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 معارفارت پیام وز

دهد. اگر زندگی موثر را تشکیل می ۀا جسم و دماغ صحتمند دو بخش عمدزیر ؛صحت مکاتب یک موضوع خیلی مهم است

 تواند.مکاتب حاصل شده نمی ۀاجتماعی صحتمند نباشند، هدف اولیشاگردان و کارمندان مکاتب از لحاظ فیزیکی، ذهنی و 

دهد که سهم فعال نشان می امریکا، اندونیزیا، هندوستان و پاکستان( ۀ)مثالً ایاالت متحد هابهترین عملکردهای یک تعداد کشور

-ایفا می جوامع ، نقش کلیدی را در قسمت یقینی ساختن سلوک صحی بین اطفال و جوانانمکاتب در قسمت ارتقای صحت

 نماید. 

آل آموزشی جهت انکشاف ادراکی، ساختن فراهم نمودن یک مکان ایده محیط صحی مکتب یک شرط مقدماتی برای یقینی

باشد. همچنان، خوردن غذاهای صحی و فعالیت منظم فیزیکی، عالوه بر سالمتی و انکشاف ذهنی و اجتماعی و عاطفی اطفال می

 جسمی اطفال، برای رسیدن آنها به بلندترین سطح علمی نیز مهم است. 

 های صحی و سالمتی شاگردان نیست، پس ما نیازت مکاتب، پاسخگو به همه نیازمندیفعلی ما در قسمت صح ۀبرنام متاسفانه،

روی صحت مکاتب را تحت پوشش قرار دهد.  ۀهای برنامهیه نماییم که همه جوانب و پروژهداشتیم تا یک سند پالیسی جامع را ت

 اعضای گروپ تخنیکی متشکل از به همکاری معینیت تعلیمات عمومیرا که از طرف  صحت مکاتبهمین ملحوظ، پالیسی 

دخل، شرکای انکشافی، نهادهای جامعۀ های ذیانکشاف دهات، سایر وزارت های معارف، صحت عامه، احیا ونمایندگان وزارت

و جهت  نموده تسوید و در ریاست داراالنشای شورای علمی بررسی و نهایی گردیده است، تائیدمدنی و شرکای تطبیق کننده 

دوارم که نهادهای زمندیم و امیهای مربوطه و شرکای انکشافی نیاتطبیق موفقانۀ این سند، ما به همکاری و هماهنگی وزارت

، به صحت و سالمتی شاگردان و کارمندان توجه نمایند تا هدف نهایی ما که عبارت از معرفی شهروندان تعلیمی و تربیتی

 صحتمند و مثمر برای این کشور است، حاصل گردد.

 در تهیـه و تـدوین   کهکسانی تمامی و تخنیکی، اعضای گروپ معینیت تعلیمات عمومیتحلیل و انکشاف پالیسی،  تیم از پایان در

 .نمایممی قدردانی و اند تشکرداشته نقش پالیسی این

 

 احترام با

 یخدوکتور محمد میرویس بل

 معارف ارتوزسرپرست 
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 1380 در سکتور معارف داشته است. از سال یهای متعدددستاورد سقوط طالبان بعد ازدولت جمهوری اسالمی افغانستان 

اما این  .بود 900000تعداد شاگردان مکاتب کمتر از  این ساله برابر افزایش یافته است: در بدینسو، تعداد شاگردان مکاتب، د

داد مکاتب دهد. تعمجموع شاگردان را دختران تشکیل می 2فیصد 39بالغ گردید و  1میلیون 9.2به بیشتر از  1396 رقم در سال

 ( افزایش یافته است. 1396 مکتب )در سال 17800 به تقریباً (1380 مکتب )در سال 4300ابتدایه در سرتاسر کشور از 

در سطح مکتب، هنوز هم یک چالش بزرگ است. بر اساس ارقام سیستم نظارت و  هالصحاما دسترسی به تسهیالت آب و حفظ

تعمیر مکتب  7000فیصد تقریباً  50د. برعالوه، فقط نفیصد مکاتب، تعمیر و دیوار احاطه ندار 50معلومات وزارت معارف، تقریباً 

