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 .1د روغتیا په اړه عمومي
مالوماتونه

په المان کې د رملنه د روغتیایي بېمې په واسط کیږي .که تاسو په المان کي پناه غوښتونکي
شي  ،تاسو په لومړي سر کی روغتیایي بیمه نه لري  .له همدي کبله دولت ستاسو
روغتیا تامینوي  .دا به د سوسیال دفتر وی ( )Sozialamtاو یا به د عامي روغتیا اداره
( )Gesundheitsamtوي  .په روغتیایي تامین کي د یوې ډاکټري یا ډاکټر له خوا درملنه ،
د غاښو ډاکټري یا د غاښو ډاکټر له خوا د غاښونو درملنه  ،او د روغتیایي له نظره ضروري
واکسینونه او نور وقایوی معاینات .
دولتي ادارې د روغتیایي موسساتو سره په ګده همکاري کوي .
تاسو د یوې ډاکټري او یا ډاکټر له خوا هغه وخت معاینه کیږي  ،چې
• تاسو سخت یا عاجل ناروغه شي ،
• تاسو درد ولري ،
• تاسو د حاملګي په حالت کي یاست.
د حامله میندو ماشومان او شکنجه شوي معیوب کسان په خاصه توګه امن ته اړ تیا لري.
په روغتیاي درملنه کي ستاسو اړ تیا وي په خاصه توګه په نظر کې نیول کیږي .

اړین (مهم) ټکي:
اړین ټکي  :هیله کیږي  ،چي د خپل ټول درملني کاغذونه چي تاسو ته در کول کیي ،
له ځانه سره وساتي ! د بېلګي په توګه د واکسین کاغذونه ( )Impfausweisاو د
حامله میندو کاغذونه ( . )Mutterpassپه دي کاغذونو کي مهم مالوماتونه لیکل
شوي وي  ،چي بیا وروسته ډاکټر ته د ورتګ په وخت کي او په روغتون کې پاته کېدو
په وخت کي مهم ګڼل کیږي .
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د او سېدني په ځایونو کې د مالقات وختونه
په ځینو آیالتونو کې ډاکټرانې او ډاکټران د اوسېدنيې په ځایونو کې د مالقات وختونه
ورکوي  .دلته د پناه غوښتونکو روغتیایي معاینات ځای په ځای د مالقات د وختونه په
توګه تر سره کیږي .

د درملني کاغذونه او الیکترونیکي روغتیایي کارتونه
مربوط په آیالت پوري یا به تاسو ته روغتیایي کاغذونه ( )Behandlungsscheinدرکول
شي او یا به الیکترنیکي روغتیایي کارتونه (. )Gesundheitskarte
روغتیایي کاغذ په معموله توګه د کمې مودې لپاره وي  .دا کاغذونه تاسو ته هغه وخت د
دولتي ادارو له خوا در کول کیږي چي تاسو ناروغه شي  ( .د بیلګې په توګه د سوسیال
ادارې ( )Sozialamtله خوا)  .دا کاغذ باید تاسو ډاکټر یا ډاکټرې ته ښکاره کړي  .که ډاکټر
یا ډاکټره تاسو ته در مل لیکي ( نسخه در کوي) او یا تاسو روغتون ته لیږ دول غواړي  ،باید
داسې کړني لومړی دولتي ادارې له خوا منظوري شي .
په ځینو آیالتونو کې پناه غوښتونکو ته د دولتي ادارو له خوا او یا د روغتیا یي بیمې له
خوا الیکترونیکي روغتیایي کارتونه ( )Gesundheitskarteور کول کیږي .
الیکترونیکي کارت د روغتیایي کاغذونو ځای نیسي  .پدې وسیله تاسو کوالی شي  ،خپل
ډاکټر یا ډاکټره پخپله خوښه پیدا کړی  ،بیله دې چې له دولتي ادارو نه ( لکه سوسیال دفتر )
روغتیایي کاغذ تر السه کړي  .تاسو باید خپل الیکترنیکي کارت په ښه توګه وساتئ .

