Pashto Version

د کډوالو لپاره سرچینې

په متحده اياالتو کې د عامه ترانسپورت

کله چې تاسو خپلې نوې ټولنې ته راورسېږئ ،،تاسو به د یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره د تګ او راتګ په اړه زدکړی ته اړتیا ولرئ ډیری خلک
په متحده ایاالتو کې موټر چلوي ،خو د موټر درلودل ډیر لګښت لری او ممکن چی په لومړي سر کې ستاسو لپاره دی مناسب نه وي ډیری ټولنې د عامه
ترانسپورت یو یا څو ډولونه لري کوم چې ستاسو د بیا میشته کیدو ادارې ،ستاسو د کار ځای (یوځل چې تاسو ګمارل کیږئ) او همدارنګه پلورنځي،
بانکونه او نور ټولنیز خدمتونو د رسیدلو او ترالسه کولو لپاره یی تاسو کاروالی شي په نوې ټولنې کی ستاسود ګډیدلولپاره د عامه ترانسپورت کارولو د
څرنګوالي زده کول چی څنګه وکوالی شی د خپلی خوښی ځای ته په خوندي ډول الړ شی ،یو د لومړنیواو اړینو ګامو څخه دی ستاسو د رسیدلو سره
سم به د بیا میشته کیدو اداره ژر تر ژره تاسو ته د ځایی عامه ترانسپورت په اړه معلومات درکړي.

عامه ترانسپورت

په متحده ایاالتو کې عامه ترانسپورت په یوی سیمه کی نظر بلی سیمی ته توپیر لري .په ځینو سیمو کې ،دا کولی
شي تاسو د خوښی هرځای یوسی .په نورو سیمو کې ،کیدای شی دا اسانتیایوازې کله ناکله شتون ولری او یا هم
چی هیڅکله شتون ونلري.
د عامه ترانسپورت درې لوی ډولونه شتون لري :بسونه ،دځمکی الندی ترانسپورت ،او مسافر وړونکي اورګاډي.
دغه ترانسپورتی وسیلی د مهال ویش په آساس فعالیت کوی او په ځانګړي په نښه شوي ځایونو کې دریږي ترڅو
مسافر ته اجازه ورکړي چې ورڅخه ګټه واخلی .ډیری وخت ،تاسو اړتیا لرئ مخکې له مخکې ټیکټ واخلئ یا د عامه
ترانسپورت ته د پورته کیدلو پر مهال پیسی ورکړئ .ځینې وختونه ،تاسو به ټاکل شوی کرایه یا د بریښنایی ترانزیت
کارت ته اړتیا ولرئ ترڅو د کرایې پوښلو لپاره کافي کریډت ولري .ځینې وختونه ستاسو د کرایې لګښت ستاسو
د سفر اوږدوالي په آساس ټاکل کیږي .ټرانزیټ کارتونه په سټیشنونو او نورو ځایونو کې شتون لري چیرې چې

ترانسپورت عامه
در ایاالت متحده

تاسو کولی شئ د نغدو پیسو یا کریډیټ او یا هم د ډیبټ کارت په کارولو
خپل ټرانزیټ کارت بیرته ډک کړئ .کله چی د خلګو شمیر زیات وي ،د ګڼه
ګونې په ساعتونو کې  ،د امه ترانسپورت قیمت کیدالی شی چی د ورځې
د نورو وختونو پرتله لوړ وي ریل ګاډي او بسونه ممکن د ګړندي ساعت په
درشل کې ډیر ډک وي ،او په لویو ښارونو کې ،کیدالی شی ستاسو منزل
ته د رسیدو لپاره ال ډیر وخت ونیسي دا مهمه ده چې د ګړندي ساعت په
درشل کې تاسی اضافي وخت په پام کی ولری که چیری ستاسو دنده د
وخت حساس لری ترڅو په ټاکلی وخت سره کار ته ورسیږی .ډیری عامه
ترانسپورت د جګ عمر درلودنکو ،معلولینو ،او امیدواره میرمنو لپاره ښه
په نښه شوي ،خوندي دناستی ځایونه لري .تمه کیږي چې د وړ صحت
لرونکي مسافران به د اړتیا په مهال کې دا څوکۍ تش کړي.

پياده تلل او بایسکل چلول

په بایسکل تګ او په پښو تګ سره ددی چی د ترانسپورت یوه ارزانه او
مناسب وسیله ده خو ستاسو روغتیا لپاره هم ښه دي .په متحده ایاالتو
کې قوانین دي چې په پښوتګ او بایسکل تنظیموي .ترافیکي نښو او
نورو نښو ته پام وکړی ته کله چی په خپله ټولنه کې چی په پښو تګ کوی
ترڅو تاسو خوندي واوسئ  .د واټونو څخه کار واخلئ اود سړک څخه
د اوښتلو په مهال ډاډ ترالسه کړئ چې په پیاده رو او یا په اړخونو کې
الړ شی .خپل بایسکل په ټاکل شوی ځایو کې ودروی او په خوندي ډول
یې کولپ کړئ .ډیری ښارونه د بایسکلونو لپاره ځانګړي لینونه لری او
د بایسکل چلوونکو لپاره د ترافیک او خوندیتوب ځانګړی مقررات هم
لري .په ډیرو سیمو کې بايسکل چلونکی لپاره د قانون په آساس د خولۍ
پسرول حتمی ده او په ځینو ښارونوکی حتی د بايسکيل چلونی اجازه
لیک ته هم اړتیا لري .دا مهمه ده چې تاسی په خپلی ټولنی کې د ترافیک
قوانین سره بلدتیا ولری او عملی یې کړئ ترڅو په خوندي ډول بایسکل/
موټرسایکل وچلوی.