این در  که تعمیر و دیوار احاطه ندارد، باشندمیمکاتبی  چالش بزرگتر .باشدالصحه میغانستان، دارای تسهیالت آب و حفظدر اف

تسهیالت به صورت درست  مکاتب فعال بوده و حفظ و مراقبت اکثریتدر الصحه فیصد تسهیالت آب و حفظ 60حالی است که

 مکاتب بر اساس یک پالن منظم اعمار نگردیده است.  ۀالصحتسهیالت آب و حفظ شود.انجام نمی

بلندترین  ۀنستان بوده و شیوع کمخونی از جملیک معضله بزرگ صحت عامه در افغا ،در بین نوجوانان د آهن و کمخونیکمبو

ن بین سنین فیصد دختران نوجوا 30دهد که ( نشان می1392های سروی ملی تغذی افغانستان )باشد. دریافتارقام جهان می

ساله( در معرض بلند خطر کمبود آهن و کمخونی قرار دارند و علل  19الی  10. در کل، نوجوانان )3استند، کم خون 19الی  10

 دوران حاملگی و – هاپرازیت سبب از معموالً –مهم آن عبارت از گرفتن مقدار کم آهن از طریق مواد غذایی، میزان بلند انتانات 

 . دهدمی رخ وقت از قبل هایازدواج اجتماعی فشار علت به که بوده نوجوانی

های آهن و فولیک اسید را بخاطر وقایه و تداوی کمخونی توزیع تابلیت ۀو وزارت صحت عامه، برنام وزارت معارف، 1395 در سال

آهن و فولیک اسید را به های دختر، تابلیت 1650000ن بیشتر از ( مشترکاً آغاز کرد. اکنو12الی  5دختران نوجوان )صنوف 

های ضد کرم را به وقفه ۀصحت عامه و شرکای انکشافی، ادوی نمایند. برعالوه، وزارتر از طریق این برنامه، اخذ میواشکل هفته

 سازد. یلیون شاگرد مکتب فراهم میمنظم برای بیشتر از نه م

مکاتب را از  ۀالصحبزرگ ساختمان تسهیالت آب و حفظ ۀدولتی یک برنام وزارت احیا و انکشاف دهات و یک تعداد موسسات غیر

های جداگانه برای پسران و دختران اعمار گردیده و که در نتیجه، صدها باب تشنابتطبیق نمود  1391 الی 1387 سال

لیت ساختمان تسهیالت ؤو، مس1396و  1391 تسهیالت آبرسانی و دست شستن برای صدها مکتب فراهم گردید. بین سالهای

ردید و ساختمان تسهیالت وزارت معارف انتقال گ هایکشاف دهات به ریاست خدمات زیربناانالصحه از وزارت احیا و آب و حفظ

 های والیت معارف حمایت کرد. استمکتب از طریق ری 785الصحه را در آب و حفظ

بدینسو به دوش ریاست صحت مکاتب وزارت معارف بوده است. ریاست  1389 مکاتب از سال ۀالصحآب و حفظ ۀلیت برنامؤومس

                                                           
عنوان این ارقام مورد بحث است، به دلیل اینکه وزارت معارف غیر حارضان دایمی )کسانی که در ظرف سه سال گذشته مکتب را ترک کرده اند( را به   1

 ارقام شمولیت مورد شامرش قرار می دهد.
 پالن سرتاتیژیک سوم ملی معارف  2
 1392 -رسوی ملی تغذی افغانستان  3

 منظرمقدمه/پس .1
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 الصحه در مکاتب را تهیه نموده و بیشترت صحت عامه، نصاب آب و حفظمذکور به همکاری کارمندان ریاست ارتقای صحت وزار

غم گردید و اکنون به نام ، ریاست صحت مکاتب با ریاست تربیت بدنی مد1395 در سال ه اند.از چهار هزار معلم را آموزش داد

نمود  دختران را برای اولین بار تجلیل ۀالصحروز حفظ 1396 شود. افغانستان در سالریاست صحت مکاتب و تربیت بدنی یاد می