5

روغتیا یي الیکترونیکي کارتونه
د مخ پاڼه

پر ټولو کارتونو باندې د
کارت په یوه شان نوم د
پېژندنې خاص نښان
د بېمه شوی کس انځور
(عکس)

د الیکترونیکي کارت نوم د ړندو
کسانو په خط

پر ټولو کارتونو په
یوه شان عالمه د
پېژندنې خاص نښان
د پروسې چیپ د
پټ مالوماتونو ځای

د روغتیایي بیمې د کارت لرونکي مشخصات
(نوم  ،بیمه او د بیمې شمیره)	
د خاص عالمې
لپاره ځای
© Bundesministerium für Gesundheit

په تاسو پورې مربوط د دولتي ادارو پته (ادرس)

)(Bitte Eintragung durch jeweilige Aufnahmeeinrichtung

مرسته کونکي موسيسې
د اوسېدني په ځایونو کي کېدای شي ،چې مرسته کونکي موسیسې هم وي (لکه سور
صلیب  ،دیاکوني  ،کاریتاس  ،مالتیزر کومکي خدمتونه) .دا موسیسې روغتیایي تامینات
وړاندې کوي  .تاسو ً
لطفا په خپل اوسېدنې ځای کې مالومات واخلئ  ،چې هلته مرسته
کونکي موسیسې ډاکټری مرستي کوي او یا دډاکټر په پیدا کېدو کې مرسته کوي .
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ډاکټرانې او ډاکټران په خپلو شخصي کتنځایونو کې
د ناروغي تشخیص او درملنه په عادي توګه ډاکټرانيې او ډاکټران کوي  ،چې خپل شخصي
کتنځۍ لري او یا د نورو ملګرو ډاکټرانو سره په ګډه کتنځۍ لري  .دې ډاکټرانو ته اقامتي
ډاکټران وایي  .اقامتي ډاکټرانې او ډاکټران د درملو لپاره نسخې ور کوي او خپل ناروغاني او
ناروغان د زیاتو درملني لپاره روغتونونو ته هم لېږ دوي .
اقامتي ډاکټرانې او ډاکټران د خپل کار په بدل کيې پیسې له سوسیال دفتر ()Sozialamt
نه او یا له قانوني روغتیایي بېمې ( )Krankenkasseنه اخلي  .ناروغانې او ناروغان کوالی
شي د خپل عالج پیسې ډاکټرانو ته له خپله جيبه ورکړي  .تا سو باید پوه شئ  ،چي تاسو
بیا خپل لګښتونه پر خپله غاړه واخلئ  .دا پیسي بیا تاسو ته وروسته نه در کول کیږي .

اړین ټکي:
زیات ډاکټرانې او ډاکټران د درملنيې لپاره و ختونه ور کوي  .تاسو هم باید په خپله
وخت واخلئ  ،تر ټولو ښه د تلیفون په توګه  .که ډاکټر وخت در کړي  ،باید هغه په
ټینګه توګه مراعات کړئ  .هغه ناروغان  ،چي له مخکې یې وخت نه وي اخیستی ،
باید هلته زیات انتظار وباسي .

ډاکټرانې او ډاکټران د ډاکټري مکلفیت پر اساس مجبور دي د ناروغه حال پټ وساتي.
هغوي اجازه نه لري ،ستاسو حال له بل چا سره شريک کړي.دخاصي ساري ناروغۍ په اړه لکه
تبرکلوز باید عامي روغتیا ادارې ته خبر ورکړل شي .یوازې پدې ترتيب کېدای شي دساري
ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي.دا الرشوونې پر پناه غوښتنې هېڅ بده اغېزه نه لري
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اړین ټکي:
زیات ډاکټران په انګریزي یا کومه بله ژبه خبري کوالی شي  .هیله ده تاسو
مالومات واخلئ  .که تاسو په الماني ښه نه پوهیږ ئ  ،داسي یو کس  ،چې ستاسو د
اعتبار وړ وي او په الماني پوهیږ ي  ،له ځانه سره ډاکټرې او یا ډاکټر ته بوزئ .

روغتون
په روغتون ( )Krankenhausکي ستاسو در ملنه هغه وخت کېدای شي  ،چې دې اقامتي
ډاکټرې او یا ډاکټر درملنه کفایت و نه کړي  .په روغتون کې پاته کیدل باید مخکي له مخه
منظور شي  .په بېړني وخت کي روغتون ته بیله منظوري تالی شئ .

