پښتو

د لویانو ښوونیزه مرکز (کوموکس)
د لویانو ښوونیزه مرکز (کوموکس) د هغو کسانو لپاره ترتیب شوی دی څوک چې په اساسي
او د ثانوي دورې په کچه کورسونه لوستلو ته اړتیا لري .تاسو کوالی شئ چې د لوړو زده کړو
عالي موسسه یا حرفوي پوهنتون کې د لوړو زده کړو او یا د کار پیلولو څخه مخکې یو یا
زیات کورسونه ولولئ.

د لویانو ښوونیزه مرکز (کوموکس) کې الندې چارې ترسره
کولی شئ
•د ابتدائیه ښوونځي یا لېسې په سطح کورسونه لوستل
•د ثانوي دورې (حرفوي پروګرام یا لوړو زده کړو ته د چمتووالي پروګرام کې) د فراغت
بری لیک ترالسه کول
•د خپل ظرفیت کچه لوړولو لپاره ځینې کورسونه بشپړول
•د کار په ځای کې زده کړه ترسره کول (د دې دورې یو څه برخه د کار یو ځای کې په
عملي بڼه ترسره کېږي)
•بیا له سره زده کړه کول (یانې کومې بلې حرفه کې تحصیل کول)
•د بریالیتوب نمرې اخیستلو په موخه په یو ځانګړي کورس کې ازموینه ورکول
•د خپلې پوهې ارزیابي ترسره کول او سند ترالسه کول (ارزونه)

آیا الزیاتو مالوماتو ته اړتیا لرئ؟

په دې هکله مالومات ترالسه کولو لپاره چې ستاسې مربوطه کمون کې کوم ډول امکانات
شتون لري ،د حرفوي او ښوونیز الرښود سره اړیکه ونیسئ.
دا اړېکې نیولو په هکله مالومات د کمون په وېبپاڼه کې شتون لري.

کوم کسان د لویانو ښوونیزه مرکز (کوموکس) کې د زده
کړې حق لري؟

تاسې کولی شئ چې د هغې کال د جوالی لومړنۍ نېټې څخه د لویانو ښوونیزه مرکز
(کوموکس) کې زده کړه پیل کړئ په کوم کال چې د شلو کالو عمر ته رسېږئ .د شمولیت نور
شرایط دا دي چې باید په سویډن کې میشت اوسئ ،دا زده کړه مو مخکې نه وي ترسره کړي
او د زده کړې سر ته رسولو شرایطو باندې برابر اوسئ .په ځینې حالتونو کې د شل کلنۍ عمر
څخه مخکې هم زده کړه شروع کولی شئ.
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په اساسي کچه زده کړه کولو لپاره شرایط

که چېرې تاسې ابتدائیه او متوسطه ښوونځی سر ته نه وي رسولی نو بیا حق لرئ چې د لویانو
ښوونیزه مرکز (کوموکس) کې په اساسي کچه زده کړه وکړئ .د دې لپاره باید تاسې د نوموړې
زده کړې نور شرایط هم پوره کړي وي (د شرایطو په هکله په پورته برخه کې ولولئ).
که چېرې ستاسې د استوګنې کمون دا کورسونه نه وړاندې کوي نو بیا حق لرئ چې په یو بل
کمون کې یې ولولئ چېرې چې نوموړي کورسونه شتون ولري.

د ثانوي ښوونځي د تعليم حق

په مسلکي ښوونځي يا پوهنځي کي د لوستلو د اليق جوړيدو لپاره تاسې د ښار د بالغانو تعليم
(کوموکس) کې د لوستلو حق لرۍ
هيڅ انتخاب نه دې شوې ۔۔ د ښار د بالغانو په تعليم کې ستاسې ځاي يقيني دې۔ دغه حق په
بنيادي او خصوصې وړوالي دواړو تطبيقول کيږي۔
د وړوالي پوره کولو لپاره وړاندې ولولې “مسلک بدلول يا وړ جوړيدل۔”

که د اعلي ثانوي ښوونځي په درجه کې زيات ځايونه نه وي

که زيات وړ کسان په اعلي ثانوي ښوونځي کې تعليم ترالسه کول غواړي نو د ښاروالۍ سره بيا
اختيار دې ،ښاروالي به بيا انتخاب کوي او دا پريکړه به کوي چي کوم کسان قبول کړي۔
اولوالې به ۀګه کسانو ته ورکول کيږي د چا وړاندينې تعليم چي محدود وي ،او:
1 .1هغه څوک چې یوه تحصیلي دوره سر ته رسول غواړي چې د یو لیکل شوي انفرادي درسي
پالن له مخې یې پیل کړې وي.
2 .2هغه څوک چې د یو نیمګړي پروګرام لوستلو له کبله یا د لوړو زده کړو شرایط پوره کولو
لپاره د دې زده کړې له الرې خپلې نمرې پوره کول غواړي.
3 .3هغه څوک چې په خپله روانه دنده کې یا د راتلونکي وخت مسلک غوره کولو لپاره زده
کړې ته اړتیا لري.