زیرا این موضوع قبال یک تابو  ؛شودگی )عادت ماهوار( دختران شمرده میهای عامه راجع به قاعدکه یک گام مهم در آغاز بحث

   ست.بوده ا

عبارت از فراهم آوری حد اقل معیار خدمات برای خدمات اساسی زیربنایی  1405 -1396 ملی میثاق شهروندی ۀهدف برنام

-ه آب آشامیدنی، تسهیل برنامه حفظملی میثاق شهروندی مشتمل بر دسترسی کلی ب ۀاشد. حد اقل معیارات خدمات برنامبمی

باشد: دسترسی دهات، انرژی قابل کامل به رهبری جامعه از طریق شرکای تسهیل کننده و یکی از سه خدمت بعدی می ۀالصح

تجدید یا خدمات آبیاری. پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف و برنامه ریفورم کیفیت معارف برای افغانستان موضوع فراهم آوری 

زارت احیا و انکشاف دهات های انکشافی جامعه به حمایت تخنیکی وطریق شورا نظافت در مکاتب را از آب آشامیدنی و تسهیالت

 نماید. های والیتی آن، عنوان میو ریاست

-در مکاتب محسوب می و فراگیری دروس گی )عادت ماهوار( یک مانع بزرگ در برابر حاضری دخترانقاعد ۀالصحمدیریت حفظ

آن در شرایط افغانستان  ۀالصح، تابو بودن قاعدگی و حفظهاوضوع مهم در گذشتهتوجه به این م برای عدم یدالیل متعددگردد. 

و در  گی دختران مکاتب افزایش یافتهقاعد ۀالصحهای مدیریت حفظهای اخیر، عالقمندی به دریافت چالشباشد. طی سالمی

های بدیل سازد، راهشاگردان را توانمند می ،مکاتب ۀالصحآب و حفظ ۀبرنام الصحۀ مکاتب ادغام گردیده است.برنامۀ آب و حفظ

-ن اناث را به صورت مشخص تشویق میالصحه را پیشنهاد نموده و دختران و معلمیعار و انزوای مربوط به مسایل حفظننگ و 

سمت موضوعات مربوط به معلم را در ق 892ماستر ترینر و  34، ریاست صحت مکاتب و تربیت بدنی، 1397 نماید. در سال

کتاب گی برای معلمین، کتاب مزاحیه و الصحه قاعدو اولین رهنمود مدیریت حفظ هگی آموزش دادقاعد ۀالصحدیریت حفظم

گی را نیز به نشر رسانید. گرچه یک اندازه پیشرفت صورت گرفته است، هنوز هم باید قاعد ۀالصحسخنگوی مدیریت حفظ

ن عادت ماهوار مین اناث به محیط مکتب و سهمگیری فعال شان در جریابیشتر صورت گیرد تا از رفتن شاگردان و معل هایکار

  اطمینان حاصل شود.

و بدن سالم، در زندگی افراد موثر، از هم جدا ناشدنیست. اگر شاگردان و  سلیمعقل زیرا  ؛صحت مکاتب یک موضوع مهم است

بهترین  تواند.مکاتب حاصل شده نمی ۀاولیاجتماعی صحتمند نباشند، هدف زیکی، عقلی و یکارمندان مکاتب از لحاظ ف

ارتقای صحت و یقینی ساختن  کلیدی در قسمتدهد که سهمگیری فعال مکاتب، نقش ها نشان میعملکردهای یک تعداد کشور

همچنان، محیط سالم مکتب یک شرط الزمی برای یقیینی ساختن آن است دارا است.  را سلوک صحی در بین اطفال و جوانان

ن، ؤوف ادراکی، اجتماعی و عاطفی اطفال فراهم سازد. اطفال در محیط مصمکاتب یک مکان ایده آل آموزشی را برای انکشاکه 

که  گرددمیطوری ترتیب  درنظرداشت این حقایق، پالیسی صحت مکاتب موزند. بااسالم و تشویق کننده، به بهترین شکل می

