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نالیک   لھ پناوړونکو سره د مرستندویھ پروژې لھ کارمندانو سره د الندې برٻ
fluechtlingshilfe@vz-bw.de k :ینگولی شئ لھ الرې اړیکې 

موږ تھ ولیکی، کھ چٻرتھ د پناوړونکو د پاره د مستھلکینو د ژغورنې پھ ھکلھ 
تنې لرئ، د پناوړونکو پھ ھکلھ د مستھلکینو لھ ربړو سره  مخامخ  عمومی پو

کٻږئ او غواړی لھ موږ سره نور معلومات شریک کړئ.

لفون k د روڼ او معلومات 
انگړو ربړو پھ برخھ کې موږ پھ لٻوالتیا سره معلومات او  د مستھلکینو د 

ھ درکوو.  خو
ام تر  خھ تر پنجشنبې پورې لھ 10 نھ د ما پھ الندې شمٻرې سره لھ دوشنبې 
خھ د غرمې تر 2 بجو پورې نوبت نیولی  6 بجو او د جمعې پھ ورځ لھ 10 

شئ 669110 (0711)

انگو لنډه کتنھ:  د صالحکارو 
www.vz-bw.de/beratung-vor-ort

وک کومې بیمې تھ اړه لري او کومې بیمې گرانې او اضافي دي، د 
(Richtig versichert) (کتاب کې چې 184 مخونھ لري او بیھ یې 

ت ده، E-Book چې بیھ یې 13,99 یورو ده:  16,90 یورو جمع د ډاگ لگ
www.vz-bw.de/ratgeber :(ولو بیو کې استھالکي مالیھ شاملھ ده پھ 
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د Baden-Württemberg ایالت د کلیوالو سیمو د وزارت 
او د مستھلکانو ژغورندویې ادارې پھ مالتړ 
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Verbraucherinformation auf Pashto

k پاملرنھ! 
وونې راوړل شوې. وړاندې  ې د اھمیت وړ الر پھ لنډو معلوماتو کې یوا
ھ www.vz-bw.de/beratung او یا زموږ  معلومات زموږ پھ ویبپا
ھ دا وي چې  انگړو حاالتو کې بھ  ھ کې موندلی شئ. پھ  پھ مصلحت پا

وونھ ترالسھ  کړی. پخپلھ راشی او الر

iژبن ربړې او خنډونھ 
پھ تٻره بیا پناه وړونکو او اقامت (Duldung) لرونکو تھ د اھمیت 
وونې  وړ ده چې پوه شي: د قانوني الملونو لھ مخې موږ خپلې الر
و د غلط پوھٻدنې مخھ  ې پھ جرمني ژبھ سر تھ رسوو، تر  یوا
ایي  نو  غواړي،  وونې  الر زموږ  چې  وک  ھغھ  شي.  ونیول 
چې پھ جرمني ژبھ پھ بسیا کچھ پوه شي او یا یو بالغ ژباړونکی 

ورسره راولي.

k زموږ وړاندینې
جرمن تھ پھ راتگ سره پناه وړونکي – د مستھلکینو پھ توگھ ھم- لھ گڼ شمٻر 
و سره مخامخ دي. کھ چٻرتھ د پناه وړونکو او کارورکوونکو تر من  ستون
غلط فھمي رامن تھ شي، نو د پناه وړونکو مرستیاالن لومړي کسان دي، چې 
کھ د مستھلکینو مرکز مرستیاالنو او پناه وړونکو تھ  ھ وشي. نو  ورسره خو

پھ ډول ډول وړاندینو سره ملومات ورکوي او مرستھ ورسره کوي: 
•  لھ پناوړونکو سره اصلی او فخری مرستیاالنو تھ معلومات او زده 

کړه
رنیټ کې د پناوړونکو د پاره پھ ډٻرو ژبو معلومات، د نورو  •  پھ ان

نگ پھ عربي، انگریزي، او فارسي تر
•   لھ پناوړونکو سره د مرستیاالنو د پاه د مستھلکینو د موضوعگانو 

