
 سالم! زه ستاسو نماینده یم. زه دلته ستاسو د کومک لپاره یم.
 

زه پوهېږم چې اوسمهال به کارونه احتماالً مغشوش او ډاروونکي معلومېږي. کېدی شي په ما الزمه شي 
چې پیچلی قانون درته تشریح کړم او ښایي مجبور شو د داسې شیانو په اړه خبرې وکړو چې تاسو لپاره 

 وي.نااراموونکي 

 
 زه پوهېږم چې تاسو ښایي ددې نه مخکې قانوني نماینده نه لرلو، نو دا دی زه یو څو پیشنهادات لرم.

 
 پوښتنې وکړئ. هر څومره پوښتنې چې کول غواړئ نو مهرباني وکړئ د کولو نه یې مه ډارېږئ. -

مه ده چې تاسو په هغو دا ما سره تاسو ته د الزمې تشریح په درکولو کې کومک کوي. دا ما لپاره واقعاً مه
تصمیمونو پوه شئ چې زه یې درنه د نیولو غوښتنه کوم. که تاسو غواړئ چې زه درته کوم څه تکرار کړم 

 نو بېخي سمه ده. -یا یې په بله طریقه ووایم 

 
که تاسو یادداشت اخیستل غواړئ نو سمه ده. که تاسو د هر هغه څه چې زه ترې د تشریح درکولو  -

 کوم نقلول غواړئ نو زه به دغه کار تاسو لپاره وکړم.لپاره استفاده 

 
زما لیدلو ته د راتللو نه مخکې هغه پوښتنې چې تاسو یې مانه کول غواړئ لیکل درسره ښایي کومک  -

 وکړي.
 

زه غواړم چې  -که تاسو د مالقاتونو پر مهال وقفې ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ راته ووایاست  -
نو مهرباني وکړئ راته  -. که بل داسې کوم شی وي چې تاسو زیات راحتوي اوسئتاسو راحت 

 نشم بدلولی خو څه چې کولی شم هغه به کومه. هواووایاست، زه 
 

که مالقاتونو ته ځان سره د چا راوستل تاسو ته بهتر احساس درکوي نو صحیح ده، خو ځینې وختونه  -
 رم.زه ښایي تاسو سره یوازې خبرو کولو ته اړتیا ول

 
نو مهرباني  -که ما سره ستاسو د مالقات په عین وخت کې تاسو د شفاخانې مالقات یا بل څه ولرئ،  -

 وکړئ ماته ووایاست، زه ښایي په دې وتوانېږم چې ځان سره درته بل مالقات جوړ کړم.
 

ایاست، یا مهرباني وکړئ ماته وو -که مونږ د ترجمان څخه استفاده کوو او تاسو یې په خبره نه پوهېږئ  -
 بل داسې چاته ووایاست چې ماته یې ویلی شي.

 
 زه خوشحال یم چې تاسو سره مالقات کوم او ستاسو کومک کولو ته سترګې په الر یم.

 
 
 

 