ځینې ښارونه د بایسکل شریکولو برنامې لري کوم چې بایسکل چلونکی
ته اجازه ورکوي د لنډمهاله کارونو لپاره بایسکلونه کرایه کړي .دغه
برنامی ډیر د بایسکل سټیشنونه د ښار په شاوخوا کې لری او سپرلۍ
یې له یوه سټیشن څخه بل ته د بایسکل چلولولپاره تحویلی کوي ،چیرې
چې دوی به د راتلونکي سپرلۍ لپاره هلته بایسکل پریږدي .په عام ډول،
سپرلۍ اړ دي چې د کریډیټ یا ډیبیټ کارت سره پیسی پری کړي او
یا باید دمخکی نه د برنامې غړی شي .ځینې برنامې د هوښیار/سمارټ
ټلیفون آپلکیشنونه لري چې بایسکل چلونکی کوالی شی دهغه په مرسته
موجوده موټرسایکلونه ومومي او د پیسو د ورکړه مدیریت وکړي.

ترافیکی نښې

TRAFFIC SIGNS /
درېدل

ښوونځی

Stop

School

نه ګرځیدونکی الره

د سړک نه د
اوښتلو الره

One Way

Crosswalk

د انګلیسي زدکړی

د بایسکل کرښه
Bike Lane

ENGLISH LESSON /

د بس تمځای/دځمکی الندی ترانسپورت چیرته دی؟

?Where is the bus stop/subway station

دا بس/ریلګاډی چیرته ځي؟
کرایه څومره ده؟

?Where does this bus/train go
?How much is the fare

زه څنګه کولی شم کتابتون/بانک/درملتون/د خوراکه موادو
پلورنځي ته ورشم؟

How can I get to the library/bank/pharmacy/

د سپرلی د وسیلی شریکول او ټیکسی

د ګډ سپرلی خدمتونه ،لکه لیفټ او اوبر ،د متحده ایاالتو شاوخوا ښارونو
او ښارګوټو کې شتون لري .په ډیرو حاالتو کې ،د ګډ سپرلیاسانتیا د
عامی ټیکسی په پرتله لږ لګښت لری او ډیر سهولت وړاندی کوی ،خو
سمارټ /هوښیار ټیلیفون اومناسب اپلیکیشن ته اړتیا شته ترڅو سفر
تنظیم کړي ،او د پیسو د ورکړی لپاره د کریډیټ یا ډیبټ کارت حساب
ته اړتیا شته .ټیکسي په سړک او یا د ښارونو په ځینې ټاکل شوي ځایو
کې موندل کیږی  ،اویا تاسو کولی شئ د ټیکسي شرکت ته په اړیکه نیولو
سره سفر تنظیم کړئ په هغه شرط چی په انګلیسي خبرې وکوالئ شی.
په عام ډول د ټیکسي چلونکی نغدي پیسی او یا کریډیټ کارتونه مني خو
تاسو باید د سفر دپیل کیدو دمخه د پیسو د په ورکړی تفاهم وکړئ .د
ګډ سپرلی اسانتیا او ټیکسي به د عامه ترانسپورت په پرتله خورا ډیر
لګښت ولري او د ورځني کارونې لپاره یې وړاندیز نه کیږي په هرصورت،
د عاجل شرایطو لپاره ګټوره وسیلی دی.

د موټر مالکیت او چلول

د شخصي موټر مالکیت تړلی ګټی او مسؤلیتونو لری .موټر پورې اړوند
لګښتونو کې په عام ډول مياشتنۍ اداينې شاملې وي (که په قرضی
اخیستل شوی وی) د بیمې تحویلی؛ د جواز او ثبتیدلو فیس ،د پارکینګ،
تیلو ،او ساتنې لګښتونه .دا لګښتونه کولی شي ستاسو ګټلی پیسی په
ګړندیسره خالصی کړی ،نو په لومړنيو ورځو کې د عامه ترانسپورت
کارول به ښه وی .وروسته ،وروسته لدې چې تاسو دنده ولرئ او د موټر
د لګښتونو د ورکړې جوګه شئ ،هغه مهال کیدای شی چی تاسو د موټر
پیرلو پریکړه وکړئ .د هرچا لپاره چې موټر چلوي د موټر چلولو دازموینی
ترسره کول اود اجازه لیک ترالسه کولو ته اړتیا شته.

Cultural Orientation Resource Exchange
For more information, visit the CORE Resettlement Navigator website at corenav.org.
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