ﭘښﺘﻮ

ﭘﻪ ﺳﻮﻳډﻧﻲ ژﺑﻪ ﮐﻲ د ﭘﻨﺎه
ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ښﺎرواﻟۍ د
ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ )اﻳﺲ اﻳﻒ آي(
ﭘﻪ ﺳﻮﻳډﻧﻲ ژﺑﻪ ﮐﻲ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ښﺎرواﻟۍ د ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ )اﻳﺲ اﻳﻒ آي( د
ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د زده ﮐړې ﯾﻮه دوره ده څﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﻪ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﻮﻫﯥ ﺗﻪ
اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻫﺮورځﻨﻲ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰ او ﮐﺎري ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﻪ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې او د ﻟﯿﮏ
ﻟﻮﺳﺖ ﻟﻪ ﻻرې اړﯾﮑﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﯦډﻧﻲ ژﺑﯥ زده ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﯥ د ﻟﯿﮏ
او ﻟﻮﺳﺖ ﺳﺮه ﻫﯿڅ آﺷﻨﺎ ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاﺑﺮﯦږي ﭼﯥ ﻟﯿﮏ او ﻟﻮﺳﺖ زده ﮐړئ.

د اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻻﻧﺪﯾﻨﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ
د دې دورې ﻫﺪف دا دی ﭼﯥ د ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﻻﻧﺪې ذﮐﺮ ﺷﻮي ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐړئ:
• ﭘﻪ ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﻪ ﻟﯿﮏ او ﻟﻮﺳﺖ زده ﮐﻮل
• ﺧﺒﺮې ﮐﻮل ،ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮل ،ﻟﻮﺳﺖ ،ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﯥ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﯿﻮل او ﭘﺮې
ﭘﻮﻫﯧﺪل
• ﺗﻠﻔﻆ زده ﮐﻮل
• د اړﯾﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل
• ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺨﺎﻃﺒﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو اﻧﺪاز ﻋﯿﺎرول
• د ژﺑﯥ زده ﮐﻮﻟﻮ ﺗګﻼره ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧﺪل
• د اړﯦﮑﻪ ﻧﯧﻮﻟﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ ﻃﺮﯾﻘﯥ زده ﮐﻮل

د اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ زده ﮐړې وړﯾﺎ دي
د اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ زده ﮐړه ﮐﻮل ﮐﻮم ﻟګښﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او د زده ﮐړې ﻧﻮر
وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ وړﯾﺎ ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯧږي .ﺧﻮ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ﯾﻮ اﻧﺪک ﻟګښﺖ واﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د
اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ دورې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دوران ﮐﯥ د ښﻮوﻧﯿﺰه ﺑﺴﭙﻨﯥ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻤﯿټﯥ )ﺳﯥ اﯾﺲ اﯾﻦ(
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څﺨﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮئ.

د زده ﮐړو او ﻣﺴﻠﮏ ﻻرښﻮوﻧﻪ
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮې ﭼﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﯥ د ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﻣﺴﻠﮏ ﭘﻪ اړه
ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮئ .ﭘﻪ دې ﻟړ ﮐﻪ ﺑﻪ د زده ﮐړو او د ﮐﺎر ﺑﺎزار څﺮﻧګﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﺊ.

آﯾﺎ ﻻزﯾﺎﺗﻮ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ؟
ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮاړئ ﭼﯥ اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ ﭘﯿﻞ ﮐړئ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻤﻮن ﺳﺮه اړﻳﮑﻪ ټﯿﻨګﻪ ﮐړئ.
دا اړﯦﮑﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت د ﮐﻤﻮن ﭘﻪ وﯦﺒﭙﺎڼﻪ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.

ﮐﻮم ﮐﺴﺎن د اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﯽ دوره ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﺮي؟
ﺗﺎﺳﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﯽ ﭘﯿﻞ ﮐړئ ﭘﻪ ﮐﻮم
ﮐﺎل ﭼﯥ د  ۱۶ﮐﻠﻨۍ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﯧږئ .د زده ﮐړې ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﻤﺮ د زﯾﺎﺗﻮاﻟﻲ ﮐﻮم ﺣﺪ ﺷﺘﻮن
ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ دا دي ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺳﻮﯾډن ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ اوﺳﺊ او ﭘﻪ ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﻪ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ
راز اﺳﺎﺳﻲ ﭘﻮﻫﻪ وﻧﻠﺮئ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻧﻮﻣﻮړې دوره ﮐﯥ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯧږي.