د لویانو عمومي ښوونیزه موسسه -
د زده کړې یوه متبادله بڼه

د لویانو عمومي ښوونیزه موسسه کې د کوموکس یا ثانوي دورې په څېر هغه ډول کورسونه
شته چې د لوړو زده کړو شرایط پوره کوي یا د نورو عمومي کورسونو له الرې دغه شرایط پوره
کولو ته زمینه برابروي.
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د لویانو ښوونیز مرکز (کوموکس)
کې د زده کړې په اړه
نوموړې زده کړه په الندې ډول ترتیب شوې ده

د کوموکس څخه تمه ده چې ستاسې اړتیاوې او شرایط په پام کې نیولو سره زده کړې برابرې
کړي .تاسې مخکې له مخکې د ارزښتناکه پوهې او تجربو څخه برخمن یاست او اړینه ده
چې د زده کړې پر مهال ترې پوره ګټه پورته کړئ.
په دې برخه کې د نیم وخته یا د لرې واټن څخه د زده کړې امکانات هم شتون لري  .دا ډول
امکانات هم ښاېي شتون ولري چې د یو کورس ټوله یا ځینې ځانګړې برخې د کار په ځای کې
په عملي بڼه ترسره کړئ (یانې د کار ځای کې ترتیب شوې زده کړه).
که چېرې د وړتیا شرایط پوره کړئ او د زده کړې سر ته رسولو شرایط هم مساعد وي نو په
داسې حالت کې کولی شئ چې په یو وخت کې خپلې زده کړې په بېالبېلو تحصیلي درجو او
په بېالبېلو ښوونځیو کې ترسره کړئ .د بېلګې په توګه د لویانو ښوونیز مرکز (کوموکس) زده
کړې د بهرنیو وګړو لپاره د سویډني ژبې زده کړه (ایس ایف یي) دورې سره یوځای ترسره
کوالی شئ.
که چېرې تاسې د لویانو ښوونیز مرکز (کوموکس) کې په اساسي کچه زده کړه کوئ او په
سویډني ژبه کې کافي پوهه نه لرئ ،نو بیا ستاسې لپاره فرصت شته چې ځینې کورسونه
په خپله مورنۍ ژبه کې ولولئ .په داسې حال کې به تاسې د نورو کورسونو سره غبرګ په
سویډني ژبه کې تدریس یا تمرین ترالسه کړئ .که چېرې غواړئ چې ایس ایف یي پیل کړئ
نو د خپل مربوطه کمون سره اړيکه ټینګه کړئ.

انفرادي درسي پالن

د یو زده کوونکي په صفت تاسې د یو انفرادي درسي پالن درلودلو حق لرئ .ښوونځی دغه
انفرادي درسي پالن ستاسې په سالمشوره جوړوي .په انفرادي پالن کې سربېره پر نورو الندې
ټکي په پام کې نیول کېږي:
•ستاسې د زده کړې اهداف (د بېلګې په توګه که هدف مو دا وي چې د ثانوي دورې څخه
فراغت ترالسه کړئ نو په داسې حال کې به لیکل شوي وي چې نوموړې زده کړه د ثانوي
دورې په سطح د کوم پروګرام معادله ده)
•ستاسې د زده کړو موده
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که چېرې تاسې الزیات کورسونه ترسره کول غواړئ یا د زده کړې په جریان کې خپل ښوونیزه
اهدافو کې بدلون راوستل غواړئ نو په داسې حال کې امکان لري ستاسې په انفرادي درسي
پالن کې هم بدلون راوستل شي.

نمرې

د لویانو ښوونیز مرکز (کوموکس) د ابتدائیه ښوونځي او د لېسې په څېر د  Aنه تر  Fپورې
د نمرو درجو څخه ګټه پورته کوي A .تر ټولو جګه نمره ده او  Fد ناکامۍ درجه ده.
په پام کې ده چې د هر بشپړ شوي کورس څخه وروسته نمرې تطبیق شي .همدا راز تاسې
کوالی شئ چې د یو بری لیک ترالسه کولو له الرې د خپلې پوهې یو سند ترالسه کړئ.
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خپل مسلک بدلول او اليق
جوړيدل
يو نوې سند

د دې دورې په لړ کې ستاسې لپاره زمینه برابره ده چې د مسلکي زده کړې فراغت په شکل
کې یو بل بری لیک هم ترالسه کړئ په شرط د دې چې د نوي بري لیک محتوا د مخکیني
څخه توپیر ولري .دا زمینه د هغو کسانو لپاره هم برابره ده څوک چې د لوړو زده کړو د
چمتووالي پروګرام کې بری لیک لري او غواړي چې ورسره غبرګ د حرفوي زده کړو فراغت
هم السته راوړي .خو د دې په پرتله که چېرې یو کس د مخکې څخه د ثانوي دورې څخه
فارغ وي نو نشي کولی چې لوړو زده کړو ته د چمتووالي پروګرام کې د فراغت دوهم بری
لیک ترالسه کړي.