بېړني وختونه
توګه:
د روغتیاله نظره بېړني وختونه ( )medizinische Notfälleدا دي ،د بیلګې په ً
• که یو دم نفس تنګي را منځ ته شي ،
• که یو دم په سینه کې درد پیدا شي ،
• که یو دم په نس کې درد پیدا شي ،
• که یو دم سر څرخي پیدا شي ،
• د ټکر او زخمي کېدو په وخت کي،
• د حاملګي په وخت کې ستونزي ،
• سخت رواني او روحي ستونزي ،
• د ځان وژ نې د خطر په وخت کي ،
• د نشه یي توکو بیړني وخت کي،
• د الرژي (حساسیت) شوک په وخت کي ،
• د بیهوښي او یا کوما په حالت کي .
پداسې حالتونو کي تاسو باید په نیغه ( ً
راسا) له مرستندویه مرجع  ،بیړنۍ مرجع له کوم
ډاکټرې یا کوم ډاکټر نه مرسته وغواړئ .
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تاسو بیړنۍ مرسته دلته تر السه کوالی شئ :
په روغتیاي بیړني حالت کي ستاسي د اوسېدني په ځای کي د اړیکو کسان :

)(Bitte Eintragung durch jeweilige Aufnahmeeinrichtung

در ملتون
په المان کې زیات در مل ناروغانو ته په در ملتون ( )Apothekeکې ور کول کیږ ي .
د در ملتون له خوا تاسو ته خاص درمل ( هغه درمل چې باید د ډاکټرې یا ډاکټر له خوا ولیکل
شي )  ،یوازې په هغه وخت کې در کول کیږي  ،چې تاسو د ډاکټر یا ډاکټرې نسخه ولرئ .
نور زیات درمل شته  ،چې د هغو لپاره د ډاکټر نسخه ضروري نه ده  .دداسي درملو لګښت
(پیسې) د دولتي ادارو له خوا نه در کول کیږي .
په در ملتون کې تاسو ته د درملو د کارولو په اړه مالومات در کول کیږي .
د ورځې او د شپې په هر وخت کې یو درملتون ستاسو د اوسېدنې په شا وخوا کې بیړني
نوکري لري .
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نسخه کېدای شي  ،چې داسې مالومیږ ي :

© Deutscher Ärzteverlag
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لومړنۍ معاینې
اړین ټکي:
د لومړنیو معایناتو ( )Erstuntersuchungپه وخت باید ساري ناروغي ددې
لپاره وپېژندل شي  ،چې درملنه یې وشي  .پدې ترتیب کیدای شي د ساري
ناروغي د سرایت مخه ونیول شي .
تاسو خپل د اوسېدنې ځای ته په رسېدو سره د یوې ډاکټرې یا ډاکټر له خوا د
ساري ناروغي په اړه معاینه کیږ ئ  .دا یو قانوني مکلفیت دی  .له همدې کبله تاسو
مجبور یاست چې پدې معایناتو کي برخه واخلئ ! امکان شته  ،چې تاسو دداسې
معایناتو مخکيې له مخه یوه فورمه ( د ناروغیو سوابق په اړه) ډکه کړئ  .ډاکټره یا
ډاکټر ستاسو نه د ساري ناروغي د عالمو په اړه پوښتنې کوي او تاسو معاینه کوي .
د لومړنیو معایناتو نتیجه ستاسو د پناه غوښتني پر موضوع هیڅ تاثیر نه لري .
ددې لپاره  ،چې د سږ و تبرکلوز ناروغي په اړ اطمینان حاصل شي  ،باید د سږ و
عکسونه واخیستل شي  .د هغو ماشومانو چې عمر یې تر  ۱۵کلونو کم وي او د حامله
میرمنو معاینات بیا د عکسونو په بدل کې په بل ترتیب اجرا کیږي ( د بیلګې په
توګه د ویني معاینات)  .هیله ده تاسو د معایناتو په وخت کي ډاکټره او یا ډاکټر
خپلي حامله ګې ته بام لرنه (متوجه) کړئ !
په ځینو آیالتونو کې نور معاینات هم تر سره کیږي  .د ویني اخیستلو مانا داده چې
د ساري ناروغیو په اړه اطمینان حاصل شي  .د غایطه موادو معایناتو په وسیله د
اسهال میکروب او په نس کې چینجې پېژندل کېدای شي .
هیله کیږي چې د ټولومعایناتو په اړه یادداشت واخلئ  .که تاسو ته د یادداشت لپاره
کوم کاغذ نه وي درکړه شوی  ،تاسو کوالی شئ په هغه فورمه کې یادداشت واخلئ ،
کومه چي دلته په  ۱۱پاڼه کي ضمیمه ده .

