د اﭘرﯾل ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ
 2022ﺳﺑﻧﺎری
ﺟﻣﻌﮫ

د ﺗوﻟﺳﺎ دوﻟﺗﻲ ښووﻧځﻲ – اﺑﺗداﺋﯾﮫ ښووﻧځﯽ
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ

دوﺷﻧﺑﮫ

1
د دارﭼﯾﻧﯽ ﺳﻣﺑوﺳﯥ
ﻣﻣﯾز

ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ورځﻧﻲ ډول ﻟﮫ
ﺳﺑﻧﺎري ﺳره ﻟﮫ ﻏوړو څﺧﮫ ﭘﺎﮐﯥ
او ﯾﺎ ﮐم ﻏوړ ﻟروﻧﮑﯥ ډول ډول
ﺷﯾدې ورﮐول ﮐﯾږي

8
د دارﭼﯾﻧﯽ ﺳﻣﺑوﺳﯥ
د ﻣڼﯥ ﻣرﺑﺎ

7
د ﺳﺑﻧﺎري ﻟﭘﺎره ﺳﻣﺑوﺳﯥ
ټوټﮫ ﺷوې ﻣﺎﻟټﯥ

15
ﻏوړې ﮐﻠﭼﯥ
ﻣﻣﯾز

14

22
ﺑﺳﮑټ او ﺷوروا
ټوټﮫ ﺷوي ﺷﻔﺗﺎﻟو

د ﺳﺑﻧﺎري ﻟﭘﺎره ﭘﯾزا
ټوټﮫ ﺷوې ﻣﺎﻟټﯥ

ګرد ھﻣوار ﮐﭔﮑوﻧﮫ
ټوټﮫ ﺷوي ﺷﻔﺗﺎﻟو

13
د ﮐﯾﻠﯥ ﮐﭔﮏ
ټوټﮫ ﺷوې ﻣﺎﻟټﯥ

21

ﯾو ډول ﻣﮑﺳﯾﮑوي ھﻣﺑرګر
ټوټﮫ ﺷوي ﻧﺎک

12

20

28

د دارﭼﯾﻧﯽ د ﮐﻠﮑﯥ ډوډۍ ﻟروﻧﮑﯥ
داﻧﯥ
ﺗﺎزه ټوټﮫ ﺷوې ﻣڼﯥ

د ګرد ﮐﭔﮏ ﺳﺎﺳﭔﺞ ﻟروﻧﮑﯥ ټوټﯥ
د ﻣڼﯥ ﻣرﺑﺎ

د ﻓراﻧﺳوي ﮐﻠﮑﯥ ډوډۍ ټوټﯥ
ﻛﯾﻠﮫ

29

5

ﻏوړې ﮐﻠﭼﯥ
ﻛﯾﻠﮫ

د ﺳﺑﻧﺎري ﻟﭘﺎره د ھګۍ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
ﻛﯾﻠﮫ

د ګورګورې ﻟروﻧﮑﻲ ﮐوﭼﻧﻲ
ﺑﺳﮑټ
د ﻣڼﯥ ﻣرﺑﺎ

6

11
ﮐﺎﻧﻔﯾټﻲ ګرد ھﻣوار ﮐﭔﮑوﻧﮫ
ﺗﺎزه ټوټﮫ ﺷوې ﻣڼﯥ

19
د ﺳﺑﻧﺎري ﻟﭘﺎره د ﺧﻧزﯾر ﭘﺧﯥ
ﺷوې ﻏوښﯥ ﭘﯾزا )(P
ټوټﮫ ﺷوې ﻣﺎﻟټﯥ

27
ﺑﺳﮑټ او ﺷوروا
ﻛﯾﻠﮫ

د ﺧوراﮐوﻧو ﯾﺎد ﻟﭔﺳت د ﺧوړو ﺷﺗون ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﭘرﺗﮫ د ﺑدﻟون وړ دی.
دا اداره د ﻣﺳﺎوي ﻓرﺻت او دﻧدې ﺑراﺑرووﻧﮑﯥ ده.
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18
د دارﭼﯾﻧﯽ ﮐوﭼﻧۍ ﺳﻣﺑوﺳﯥ
ﺗﺎزه ټوټﮫ ﺷوې ﻣڼﯥ