وړتيا پوره کول

په مسلکي ښوونځي يا پوهنځي کي د لوستلو د اليق جوړيدو لپاره تاسې د ښار د بالغانو
تعليم (کوموکس) کې د لوستلو حق لرۍ۔
د هغه وړتيا د کومې ترالسه کولو لپاره چي تاسې د لوستلو حق لرۍ هغه دي:
•د الندې ګريجويټ اعلي تعليم لپاره اساسي وړتيا
•د الندې ګريجويټ پوهنځي لپاره يوه يا زياتې خصوصي وړتيا
•مسلکي ښوونځي کې عام داخليدل
•په مسلکي ښوونځي کې د تعليم ترالسه کولو لپاره يوه يا زياتې خصوصي وړتيا
تاسې د ډيرو وړتياويو لپاره لوستلې شۍ ولې په يو وخت يواځي يو لوستلې شۍ۔ د يو خاص
تعليم ترالسه کولو لپاره تاسې بايد د هغې اساسي وړتيا ولرۍ۔
د ښار د بالغانو تعليم کې د وړتيا ترالسه کولو لپاره د لوستلو الئق جوړيدلو لپاره به تاسې
بايد د دغه تعليم وړتيا لرۍ۔ د دې په هکله د وړاندي لوستلو لپاره برخه” د ښار د بالغانو په
تعليم کې څوک لوستلې شي” اوګورئ۔
که چيرې تاسې د مسلکي ښوونځي يا پوهنځي کې د تعليم وړتيا ترالسه کولو لپاره لوستل
غواړۍ تاسې بايد د خپلې ښار والۍ سره اړيکې ونيسئ؛ هغوي ستاسې د تعليم مسؤل دي۔
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ازموینه او ارزونه
ازموینه

که چېرې د هېواد دننه میشت یاست او د غټانو ښوونیز مرکز (کوموکس) له الرې د ثانوي
دورې فراغت ترالسه کول غواړئ نو کولی شئ چې په ټولو هغو کورسونو کې ازموینه ورکړئ
په کومو کې چې نمرې ورکول کېږي .دلته د ثانوي دورې پایلیک هم ترسره کولی شئ.
ازموېنه فقط په هم هغې کمون کې ترسره کېدی شي چا چې مربوطه کورس ترتیب کړی وي.
تاسې چې له دې وړاندې مو په بېالبېلو کورسونو یا د ثانوي دورې پایلیک کې د بریالیتوب
نمرې هم ترالسه کړې وي بیا هم اجازه لرئ چې د جګو نمرو ترالسه کولو په موخه یو ځل بیا
ازموینه ورکړئ.
په داسې حالت کې ښوونځی کولی شي چې د ازموینې په بدل کې فیس واخلي .لګښت باید
زیات نه زیات  ۵۰۰کرون وي.

د الندینیو کسانو څخه لګښت نه اخیستل کېږي

•هغه کسان چې د لویانو ښوونیز مرکز (کوموکس) کې زده کړه کوي او د ازموینې الندې
کورس کې یې مخکې د  Fیانې د ناکامۍ نمرې اخیستې وي
•هغه کسان چې د لویانو ښوونیز مرکز (کوموکس) کې زده کړه کوي او د یو ځانګړي
کورس په چوکاټ کې ازموینه یا ارزونه ترسره کول غواړي

د ثانوي دورې زده کوونکو څخه ازموینه

که چېرې تاسې د لېسې زده کوونکي یاست او په مربوطه کورس یا د پایلیک پروژه کې د
بریالیتوب نمرې نه لرئ او یا پکې ناکام شوي یاست ،کوالی شئ چې د لویانو ښوونیز مرکز
(کوموکس) کې ازموینه ترسره کړئ .که چېرې په یو کورس کې مو ترټولو ټیټه درجه یانې
 Eاخیستې وي نو ازموینه د ثانوي دورې (لېسې) څخه د فراغت نه وروسته ترسره کېږي.
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ارزونه  -خپله شته پوهه ارزونې ته وړاندې کړئ

داسې امکانات هم ښاېي شتون ولري چې تاسې د خپلو شته مهارتونو او تجربو ارزونه وکړئ
او په دې برخه کې سند ترالسه کړئ .د ارزونې هدف د الندېینو ټکو څخه یو کېدی شي:
•د زده کړې پیلولو لپاره او د زده کړې د پیل پر مهال د خپلو زده کړې محتوا او سویه د
خپلې تعلیمې کچې سره سم عیارولو لپاره ترڅو داسې یو څه زده کولو څخه ډډه وکړئ
کوم چې ستاسې له مخکې څخه زده وي.
•د یوې روانې ښوونیزه دورې موده لنډولو لپاره
•د خپلې پوهې یو سند ترالسه کولو لپاره ترڅو د مثال په توګه د کار انټرویو په وخت یې
وړاندې کړئ.
که چېرې غواړئ چې یوه ارزونه ترسره کړئ نو د خپل کمون سره اړيکه ټینګه کړئ.
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