11

وا کسین
واکسین انسانان له هغو ناروغیو نه ژغوري  ،چې د مکروبونو په وسیله را منځ ته کیږي .
انسانان چې زیات واکسین شوي وي  ،ناروغې د نفوسو په منځ کې پراختیا نه شي
موندالی .
امکان لري  ،چې تاسو به یوه د واکسین کتابچه ولرئ  .هلته به لیکل شوي وي  ،چې تاسو تر
دې دمه کوم واکسینونه اخیستي دي  .که تاسو تر اوسه د واکسین کتابچه ()Impfausweis
نه لرئ  ،تاسو ته به د ډاکتري یا ډاکټر له خواتر واکسین وروسته یوه کتابچه او یا په بدل
کي یې یو کاغذ در کړه شي .

اړین ټکي:
په المان کې چې ځینې واکیسنونه کیږ ي  ،د هغو په اړه ځیني توصیې هم
کیږي  .ځیني واکیسنونه شته  ،چي د ښه تاثیر او ساتني لپاره باید څو ځله وشي .
له همدې کبله کېدای شي  ،چي د واکسین لپاره نور وختونه هم در کړه شي  .په دې
اړه تاسو د خپل اوسېدنې په ځای کي له روغتیایي کارکونکو نه پوره مالومات الس
ته راوړئ .

په المان کې چې ځینې واکیسنونه کیږ ي  ،د هغو په اړه ځیني توصیې هم کیږي  .ځیني
واکیسنونه شته  ،چي د ښه تاثیر او ساتني لپاره باید څو ځله وشي  .له همدې کبله کېدای
شي  ،چي د واکسین لپاره نور وختونه هم در کړه شي  .په دې اړه تاسو د خپل اوسېدنې په
ځای کي له روغتیایي کارکونکو نه پوره مالومات الس ته راوړئ .
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حاملګي
د حامله میرمنو روغتیا ُتامین ده  .د حاملګي بهیر او د ماشوم وده تر کنټرول الندي وي  .په
دې اړه (ارتباط) پر قاعده برابر معاینات کیږي (د بېلګي په توګه د ویني معاینات  ،د ادرار
معاینات او زونو ګرافي) ،د لنګون لپاره اماده ګې  ،لنګون او تر هغه وروسته پرستاري  .که
تاسو حامله یاست  ،تاسو ته د ډاکټري او یا ډاکټر له خوا د مور والي کتابچه ()Mutterpass
در کول کیږي  .په مور والي کتابچه کې د معایناتو وختونه لیکل کیږي  .د ماشوم د پیدا کېدو
په وخت کې(لنګون) دایي ګانې  ،ډاکټرانې او ډاکټران اجر ُات کوي  .تر لنګون وروسته بیا
هم دایي ګانې او د لنګون پرستاراني مهم د اړیکوکسان دي .

ماشومان او ځوانان تر  ۱۸کلني عمر پوري
د معمول سره برابر پالر او مور ته د ماشوم تر پیدا کېدو وروسته د ما شوم د معایناتو لپاره یوه
کتابچه ور کول کیږي  .پدې کتابچه کې په دقیقه او واضح توګه لیکل شوي  ،چې په کومو
وختونو کې کوم معاینات باید تر سره شي .

اړین ټکي:
هیله کیږي چي ددې کتابچې ښه ساتنه وکړئ او هر ځل ډاکټر ته د ماشوم ور
وستلو په وخت کې له ځانه سره ولرئ .

د ما شومانو لپاره تر شپږ کلني پورې زیاتي معاینې په پام (نظر) کې نیول شوي دي .
لومړنۍ معاینه تر زیږ یدو وروسته سمدستي کیږي  .د بدن ټول فعالیت ( میتابولیسم) ،د
حس اعضا ( د بیلګي په توګه اوریدنه  ،لیدنه)  ،تنفس  ،هاضمه او عضالت ټول کتل کیږي .
رشد او د حرکاتو تکلیفونه ټول په نظر کې نیول کیږي .
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د هلکانو لپاره چي عمر یې د  ۱۲تر  ۱۴کلونو پوري وی  ،د یوې بلي معاینې توصیه هم
کیږي  .په دې وسیله باید د هلک په جسمي او رواني ودي کې ستونزو ته پام لرنه (توجه)
وشي او وپېژندل شي  .ډاکټره یا ډاکټر د هلک قد  ،وزن او د ویني فشار معاینه کوي .
دا معاینې اړین (مهمي) دي  ،تر څو ستاسو د اوالد سالمې ودي ته انکشاف ورکړل شي  .له
همدې کبله هیله کیږي  ،چي د ټو لو معایناتو وختونه په پام (نظر) کې ولرئ او پام لرنه ور ته
وکړئ .