25

26
ګرد ھﻣوار ﮐﭔﮑوﻧﮫ
ﻣﺧﻠوطﮫ ﻣﯾوه

ﻣرﺑﺎ ﻟروﻧﮑﻲ ﺑﯾﺳﮑټ
ﺗﺎزه ټوټﮫ ﺷوې ﻣڼﯥ

د اﭘرﯾل 2022
ﻏرﻣﻧۍ

د ﺗوﻟﺳﺎ دوﻟﺗﻲ ښووﻧځﻲ – اﺑﺗداﺋﯾﮫ ښووﻧځﯽ

ﺟﻣﻌﮫ
ټول اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
د ﭼرګ ﻏوښﯥ ﺳوزا ښوروا
ﭘﻧﭔر ﻟروﻧﮑﻲ ﭘﯾزا )(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮫ ﻏوړو ﮐﯥ ﭘﺎﺧﮫ ګﻠﭘﻲ او ګﺎزرې،
ﮐوﭼﻧۍ ګﺎزرې ،ﺳوﭘر ﺳﻼد،
د دارﭼﯾﻧﯽ او ﻣڼو ﮐﭔﮏ او ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯥ

1

ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ورځﻧﻲ ډول ﻟﮫ
ﺳﺑﻧﺎري ﺳره ﻟﮫ ﻏوړو څﺧﮫ ﭘﺎﮐﯥ
او ﯾﺎ ﮐم ﻏوړ ﻟروﻧﮑﯥ ډول ډول
ﺷﯾدې ورﮐول ﮐﯾږي

8

7
د ﻣﺳﺗو او ﻣﯾوو ﭼﺎټ ) (Vآﺷﮏ ﻟﮫ ﮐﻔﺗﯥ
ﺳره د ﻣﯾټﺑﺎﻟوﻧو ﺳره ﺗﯾرﯾﺎﮐﻲ د ﭼرګ
ﻏوښﮫ او ورﯾژې
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺎﺧﮫ ﺷوي ګﻠﭘﻲ او ګﺎزرې ،ﮐوﭼﻧۍ
ګﺎزرې ،ﺗﺎزه ﺳﻼت ،ﺗﺎزه ﻧﺎرﻧﺞ او
ﻣﺧﻠوط ﻣﯾوه

6

15

14

13
د ﺑﺎرﺑﯾﮑﯾو ﭼرګ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ ﻟوﺑﯾﺎ او ﭘﻧﯾر
ﻟروﻧﮑﯽ ﭼﭘس )(V
د ﺧرﺳن ﭼرګ ﺳﻼت
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﯾده ﺷوي دال او ﻟوﺑﯾﺎ ،د ﻣڼﯥ ﻣرﺑﺎ ،ﺗﺎزه
ﮐﯾﻠﮫ ،ﺷﻧﮫ ﭘﯾﺎز ،ﺳوﭘر ﺳﻼت
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22

21

20
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18
د ﺧﻧزﯾر ﻏوښﯥ او ﭘﻧﯾر ﻟروﻧﮑﯽ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
ﭘﻧﯾر ﻟروﻧﮑﯥ ﮐوﭼﻧۍ ﺳﻣﺑوﺳﯥ )(V
د ﭼرګﺎﻧو ټوټﮫ ﺷوې ﻏوښﮫ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﺧﻠوط ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﮐوﭼﻧۍ ګﺎزرې ،د
ﮐﺎھو ﺳﻼت ،ﺗﺎزه ﻣڼﯥ او ټوټﮫ ﺷوي
ﺷﻔﺗﺎﻟو

29

28

26
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د ﺧرﺳن ﭼرګ ﺑرګر
ﭘﮫ ډوډۍ ﮐﯥ د ﭘﺎﺧﮫ ﺷوي ﭘﻧﯾر )(V
ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
ﭘﻧﭔر ﻟروﻧﮑﻲ ﭘﯾزا )(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
د ﺧوږو ﮐﭼﺎﻟو ﭼﭘس ،ﺷﻧﮫ ﭘﯾﺎز ،ﺳوﭘر
ﺳﻼت ،د دارﭼﯾﻧﻲ او ﻣڼﯥ ﻟروﻧﮑﯽ ﮐﭔﮏ
او ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯥ

د ﻏټﯥ ﻏوښﯥ ﻣﮑروﻧﻲ
د ﮐورﻧﻲ ډول ﭘﻧﭔر ﻟروﻧﮑﻲ ﭘﯾزا )(V
د ﻏواﯾﻲ او ﭼرګ ښوروا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﺧﻠوط ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،د دارﭼﯾﻧﯽ او ﻣڼو
ﮐﭔﮏ ،ﮐوﭼﻧۍ ګﺎزرې ،ﺳوﭘر ﺳﻼت