انگو کې پھ برخھ کې عمومي معلومات  زموږ پھ مشورتي 
ایونھ د معلوماتو   •

د پناوړونکو او لھ پناوړونکو سره د مرستیاالنو د پاره د مستھلکینو 
ھ کې:  خانگړوموضوعگانو پھ ھکلھ وړاندې معلومات پھ الندې ویبپا

www.vz-bw.de/fluechtlingshilfe

ٻړنھ پھ ساده توگھ سره د بیمو 
د تاوان ورکونې او ناروغتیا بیمھ



وک خپل مبایل Smartphon تھ گوري او پرتھ لھ  دوھم مثال: یو 
او  لویږي  یې  مبایل  رادانگي.  تھ  مخ  بایسکل  د  ستاسي  خھ  پاملرنې 

کھ دلتھ ستاسې گناه نھ وه. ماتیږي. دا تاوان تاسې نھ ورکوئ، 

ھ شی ده؟  k  یوه د خپل السي تاوان بیمھ 
(PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG)؟
دا بیمھ ھغھ تاوانونھ ورکوي، چې تاسې یې مسئول یاست او ستاسې تاوان گالي. 

ت دئ. پھ لومړي مثال کې دا د بٻرتھ رنگولو لگ

خھ پرتھ  وک لھ تاسې  د تاوان ورکونې بیمھ دا مرستھ ھم کوي، کھ چٻرتھ یو 
خھ د زیان تاوان غواړي. دې تھ د حق ژغورنھ وایي. لھ سسب 

تن د یوه نوي مبایل د پاره پیسې   Smartphon پھ دوھم مثال کې د مبایل
ھ ھم تاسې باید ھغھ ورنھ کړئ. بیمھ لھ تاسې سره مرستھ کوي،  غواړي، کھ 
ان دفاع وکوی. بیمھ د لیکلو غم ھم خوري. کھ چٻرتھ مدافع وکیل تھ اړه  چې د 

لرئ، ھغھ تھ ھم بیمھ پیسې ورکوي.

k  آیا د خپل السي تاوان بیمھ د اھمیت وړ ده؟
خھ د زیات اھمیت وړ بیمھ ده. د  ولو شخصي بیمو  د خپل السي تاوان بیمھ لھ 
خھ تاوان ورکوئ. دا چې دا  آلمان د قانون لھ مخې پرتھ لھ اقتصادي محدودیت 

رگندیږي: ھ معنی لري، پھ الندې مثال کې 

ر  علئ. شااوخوا نھ گورئ. یو سرویس مو دریم مثال: تاسې پر سرک 
ویږي او لھ یوې ونې سره لگیږي. ډٻر کسان  خھ چپیږي. سرویس  در
پي کیږي. سرویس نور د مرمت یا جوړٻدا وړ نھ دئ. پرتھ د تاوان لھ 
ول تاوان تاسې ورکړئ. دا کٻدلئ شي ډٻر گران  ایي چې  خھ،  بیمې 

ول عمر د ھغھ تاون گالئ. وي. پھ ناوړه حالت کې تاسې 

ٻړنھ پھ ساده ډول سره د بیمو 
د تاوان ورکونې او ناروغتیا بیمھ

پھ جرمني کې سړی کولی شي د ډٻرو زیانونو پھ وړاندې بیمھ کړي. خو کومھ 
ھ معلومات  خھ  انگړې توگھ د اھمیت وړ ده او د ھغھ پھ ھکلھ لھ چا  بیمھ پھ 
ایي چې پھ ډٻره بیړه سره تر سره شي. واخلم؟ پاملرنھ: تړون تړون دئ او نھ 