د غاښو در ملنه
د غاښونو ددرد په وخت کي او دخولې د ناروغۍ په وخت کي درملنه کیږي .
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 .2د ناروغیو او میکروب اخیستلو
نه د ځان ژغولو په اړه عملي الر
ښودنې
اوبه او خوراکي توکې په المان کې ددولت له خوا کنټرول کیږي  .د نلونو اوبه ښه جنسیت
لري او بیله تشویش نه د چښلو وړ دي .
داوسېدنې په ځایونو کي په یوه کوټه کې زیات انسانان اوسیږ ي  .ښه به دا وي چې له خپل
بوتل نه اوبه وچیښئ  .له همدې کبله به ښه وي  ،چې خپل بوتل نښاني کړئ .
د اوسېدنې په ځایونو کې کېدای شي  ،چې ناروغۍ ډیر ژر پر اختیا و مومي  .که تاسو
پاکي او نظافت ته پام (توجه) وکړئ  ،نو تاسو به خپل ځان او نور کسان له میکروبونه نه
وژغورئ  .له همدې کبله د نظافت په اړه دا الندي الرښودنه کوو :

په دقت او دوام داره توګه د السونو وینځل
په دوام داره توګه د السونو وینځل د میکروبونو د مخنیوي په الره کي مهم ګام دی

السونه به څه وخت وینځو ؟
په خاصه توګه تاسو باید خپل السونه هغه وخت و وینځئ :
• تر چټل کېدو وروسته،
• د خوراکي توکو تر برابره ولو دمخه،
• د غذا تر خوړولو د مخه ،
• د سګریتو تر څکولو او تر چیښولو د مخه ،
• تشناب ته تر تګ وروسته ،
• پر حیواناتو تر الس تیرولو وروسته،
• په السونو کې تر ټوخا او ترچا وروسته،
• د پوزي تر پاکیدو وروسته ،
• د چټليو سره تر تماس وروسته .

© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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د السونو پریوللو په وخت کې باید څه ته پام وکړل شي؟

السونه تر جاري اوبو الندي ونیسئ او
النده یې کړئ !
السونه په مکمله توګه په صابون ووهئ
(ښه به دا وي چي له مایع صابون نه کار
واخلئ  ،دا ځکه چي کلک صابون تل
میکرو ب لري ) !
د ګوتو مینځونه او د ګوتو سرونه څه نا څه
 ۲۰نه تر  ۳۰ثانیو پوري په صابون داسې
ووهئ  ،چي ټول په مکمله توګه صابون
شي .

صابون ټول په اساسي توګه تر جاري اوبو
الندي له السونو نه پاک کړئ !

www.bzga.de
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ال سونه په غور په پاک دستمال او یا د یو
ځل استعمال کاغذي دستمال په وسیله وچ
کړئ .
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ټوخا او ترچا کول

په السونو کې ټوخا او تر چا مه کوئ  ،.بلکه د مړوند
په منځ کې او یا په یوه کاغذي دستمال کې له نورو
نه لیري یې وکړئ .

د پوزې د پاکولو لپاره له کاغذي دستمال نه کار
واخلئ  ،اما له هغه نه فقط یو ځل کار واخلئ .
کاغذي دستملونه په هر ځای کي مه پریږ دئ  ،پر
ځمکه یې مه اچوئ او یایې د پطلون  ،کرتۍ او د
ښځینه لمن (دامن) په جیب کي یې مه ساتئ او له
ځانه سره یې مه جمع کو ئ !

د کاغذي دستملونو ځای د چټلي سطلونه دي !

د ریزش ( سرما خوردګي) په وخت کي السونه ژر
ژر ومینځئ .
© Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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لو مړنیو عالمو ته توجه وکړئ
که تاسو ریزش ( سرما خوردګي) ولری او یا ستاسو معده میکروب واخلي  ،ډیر امکان دي ،
چې نور کسان یې ستاسو نه واخلي  .د ځان او د نورو د ساتنې په موخه د ریزش لومړنیو
عالمو ته پام (متوجه) اوسئ  :د ګریپ خاصه عالمه نا څاپه لوړه تبه  ،سخت ناروغي حالت ،
ټوخا او د عضالتو درد  ،نا څاپه د استفراق احساس  ،ا و استفراق دی .
اسهال کېدای شي د معدې او کلمو د مکروب نښي وي .