ﻧﻮﻣﻮړې دوره ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮې ده
ﺗﺎﺳﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ارزښﺘﻨﺎﮐﻪ ﭘﻮﻫﯥ او ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﯾﺎﺳﺖ او دا اړﯾﻨﻪ ده ﭼﯥ
د زده ﮐړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺗﺮې ﭘﻮره ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړئ .ﻧﻮﻣﻮړې دوره ﺗﺎﺳﯥ ﺳﺮه د ﺳﻼﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﭘﻼن ﮐﯧږي او ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺷﻮق ،ﺗﺠﺮﺑﯥ ،ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ او اﻫﺪاف ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه زده
ﮐړې ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮل ﮐﯧږي.
دا ﭼﯥ د اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﯽ دورې ﻫﺪف داﺳﯥ ﺧﻠﮏ دي ﭼﯥ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ډول ﺗﺠﺮﺑﯥ ،د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ،
د ﭘﻮﻫﯥ ﮐﭽﻪ او د زده ﮐړې اﻫﺪاف ﻟﺮي ﻧﻮ ﻫﺮ ﮐﺲ دا دوره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧګړي ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮ ﺗﻪ
رﺳﻮي .ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﺧﻠﮏ دﻏﻪ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﯿﻠﻮي او ﻫﻤﺪا راز د
دوی د ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي.
ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ اوﺳﻂ ډول ﭘﻪ اوﻧۍ ﮐﯥ د  ۱۵ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ درﺳﻲ ښﻮوﻧﯥ ﺣﻖ ﻟﺮئ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﯥ ﻟﭙﺎره
د ﻟﻨډې ﻣﻮدې ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ﻧﻮ ښﺎﯦﻲ د ﺗﺪرﯾﺲ وﺧﺖ ﮐﯥ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
ﺗﺎﺳﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ د اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﯽ دوره د ﮐﺎر ،ازﻣﯿښﺘﻲ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﻠﯥ زده ﮐړې ،د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
د ﺛﺎﻧﻮي دورې ،ﮐﻤﻮن ﭘﻮرې ﻣﺮﺑﻮط د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ښﻮوﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ )ﮐﻮﻣﻮﮐﺲ( ﮐﯥ زده ﮐړې ﯾﺎ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړې زده ﮐړې )ﺳﯿﺮ ووﮐﺲ( ﺳﺮه ﯾﻮځﺎی وﻟﻮﻟﺊ.
دا راز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻢ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ د ﯾﻮ ﮐﻮرس ټﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﯾﻮه ځﺎﻧګړې ﺑﺮﺧﻪ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﯾﻮ ځﺎی ﮐﯥ ﭘﻪ
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ﻋﻤﻠﻲ ﺑڼﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړئ .دا دوره د ﮐﺎرځﺎی ﮐﯥ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮې زده ﮐړې ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯦږي .دا دول دوره
د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﯥ ﻻزﻣﯥ د ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﯥ زده ﮐﻮﻟﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺗګﻼرو د ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﯾﻮه ﺗګﻼره ده.

د زده ﮐړې ﭘﺮوګﺮام او ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ
 Sfiد زده ﮐړې درې ﭘﺮوګﺮاﻣﻪ ﻟﺮی  ۲ ،۱او  .۳ﻟﻮﻣړی ﭘﺮوګﺮام د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره دی ﭼﯥ
ﻟﻮﺳﺘﻞ ﯾﺎ ﻟﯿﮑﻞ ﻧﺸﯽ ﮐﻮﻻی ﯾﺎ د زده ﮐړې ﮐﭽﻪ ﯾﯽ ډﯾﺮه ټﯿټﻪ وی او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ درﯾﻢ ﭘﺮوګﺮام
د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره دی ﭼﯥ ډﯾﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻟﺮی .د زده ﮐړی ﻫﺮ ﭘﺮوګﺮام د D ،C ،B ،A
ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﻟﺮی:
• د زده ﮐړی ﻟﻮﻣړی ﭘﺮوګﺮام :د  C ،B ،Aاو  Dﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ
• د زده ﮐړې دوﯾﻢ ﭘﺮوګﺮام :د  C ،Bاو  Dﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ
• د زده ﮐړې درﯾﻢ ﭘﺮوګﺮام :د  Cاو  Dﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ
د ﻫﺮی زده ﮐړې ﭘﺮوګﺮام او ﮐﻮرس وروﺳﺘﻪ ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺮﯾږدی .ﻣګﺮ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ درﮐﻮل ﮐﯿږی ﺗﺮڅﻮ ﺗﺮ  Dﮐﻮرس ﭘﻮری زده ﮐړه وﮐړئ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دی ﭼﯥ ﻟﻪ
ﮐﻮﻣﯥ ﺳﻄﺤﯥ څﺨﻪ ﻣﻮ درس ﭘﯿﻞ ﮐړی.

اﻧﻔﺮادي درﺳﻲ ﭘﻼن
د ﯾﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﺗﺎﺳﯥ د ﯾﻮ اﻧﻔﺮادي درﺳﻲ ﭘﻼن درﻟﻮدﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﺮئ .ښﻮوﻧځﯽ دﻏﻪ
اﻧﻔﺮادي درﺳﻲ ﭘﻼن ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺸﻮره ﺟﻮړوي .ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ﭘﻼن ﮐﯥ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ ﻧﻮرو ﻻﻧﺪې
ټﮑﻲ ﺷﺎﻣﻞ وي:
• ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ اﻫﺪاف
• ﺳﺘﺎﺳﯥ د زده ﮐړو ﻣﻮده
ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﯥ ﻻزﯾﺎت ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ﻏﻮاړئ ﯾﺎ د زده ﮐړې ﭘﻪ دوران ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
اﻫﺪاﻓﻮ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ ﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ښﺎﯦﻲ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي درﺳﻲ ﭘﻼن
ﮐﯥ ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ.