یعنی  دي  بیمې  روغتیا  او  تاوان  السي  خپل  د  وړ  اھمیت  د  ولو  تر 
 .(private Haftpflichtversicherung او Krankenversicherung)
یا د  ای پھ اړوند دا ھم کٻدلی شي، چې د دولت لخوا بیمھ شئ او  د ھستوگنې د 
کھ د بیمې لھ  حکومتي ادارو لخوا د ډلئیزه بیمو وړاندیزونھ تر السھ کٻدلی شي. نو 

تنھ وکوی، چې بیمھ یاستی او کھ نھ. خھ مخکې دا پو تړون 

ھ تھ وایي؟ k تاوان ورکونھ 
د جرمن د قوانینو لھ مخې تاسې باید د ھغھ زیان تاوان ورکړئ، چې بل چا تھ 
یې رسوئ. دا تاوان ورکونھ (Haftpflichtٰ) بلل کیږي او یا پھ بل عبارت سره: 

تاسې د زیان تاوان گالئ.

ول زیان تاوان ورکړم؟ ایي چې زه تل او د    k
نھ.  تاسې بھ د ھغھ زیان تاوان ورکوئ، چې سمھ پاملرنھ مو نھ وي کړې. نو پھ 
داسې ډول سره د زیان تاوان در پھ غاړه دئ. کھ تاسې د کوم زیان  مخھ نشوای 

نیولی، نو د ھغھ تاوان بھ ھم نھ ورکوئ.

ئ او ناوختھ برک نیسئ. لھ دې سره  لومړی مثال: تاسې پر بایسکل 
ر لگٻږی او رنگ یې شکارې کوئ. دا تاوان باید ورکړئ. پر یو مو

وک بیمھ دي؟  k
د  ده. کوچنیان  بیمھ  ولھ کورن  بیمې کې  پھ یوې  گالنې  تاوان  د  د کورن 
 Ausbildung کورن تاوان گالنې پھ بیمھ کې د لومړۍ مسلکي زده کړي

تر پایھ پورې بیمھ دي.

ې بیمھ  انونھ یوا د مجرد - تاوان گالنې پھ بیمھ کې، مجردان کولی شي خپل 
کړي. تاسې ھغھ وخت مجرد یاست چې واده مو نھ وي کړئ.

ومره یا پھ  k  د بیمې لخوا د ورکول کٻدونکو پیسو اندازه 
بل عبارت، بیمھ تر کومې اندازې پورې تاوان ورکوي؟

خھ وروستھ ورکول  د بیمې اندازه د پیسو ھغھ لوړه کچھ ده، چې لھ یوه زیان 
و ډٻره وي  ایي لږترلږه 5 ملیونھ  یورو وي،  ولھ اندازه  کیږي. د بیمې 

ھ ده. ھغومره 

پھ دریم مثال کې بھ بیمې تر 5 ملیونو یورو پورې ورکولې.

ومره  k  د خپل السي زیان رسونې د تاوان ورکولو بیمھ 
گرانھ ده؟

خھ تر 80 یورو پورې   و شرطونو سره پھ کال کې لھ 50  ھ بیمھ لھ  یوه 
بیھ لري.

k آیا زه روغتیایي بیمې تھ اړه لرم؟
وک مجبور دئ چې روغتیایي بیمھ ولري.  پھ جرمن کې اوسٻدونکی ھر 
تونکو د قانون لھ مخې دا حق لري، چې د سختې  تونکي د پناه غو پناه غو
ر لخوا درمل پرې  وډاک او غا ر  ډاک د  او خوږو پھ صورت کې  ناروغتیا 
تونھ شامل دي، چې د روغتیا د  وشي. پھ دې کې دوا، بلنداژ او نور ھغھ لگ
ھ وړنې او د ھغھ د ناوړه پایلو د مخنیوي لھ پاره ضرور دي. مصنوعي  لھ من
انگړو حاالتو کې د صحی  پھ  ول کٻدلی شي، چې  اٻ ونھ ھغھ وخت  غا

نډ وړ نھ وي. الملونو لھ کبلھ د 