 ایجاد نماید.  در مکاتب تقای صحت راجوانب صحت را ارتقا بخشیده و یک محیط ار ۀهم

زیکی و عقلی، برای حصول بلندترین ظرفیت علمی شاگردان یزیکی منظم برعالوه انکشاف فیهای صحی و فعالیت فخوردن غذا

های ضروری برای زندگی را بیاموزند، از لحاظ های قوی تطابق و سایر مهارتباشد. زمانیکه اطفال مهارتنیز خیلی مهم می

شوند و تصامیم سالم را جهت دوری از عادات مضر مانند استفاده از مواد مخدر، تنباکو و سایر سلوک ولوژیک/روانی قوی میسایک

 های پرمخاطره، اتخاذ خواهند کرد.  
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محیط بلکه برای آنها یک  ،سازدصحت نه تنها معلومات و دانش مسایل صحی را به شاگردان فراهم می ۀیک مکتب ارتقادهند

های تعلیمی در قبال صحت و سالمتی شاگردان و نماید. نهادهای اساسی زندگی نیز مهیا میمناسب را برای انکشاف مهارت

لیت دارند تا اطمینان حاصل گردد که آنها منحیث شهروندان صحتمند و موثر به جامعه تقدیم شوند و ؤوان خویش مسکارمند

 معارف ادا نمایند.  اف ملی صحت وسهم خود را در قسمت حصول اهد

 اهداف پالیسی .2

 تحت پوشش در آوردن همۀ جوانب صحت مکاتب؛ .1

 ؛و صحی برای آموزش ، سالمنؤومحیط مص ایجاد .2

 ارتقای انکشاف فیزیکی، صحت و سالمتی شاگردان؛ .3

 ؛ادغام تعلیمات صحی در نصاب افغانستان .4

  ؛های منظم صنف و مکتبشمولیت مسایل صحی در فعالیت .5

 مربوطه. یهار سطح مکتب به همکاری سایر وزارتخدمات صحی د ۀعرض .6

 زمینۀ پالیسی .3

در سطح  المللی تهیه گردیده است.ها و اسناد ستراتیژیک ملی و بینپالیسی یب در مطابقت با تعداد زیادپالیسی صحت مکات

اهداف دوم، سوم و ششم آجندای انکشاف پایدار ملل متحد عبارت از یقینی ساختن زندگی صحتمند و ترویج  المللی،بین

پایدار برای همه  ۀالصحو یقیینی ساختن موجودیت آب و حفظنیت غذایی، ؤوی همه، محو گرسنگی و رسیدن به مصسالمتی برا

 د. سازال و نوجوانان گردیده و نتایج درسی شانرا بهتر میباشد. اهداف مذکور سبب کاهش سلوک پرمخاطره در بین اطفمی

قانون اساسی روی تامین وسایل وقایه و عالج امراض و  52در سطح ملی، این سند با قانون اساسی افغانستان مطابقت دارد. ماده 

ورزد. و انکشاف ورزش تاکید میتسهیالت صحی رایگان برای همه اتباع و اتخاذ تدابیر الزم به منظور تقوییت تربیت بدنی سالم 

آموزش و تربیت  ۀ، ذهنی و اجتماعی شاگردان و توسعهای جسمینون معارف نیز روی پرورش استعدادمواد ششم و هفتم قا

ن ؤو، نیاز به محیط سالم، مص1400 -1396 نماید. پالن ستراتیژیک سوم ملی معارفشاگردان تاکید می ۀنی برای همبد

 زیکی و روانی( و همه شمول مکتب را به رسمیت شناخته است. ی)ف

(، 1399-1394پالیسی ملی صحت ) از قبیلهای سکتوری ها و ستراتیژیپالیسی صحت مکاتب با سایر پالیسیعالوه،  بر

نیز  ات( وزارت احیا و انکشاف ده1399 - 1395الصحه )(، و پالیسی آب، نظافت و حفظ1399-1395ستراتیژی ملی صحت )ا

 .مطابقت دارد
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 پالیسی شرح .4

های وزارت صحت عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات، شرکای انکشافی، نهاد ،های مشترک وزارت معارفاین سند در نتیجه تالش