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ

دوﺷﻧﺑﮫ

ﻓﯾﻠﻣرغ ﻏوښﮫ او د ﭘﻧﯾر ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
اوږد ﮐﺑﺎب
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﯾده ﺷوي ﮐﭼﺎﻟو ﻟﮫ ښوروا ﺳره ،ﺗﺎزه
ﺣﺑوﺑﺎت ،ﮐوﭼﻧۍ ګﺎزرې ،ﺳوﭘر ﺳﻼت ،د
دارﭼﯾﻧﯽ او ﻣڼﯥ ﻟروﻧﮑﯽ ﮐﭔﮏ او ﺗﺎزه
ﮐﯾﻠﯥ

د ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺧوړو ﮐڅوړه
د ﺑﺎرﺑﯾﮑﯾو ﭼرګ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
د ﭼرګ ټوټﮫ ﺷوې ﻏوښﮫ او د اوږې
ﺳﻣﺑوﺳﯥ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﯾده ﺷوي ﮐﭼﺎﻟو او ښوروا ،ﮐوﭼﻧۍ
ګﺎزرې،
ﺳوﭘر ﺳﻼت ،د دارﭼﯾﻧﯽ او ﻣڼو ﮐﭔﮏ او
ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯥ

ټول اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
د ﭼرګﺎﻧو ټوټﮫ ﺷوي ﻏوښﮫ
د ﺟوارو ﮐوﭼﻧۍ ﺳﻣﺑوﺳﯥ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
د څﭔرو ﭘﮫ ﺷﮑل ﺟوړ ﺷوي ﮐﭼﺎﻟو او ﺗﺎزه
ﺣﺑوﺑﺎﺗو څﺧﮫ ﻣﺧﻠوطﯥ ﻣﭔوې ،ټوټﮫ ﺷوې
ﻣﺎﻟټﯥ ،ﺗﺎزه ګﻠﭘﻲ ،ﺗﺎزه ﺳﻼت

د ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺧوړو ﮐڅوړه
د ﺧرﺳن ﭼرګ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
د ﺟوارو د اوړو ﺳﻣﺑوﺳﮫ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
د ﭼرګ د ﻏوښﯥ ﮐﻔﺗﮫ ،ﺗﺎزه ګﻠﭘﻲ ،ﺗﺎزه
ﺳﻼت ،ﻣﺧﻠوط ﻣﭔوې او ټوټﮫ ﺷوې ﻣﺎﻟټﯥ

د ﺧرﺳن ﭼرګ ﺑرګر
ﭘﯾرﮐﻲ
د ﭘﺎﺧﮫ ﺷوي ﭘﻧﭔر ﺳﺎﻧدوﯾﭻ )(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
رﻧګ ﻟروﻧﮑﻲ ﺟوار ،ﺗﺎزه ګﻠﭘﻲ ،ﺗﺎزه
ﺳﻼت ،ﻣﺧﻠوط ﻣﭔوې او ټوټﮫ ﺷوې ﻣﺎﻟټﯥ

د ﺧﻧزﯾر د ﻏوښﯥ او ﭘﻧﯾر ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
د ﺟوارو د ﻧﯾﻧو او ﭼرګ ﻏوښﯥ ﮐﺎﺳﮫ
ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺧﮫ ﺷوي ﻟوﺑﯾﺎ ،ﺗﺎزه ګﻠﭘﻲ ،ﺳوﭘر ﺳﻼت،
د ﻣڼﯥ ﻣرﺑﺎ او ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯥ

اﯾﺷﭔدﻟﻲ ھګۍ ﻟروﻧﮑﻲ ﺳﻼت
ﺷﻧﮫ ﻣرچ ﻟروﻧﮑﯥ ﭘﯾزا )(P
د ﻓرﯾﺗو ﭼﯾﻠﯽ ﭘﺎﺋﯽ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺎﺧﮫ ﺷوي ګﻠﭘﻲ او ګﺎزرې ،ﺷﻧﮫ ﭘﯾﺎز،
ﺳوﭘر ﺳﻼت ،د ﻣڼﯥ ﻣرﺑﺎ او ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯥ
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ﻣﮑﺳﯾﮑوي ﺳﻼت
ﺧوږ او ﻟﮫ ورﯾژو ﺳره ﮐړاﯾﻲ ﺷوی
ﭼرګ )(V
ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺎﺧﮫ ﺷوي ګﻠﭘﻲ او ګﺎزرې ،ﺷﻧﮫ ﭘﯾﺎز،
ﺳوﭘر ﺳﻼت ،د ﻣڼﯥ ﻣرﺑﺎ او ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯥ

