرو په مرغه بده له .کړې ترالسه مرستې مالي لري اړتیا ورته چې لپاره خدماتو درملنې او مرستې د هغې کې کلونو دوو تیرو په .واستوه او ولیکه

 ورځو اونۍ د ته اغلې .دی ټیټ یې کیفیت خدمت د او ورکوي نه خدمات کس شوی ګومال لپاره خدمت ته هغې پخوا لکه چې شوه پوه هیوي کې میاشتو

 نتیجه هم هغې ولې وکړي خبرې سره چا له اړه په مسلې دې چې وکړ کوښښ هغې راځي، ناوخته تل او راځي کسان کولو خدمت بیالبیل کې ترڅ په
 .کړ نه ښه یې حالت او ورنکړه

 
 ګامونه: مرستې سره ځان

 

 شئ وصل سره مالتړ شخصي او باور ځان په خپل .۱

 لپاره کڅوړې NDIS د ولې چې وکړه یادونه ته ځان هغه وکړ احساس خپګان او وسۍ بې د اړه په وضعیت د هیوي کې پیل په چې دې له وروسته

 وکړي. خبرې اړه په هغې باید نو ځي نه ته مخې ښه شیان که نو کړي، یې سخت داچې نه وکړ لپاره کولو اسانه ژوند خپل یې کار دا او وکړه غوښتنه

 سختو همداسې پخوا ورسره ملګري ګاونډ همدې او لري ملګرتیا نږدې سره ګاونډ خپل هیوي وکړ، بحث هم اړه په وضعیت د سره ګاونډي خپل د یويه

 نور دې مسله دا او غورځوي ونه پامه له احساسات او خپګان خپل چې وهڅوله هیوي ملګري کړې. مرسته هم کې برخه په چارو الرو وتلو څخه حالتو

 کړي. تعقیب هم

 

 وپیژنئ: غوښتنې او اړتیاوې خپل .۲

 خبرې سره کارمند ادارې له هغه کوي، اداره کارکونکي مالتړ کس دا او لري اړتیا ته کولو خبرو چې سره کوم له کوي پیدا لپاره خبرو کس هغه هیوي

 کړې. وه نه مرسته کې وخت شریکولو ستونزې یې سره هغې له چې کوم کوي نه

 

 وڅیړئ الر مرستې ځان خپل .۳

 ترالسه هم یې معلومات اړیکو د مشر هغه د او دی څوک مشر چې کړل ترالسه معلومات څخه ویبپاڼې ادارې خدماتو د هیوي سره مرستې ګاوند خپل

 کړل.

 

 ښکارول: حقونه خپل .۴

 ال اړه په حقونو خپل چې وکړه مرسته سره هیوي معلوماتو او ورکړ، وخت ته لوستلو ګډه په معلومات کې ویبپاڼه په NDIS د ګاوندی هغې د او هیوي

 ومومي. السرسی ته خدماتو کولی وشي ترڅو کړي ترالسه ډاډ ډیر

 یو پالن جوړ کړئ. ۵

اغلې په انګلیسي ژبه باندې د خبرو بیانولو کې ستونزه بریښنالیک ولیکي.  له خپل ملګري سره یوزای هیوي پریکړه وکړه چې د ادارې مشر ته

بریښنالیک کوم چې ال د مخه لیکلی شوی به اسانه وي. دا به پدې معنی هم وي چې له هغې سره به ادارې مشر  احساسوي، ولي اغلې پوهیږي چې هغه

 سره اړیکې ریکارډ هم موجود وي.

 واضح او درناوي سره اړیکه ونیسئ:  .۶

بریښنالیک لیکي او خپل اندیښنې بیانوي، اغلې خپل حالت په تړاو ّکنۍ هڅې هم بیانوي او د هغې پایلې ذکر کوي چې  اتو ادارې مشر ته لنډهیوي د خدم

 هیوي یې هیله لري.

 اسناد او تعقیب:. ۷

ډیر فکر وکړي چې څه وایي او څنګه یې هیوي یوازې د بریښنالیک له الرې اړیکه غوره کوي ترڅو هرڅه په بشپړ ډول مستند شي او هغه کولی شي 

ر کړي کوم ووایي. انګلیسي د هیوي دویمه ژبه ده، ولې اغلې ډاډمنه ده چې ګاونډی یې ورسره مرسته کولی شي او په ګډه هغه لیک د ګاونډي له نظره تی

 چې هیوي لیکلی او ډاډ ترالسه کوي چې دا سم دي.
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 پایله

بریښنالیک ځواب ترالسه کوي چې د هغه مسلو لپاره بخښنه غواړي چې هغه ورسره مخ شوې. هغه مني چې دوی په دې هیوي د خدماتو مدیر لخوا د 

 وروستیو کې د مرستندویه کارکونکو په ډله کې ډیرې ناروغۍ لري چې د دوامداره خدمت چمتو کول یې ستونزمن کړي دي. مدیر وایي، چې د ورته

نکي ګومارلي او په خپله مدیر هم له ټیم سره د مسلو په اړه کار کوي لکه د کارکونکي ثبات او په وخت رسیدل ترڅو ستونزو حل لپاره یې نوي کار کوو

دوه اونیو کې ډاډ ترالسه کړي چې پر مشتریانو منفي اغیزه ونلري. مدیر له هیوي څخه غوښتنه کوي چې له هغه سره بیا اړیکه ونیسي که چیرې هغه په 

 چې هغه یې ترالسه کوي ښه والی ونه ګوري.په هغه خدمت کې 

  

ږ د ځان که دا کیسه ستاسو لپاره تجربه بیانوي او تاسو یې هڅولي اوسئ چې خپل ځان سره مرستې لپاره الس په کار شئ، تاسې همداسې پیل لپاره زمو
 او د اړیکې توضیحاتو پاڼه وګورئ ترڅو تاسو سره مرسته وکړي.  مدافع وکیل سرچینې
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