ﺑﺮی ﻟﯿﮏ
اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ ښﻮوﻧځﻲ ،ﺛﺎﻧﻮي دورې او د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ښﻮوﻧﯿﺰه ﻣﺮﮐﺰ )ﮐﻮﻣﻮﮐﺲ( ﭘﻪ څﯧﺮ د
 Aﻧﻪ ﺗﺮ  Fﭘﻮرې د ﻧﻤﺮو درﺟﻮ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي A .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺟګﻪ ﻧﻤﺮه ده او  Fد ﻧﺎﮐﺎﻣۍ
ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮي .د ﻟﯿﮏ او ﻟﻮﺳﺖ زده ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻧﻤﺮې ﻧﻪ ﭘﻠﯥ ﮐﯧږي.
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ده ﭼﯥ د ﻫﺮ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮي ﮐﻮرس څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻤﺮې ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻲ .ﻫﻤﺪا راز ﺗﺎﺳﯥ
ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﺑﺮی ﻟﯿﮏ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﻫﯥ ﯾﻮ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړئ.

ازﻣﻮﯦﻨﻪ  -ﭘﻪ دا ډول اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي
ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﯥ د ﻫﯿﻮاد دﻧﻨﻪ ﻣﯿﺸﺖ ﯾﺎﺳﺖ او ﻏﻮاړئ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﮐﻮرس ﺑﺮﯾﺎ ﻟﯿﮏ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړئ
ﻧﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﮐﻮرس ازﻣﻮﯦﻨﻪ ورﮐړئ .دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ده ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻮﻫﻪ د دﻏﯥ
ﮐﻮرس د ﻧﺼﺎب ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ارزول ﮐﯧږي .ﺗﺎﺳﯥ ﺣﻖ ﻟﺮئ ﭼﯥ ﭘﻪ واړه ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ازﻣﻮﯦﻨﻪ
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ﭘښﺘﻮ
ورﮐړئ .ازﻣﻮﯦﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﯥ ﮐﻤﻮن ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪی ﺷﻲ ﭼﺎ ﭼﯥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻮرس ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐړی وي.
ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ ﮐﻮرس ﮐﯥ دﻣﺨﻪ د ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﻧﻤﺮې ﻟﺮئ ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ اﻣﮑﺎن
ﻟﺮي ښﻮوﻧځﯽ د ازﻣﻮﯦﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﯾﻮ ﻓﯿﺲ واﺧﻠﻲ .ﻟګښﺖ زﯾﺎت ﻧﻪ زﯾﺎت  ۵۰۰ﮐﺮون وي.

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 ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړئ .د ارزوﻧﯥ ﻫﺪف د ﻻﻧﺪﯦﯿﻨﻮ ټﮑﻮ څﺨﻪ ﯾﻮ ﮐﯧﺪی ﺷﻲ:
• د زده ﮐړې ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره او د زده ﮐړې د ﭘﯿﻞ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺳﺘﺎﺳﯥ د زده ﮐړې ﻣﺤﺘﻮا او ﺳﻮﯾﻪ
ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺗﻌﻠﯿﻤﯥ ﺳﻮﯾﯥ ﺳﺮه ﺳﻤﻪ ﻋﯿﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮڅﻮ داﺳﯥ ﯾﻮ څﻪ زده ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډډه
وﮐړئ ﮐﻮم ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ څﺨﻪ زده وي.
• د ﯾﻮې رواﻧﯥ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ دورې ﻣﻮده ﻟﻨډوﻟﻮ ﻟﭙﺎره
• د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﻫﯥ ﯾﻮ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ 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.

د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ښﻮوﻧﯿﺰه ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﻓﻮﻟﮏ ﻫﻮګﺴﮑﻮﻻن(
ﮐﯥ اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ
ﺗﺎﺳﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ د اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ دوره د ﮐﻤﻮن اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ځﺎی د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ښﻮوﻧﯿﺰه ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﻓﻮﻟﮏ ﻫﻮګ ﺳﮑﻮﻻن( ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړئ ځﮑﻪ ﭼﯥ دا راز زده ﮐړه د
ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ښﻮوﻧﯿﺰه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮاړئ ﭼﯥ د ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ښﻮوﻧﯿﺰه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯥ د اﯾﺲ اﯾﻒ ﯾﻲ دوره ﺗﺮﺳﺮه ﮐړئ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﮐﻤﻮن ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﮐړئ ﭼﯥ
ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﻮم ډول اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
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