5

اﯾﺷﭔدﻟﻲ ھګۍ ﻟروﻧﮑﻲ ﺳﻼت
د ﭼرګ د ﻏوښﯥ ﻟروﻧﮑﯥ ﻣﮑروﻧﻲ
د ټوټﮫ ﺷوې ﻏټﯥ ﻏوښﯥ ﺧواړه
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﺧﻠوط ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﺗﺎزه ګﻠﭘﻲ ،ﺗﺎزه ﺳﻼت،
ﺗﺎزه ﻧﺎرﻧﺞ او ټوټﮫ ﺷوي ﻧﺎک

د ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺧوړو ﮐڅوړه
ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻣﮑروﻧﻲ او ﭘﻧﯾر )(V
د ﺗورې ﻟوﺑﯾﺎ ﺑرګر )(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺎﺧﮫ ﺷوي ګﻠﭘﻲ ،ﮐوﭼﻧۍ ګﺎزرې ،د ﮐﺎھو
ﺳﻼت ،ﺗﺎزه ﻣڼﯥ او ټوټﮫ ﺷوي ﺷﻔﺗﺎﻟو

11
د ﭘﯾزا ﻟروﻧﮑﻲ ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺧوړو ﮐڅوړه )(P
د ﻏرﻣﯥ د ډوډۍ ﻟﭘﺎره د ﺧرﺳن ﭼرګ
ﺳﺎﻧدوﯾﭻ :ګرد ھﻣوار ﮐﭔﮑوﻧﮫ او ﺳرې
ﺷوې ھګۍ )(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮑوړې ،ﭘﺧﮫ ﺷوي دارﭼﯾﻧﻲ ﻣڼﯥ ،ﮐوﭼﻧۍ
ګﺎزرې ،د ﮐﺎھو ﺳﻼت ،ﺗﺎزه ﻣڼﯥ او ټوټﮫ
ﺷوي ﺷﻔﺗﺎﻟو

د ﭼرګ ﻏوښﯥ ﻟروﻧﮑﻲ ﺳﻣﺑوﺳﯥ
ﺗﺎو ﺷوې ﺳﻣﺑوﺳﯥ
ﭘﻧﯾر او د ﻓﯾﻠﻣرغ ﻏوښﯥ ﺳﺎﻧدﯾوﯾﭻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮫ ﻏوړﯾو ﮐﯥ ﭘﺎﺧﮫ ګﻠﭘﻲ او ګﺎزرې
ټوټﮫ ﺷوي ﻧﺎک ،ﺗﺎزه ګﻠﭘﻲ ،ﺗﺎزه ﺳﻼت

د ﺧﻧزﯾر د ﻏوښﯥ او ﭘﻧﯾر ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
ﭘﻧﯾرﺑرګر
ﻣﮑروﻧﻲ او ﭘﻧﯾر )(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺧﮫ ﺷوي ﻟوﺑﯾﺎ ،ﺗﺎزه ګﻠﭘﻲ ،ﺗﺎزه ﺳﻼت،
ټوټﮫ ﺷوي ﻧﺎک او ټوټﮫ ﺷوې ﻣﺎﻟټﯥ

اﯾټﺎﻟوي ﺳﺑزي ﻟروﻧﮑﯽ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ )(P
د ﻏوښﯥ ﻟروﻧﮑﯽ ﭘﯾرﮐﯽ
آﺷﮏ د ﻏوښﯥ ﻟﮫ ﺷوروا ﺳره
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮑوړې ،ﺗﺎزه ګﻠﭘﻲ ،د ﺑﺎغ ﺗﺎزه ﺳﻼت،
ټوټﮫ ﺷوي ﻧﺎک او ﻣﺎﻟټﯥ

د ﺧوراﮐوﻧو ﯾﺎد ﻟﭔﺳت د ﺧوړو ﺷﺗون ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﭘرﺗﮫ د ﺑدﻟون وړ دی.
دا اداره د ﻣﺳﺎوي ﻓرﺻت او دﻧدې ﺑراﺑرووﻧﮑﯥ ده.

4

ﻣﺳﺗﯥ او د ﻣﭔوې ﭼﺎټ )(V
د اﯾټﺎﻟوي ﮐﻔﺗﯥ ﻧﯾﻣﮫ
ﮐورﻧﻲ ډوﻟﮫ ﭘﻧﭔر ﭘﯾزا )(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﺧﻠوط ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﮐوﭼﻧۍ ګﺎزرې ،د
ﮐﺎھو ﺳﻼت ،ﺗﺎزه ﻣڼﯥ او ټوټﮫ ﺷوي
ﺷﻔﺗﺎﻟو

