
 د اقلیم ټولنې لنډیز

 کې زموږ لید د مهاجرینو او مهاجرینو ځواکمن کول دي چې په انګلستان کې ACH په"
”اوسیږي ترڅو د ځان بسیا او هوښیار ژوند رهبري کړي



 خدمتونه ډیری وختونه د اقلیم د بدلون خبرو اترو څخه پاتې کیږي سره له دې ACH د ټولنې 
 چې حقیقت دا دی چې د اقلیم مهاجرینو شمیر هرکال مخ په ډیریدو دی.  زموږ موخه دا ده

 چې زموږ د ټولنې خلک د اقلیم د بدلون په اړه خبرو اترو کې شامل کړي، دوی ته په انګلستان او
 نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه پوهه ورکړي، دوی ته اجازه ورکړي چې د شنه سکتور څخه د کار

.فرصتونو په اړه وګوري او زده کړي
د اقلیم د عمل پروژه 

مقدمة



مشروع العمل المناخي
ACH د 5 نورو ټولنې شریکانو سره یوځای په یوه پروژه کې برخه واخیسته چې موخه یې د 

 بریسټول ټولنې لیدل دي چې په ښار کې د مشرتابه رول ته ځي او د دوی وړتیا څرګندوي چې د
.اقلیم بدلون ننګونو ته د اغیزمن، د ټولنې په مشرۍ عمل سره ځواب ووایي

 د پروژې په جریان کې موږ د لاسرسي وړ موادو سیټ رامینځته کړ ترڅو ټولنې ته اجازه ورکړي 
 آنلاین زده کړې پلیټ فارم کې موقعیت لري او د ACH چې د اقلیم بدلون په اړه تکیه وکړي.  دا د

.ټولنې غړو لپاره وړیا شتون لري څوک چې غواړي د اقلیم بدلون په اړه نور معلومات زده کړي
 د دې پروژې په اوږدو کې موږ یوه سروې هم ترسره کړه چیرې چې موږ د خپلې ټولنې له غړو 
 څخه د اقلیم د بدلون په اړه د دوی نظرونه وپوښتل.  موږ دا فیډبیک د دې لپاره کارولی چې د

.ټولنو د اقلیم بدلون لومړیتوبونه څه دي



لومړیتوبونه 
 زموږ لپاره د دې پروسې ترټولو مهم اړخ د دې ډاډ ترلاسه کول وو چې 

 زموږ د ټولنې لومړیتوبونه اوریدل شوي، د هغه نظرونو په کارولو سره چې
.موږ ترلاسه کړي موږ لومړیتوبونه په 7 موضوعاتو کې یوځای کړل

 

الأولويات



الأولويات

د ترانسپورت کړنې:

د عامه ترانسپورت وړتیا لوړول او د لارو زیاتول 
د ژوند کولو وړ ګاونډیان جوړ کړئ 

د ښوونځیو بهر ترافیک کم کړئ 

ودانیو کړنې / د کور:

په بیلونو کې د پیسو خوندي کولو لپاره د کور موصلیت 
د کرایه شوي استوګنې لپاره لږترلږه معیارونه جوړ کړئ 

.د پرله پسې حرکت کولو مخنیوي لپاره د اوږدې مودې اجارې شتون زیات کړئ 

انرژي:

د انرژی بیلونو د وړتیا زیاتوالی 
)د شنه اقتصاد د دندو مساوي ویش )د سولر پینل فټینګ او نور 

)د پیسو سپمولو انرژي وسیلو ته لاسرسی )په کورونو کې سولر تختې 



:هړاوخ

د صحي خواړو وړتیا لوړول 
د خواړو وده کولو لپاره شنو ځایونو ته لاسرسی 

د هغو کسانو لپاره چې باغ نلري  
په ښوونځیو کې د خوړو زده کړه 

خواړه:
د صحي خواړو وړتیا لوړول 

)د خواړو کښت کولو لپاره شنو ځایونو ته لاسرسی )د هغو کسانو لپاره چې باغونه نلري 
په ښوونځیو کې د خوړو زده کړه 

ضایع کول او مصرف کول 
)د ټیټ بسته بندۍ خواړو ته لاس رسی فعال کړئ )وړتیا او موقعیت 

.د رستورانونو څخه د فاضله خواړو ویش او داسې نور 
په ډیرو اقتصادي محرومو سیمو کې فلای ټیپ / کثافات

تعیبط:

د شنو ځایونو )پارکونو( کیفیت په لږ اقتصادي پلوه ښه سیمو کې 
په ښوونځیو کې د طبیعت زده کړه 

د ”شنه” فعالیتونو وړتیا 

 میلعت/ودند/ۍرګادوس/داصتقا:  

” یسرسال يواسم هت ودند ”هنش” 
لیومت نوغرز د ېدناب ”غیلبت هت يوش لدب

 نولدب د میلقا د ېچ لدیهوپ ېد هپ زکرمت ږل 

ید هرس ۍرګادوس د تیلؤسم





أبطال المناخ

 کرایه کونکي په اوسط ډول د بریسټول اوسیدونکي په پرتله نیمایي څخه کم کاربن ACH د
 لپاره زموږ کرایه کونکي زموږ د اقلیم اتلان دي او دا مهمه ده چې موږ دا ACH تولیدوي.  د

 .حقیقت روښانه کړو چې دا اکثرا د انتخاب له مخې نه وي

 زموږ کرایه کونکي له یوې ډلې سره تړاو لري چې له داستان څخه خورا لرې پاتې دي چې 
 اوسني بحثونه رامینځته کوي کله چې دوی خورا اغیزمن شوي خلک دي چې په ټیټ عاید

 او ډیری وخت د ککړتیا لوړه سیمو کې ژوند کوي.  دوی د اقلیم په بدلون کې لږ تر لږه مرسته
 کوي مګر تر ټولو لوی قیمت ورکوي.  دا اوسني نړیوال تمایلات تقلید کوي چې له مخې یې

 نړیوال شمال د کاربن ترټولو لوی مرسته کونکي دي ، بیا هم نړیوال سویل د اقلیم بدلون قیمت
 ادا کولو ته دوام ورکوي.  په

ACH کې موږ په یو ځانګړي موقعیت کې یو چې د مهاجرینو تجربه واقعیا درک کړو او داسې 
 محصولات رامینځته کړو چې دوی وکولی شي د اقلیم بدلون سفر کې برخه واخلي چې په

 پایله کې د دوی د ادغام سفر کې مرسته کوي نه دا چې دوی په داسې شرایطو کې پاتې شي
 چیرې چې دوی د پایلو تجربه کولو ته دوام ورکوي.  هغه وضعیت چې دوی په لویه کچه

 .مرسته نه کوي



 
 څخه د ویډیو څخه یو عکس، چې زموږ په بلاګ پاڼه کې د ټولنې د Bristol Festivals د” 

”اقلیم د عمل پروژې په اړه د نورو معلوماتو سره پورته شوی دی
 