اړین ټکي:
داسې عالمې باید جدي ونیسئ او د خپل اوسېدنې په ځای کې روغتیایي کار
کونکو ته مراجعه وکړئ .
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 معاینات:1 ضمیمه
د معاینې پرېکړه

Datum der
Untersuchung
د معاینې پوره متن او پرېکړه

Inhalt und Ergebnis der Untersuchung

Unterschrift / Stempel
der Ärztin /des Arztes

 مهر- د ډاکټرې یا ډاکټر السلیک

Anhang 1: Untersuchungen

Anhang 1: Untersuchungen
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 د واکسین د مالومات لیکلو لپاره عوضي فورمه:2 ضمیمه
Anhang 2: Ersatzformular zur Dokumentation von Impfungen

Nachname:

Geschlecht:

Herkunftsland:

هیواد
ېدني
د
Country
ofزیږ
Origin

Unterbringungseinrichtung:

جنسیت
Sex

سری

Unterschrift und
Stempel der Ärztin/
des Arztes

السلیک
ډاکټرand
ډاکټرې یا
Signature
stampد
of physician
او مهر

مهر
السلیک او
ډاکټر
ډاکټرې یا
د
Signature
and
stamp
of physician

Unterschrift und Stempel der Ärztin/des Arztes

Röteln Rubella

Geboren am:

تڼاکي

Varizellen

Lebendimpfungen

لړمکی

واکسینونه
ژوندي
Attenuated
vaccines

او ریون

Mumps

Totimpfungen

هیب

Hib

Handelsname und Chargennummer

Polio

واکسینونه
وژونکي
Inactivated
vaccines
توره غاړه

Pertussis

دیفتري

Diphtherie

)(نمبر
تولید شمېرهand
او دbatch
تجارتي نوم
Manufacturer
number

Masern Measles

Vorname:

)(تخلص
کورني نوم
Last name

انفلووینزا

Influenza

ځای
اوسېدني
 دaccomodation
Asylum
seekers

ژړی ب

نیټه
د زیږ
Dateيدني
of birth

Hepatitis B

نوم
Firstاصلي
name

Handelsname und Chargennummer des Impfstoffs (Aufkleber)
)(نمبر
تولید شمېرهand
او دbatch
تجارتي نوم
د
Manufacturer
no. ofواکسین
vaccine
(label/vignette)
)ځای
(سرېښدلو

فلج

کول شوي
واکسینونه ورwere
الندي
دا
Folgende Impfungen wurden durchgeführt: Theدي
following
vaccinations
given:

Datum

نېټه
Date

Impfung gegen

دVaccination
 په مقابل کيagainst
واکسین

واکسینونه
نور
Weitere Impfungen: Further
vaccinations:

Datum

Anhang 2: Ersatzformular zur Dokumentation
von Impfungen

)Next
واکسینونه
- وخت ( نېټه
د راتلونکي واکسین
appointment
(date/vaccinations)

Nächster Impftermin (Datum/Impfungen):

نېټه
Date

تیتانوس

Tetanus

.دا چاپي لیکنه د روغتیا فدرالي وزارت له خوا د عامه کارونو په چوکاټ کي په مجاني توګه خپره شوې

اجازه نه شته چي د یوې پارټۍ یا د ټاکنو تبلیغیانو او یا د ټاکنو مرسته کونکو له خوا د ټاکنو په وخت

، د المان پارلماني ټاکنو،  دا ممانعت د اروپایي ټاکنو. کي د ټاکنو د تبلیغاتو په موخه و کارول شي

 چي د، سوه استفاده په خاصه توګه هغه وخت هم ده
ُ . آیالتي ټاکنو او محلي ټاکنو لپاره هم صدق کوي

 پر حزبي معلومات پاڼو، ټاکنو په پروګرامونو او معلوماتي غرفو کي وویشل شي او یا هلته کیښودل شي
 همدارنګه اجازه نه شته دریم کس ته د ټاکنو د تبلیغ په موخه. او یا تبلیغاتي پاڼو باندي چاپ شي

 له کومي الري او په،  چي دا لیکنه تسلیمونکي ته څه وخت،  پدې پوري اړه نه لري. ورکړه شي

 همدارنګه نه شي کېدای چي هم د نا معلوم وخت په نظر کي نیولو سره په. کومه اندازه رسېدلي وي

 دا ځکه چي پدي ترتیب د فدرالي حکومت په طرف د یوه سیاسي، راتلونکو ټاکنو کي وکارول شي
. ګروپ په ګټه احساس را منځ ته نه شي
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