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 سور کوډ / نارنجي / شین  –کارمندانو ته راپور ورکول 

 

 کوډ شین* کوډ نارنجي سور کوډ 

 د خرابې هوا پرسونل  

 )په ټاکلي وخت کې( 

 د خرابې هوا پرسونل   د خرابې هوا پرسونل )پر وخت( 

 )پر وخت( 

  250د ښوونځي پر بنسټ/د مرکزي دفتر مدیران او د  

بندې شوي کارمندان د عادي کاري ساعتونو  ورځو درجه 

هغه کارمندان چې  په جریان کې د کور څخه کار کوي.

دندې یې په لیرې توګه نشي ترسره کیدی )د بیلګې په 

توګه، خواړه او تغذیه، ترانسپورت، او اسانتیاوې( نو د  

دوی د څارونکي څخه به ځانګړي الرښوونې ترالسه  

 کړي 

ي دفتر مدیران د ښوونځي پر بنسټ/د مرکز 

 )یو ساعت ناوخته( 

د ښوونکي په کچه کارمندان د کور څځه کار کوي ترڅو   

د ښوونځي د عادي ورځې مهالویش وروسته له لیرې  

څخه الرښوونې چمتو کړي تر هغه چې په بل ډول یادونه  

 ونه شي 

ورځو درجه بندې شوي کارمندان )یو  250د 

 ساعت ناوخته( 

 

 

 اړه د وخت راپور ورکولد دوه ساعته ځنډ په 
 

 دوه ساعته ناوخته  یو ساعت ناوخته  پر وخت 

 ټولګي ټول کارکوونکي( 12ښوونکي )د  د ښوونځي پر بنسټ /د مرکزي دفتر مدیران د خرابې هوا پرسونل 

  250مستثنی کارمندان چې د نور ټول غیر  ورځو درجه بندې شوي کاروکوونکی  250د  د ښوونځي د خواړو او تغذیې خدماتو کارمندان 

 ورځو څخه کم کار کوي 

د بس چلوونکي، د بس څاروونکي، د الرې   

 مدیران، او لیږونکي

SACC 

 

 ابتدایي تړنه
 

   د عادي کار مهالویش، ترهغه چې په مشخص ډول د اعالن لخوا غذر نه شي ممکن د زده کوونکو په خوندي توګه له روانیدو وروسته ژر عذر شي 

 ښوونکي 

 د ښوونکو معاونین 

 د کتابتون رسنۍ  

 د اشارو ژبې ترجمانان 

 د ښوونځي نرسان

 )هغه کارمندان چې اصلي مسؤلیت یې د زده کونکو سره کار کوي( 

 مدیران

 

 نور ټول کارکوونکي

 

بیلګې په توګه ټول کارمندان  * د ځانګې رئیس واک لري چې د ښوونځي د څانګې ټولو کارمندانو د راپور ورکولو وخت وځنډوي )د 

 دوه ساعته ناوخته راپور ورکوي(. 