وزارت معارف به عهده داشت.  و شرکای تطبیق کننده، تحت یک گروپ کاری تخنیکی تهیه گردیده که رهبری آنرا مدنی ۀجامع

های مذکور، محتویات این پالیسی را در جریان ورکشاپ مشورتی و زمانیکه از طریق ایمیل با آنها شریک ساخته شد، نیز نهاد

صحت، پالیسی و معارف در سطح جهانی شریک ساخته شد و نظریات آنها این سند با متخصصین  ۀبرعالوه، مسودمرور نمودند. 

درنظرداشت شرایط افغانستان، در این سند شامل گردید. قابل یادآوریست که قبالً چنین سندی تهیه نشده بود و اکنون وزارت  با

–س مودل اجتماعی ایکولوژیک بر اسا انکشاف داده است. این سند معارف برای اولین بار یک پالیسی جامع صحت مکاتب را

جتماعی توجه ا فکتورهای و جامعه ارتباطات، فرد، بین مغلق روابط به مودل این. است گردیده تهیه وقایه، برای کاری چارچوب

های وضاحت فکتور ۀدهد. برعالوباالی سطح دیگر را نشان می ،های یک سطحتاثیرات فکتور ۀت بیضوی نشاندهندکند. حلقامی

وقت، ارتقای صحت و ترویج تربیت بدنی، باید همزمان در چندین  کند که جهت ضیاعاین مودل همچنان پیشنهاد میمذکور، 

 گردد. های وقایوی میواحد دیگر، سبب بقای بهتر تالش ۀگیرد. این شیوه نسبت به هر مداخلسطح این مودل مداخله صورت 
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 خدمات صحی .4.1

سازی خدمات وقایوی و معالجوی صحی مانند معاینات صحی )سکریننگ(، واکسیناسیون، معاینات منظم، امراض و فراهم ۀوقای 

 دهی و مدیریت امراض حاد و مزمن. های اولیه، و رجعتهای عاجل به شمول کمکیر ضد پرازیتی، دسترسی به مراقبتتداب

 خدمات وقایوی .4.1.1

وش، صحت دهن، صحت را به شمول معاینات چشم، گصحی د شد تا خدمات نها وصل خواهمکاتب با کلینیک -

و امراض ساری الف( قبل از شمولیت و ب( بعداً سال یکبار عرضه نمایند. در صورتیکه  زیکییهای فروانی، معلولیت

 شاگردان دارای مشکالت صحی باشند، فوراً به خدمات صحی مناسب راجع خواهند شد.  

توانند مگر های خویش ادامه داده میدرس توانند، بهنمی کرده معاینات صحی را تکمیل یهاشاگردانیکه معیار -

 اینکه خطر سرایت مرض به سایر شاگردان، موجود باشد. 

 معاینات طبی و روانی پرسونل مکتب باید الف( قبل از استخدام، و ب( بعداً هر سه سال بعد اجرا گردد.   -

بردن آگاهی راجع به فواید  های تغییر جهت بلندهای صحی، منحیث نمایندهشاگردان مکاتب باید در کمپاین -

 . 4واکسیناسیون در مقابل امراض، به هر طریقی که مناسب باشد، ذیدخل گردند

ۀ های صحی شناسایی خواهند کرد تا همدر جریان کمپاین را شاگردان غیرحاضرشوراهای مدیریت مکاتب،  -

 رند. وز را بدست آهای مورد نیاشاگردان، واکسین

 به صورت منظم به شاگردان مکاتب فراهم خواهند کرد.  کرم را وزارت صحت عامه و شرکا ضد ۀادوی -

 های صحیدهی به مراقبترجعت .4.1.2

سیستم  به شمولرا  دهی به خدمات صحیرجعت ۀارت معارف و وزارت صحت عامه یک مکانیزم فعال و دوطرفوز -

 پیگیری، انکشاف خواهند داد. 

 خدمات معالجوی .4.1.3

اساسی خدمات صحت مکاتب تجهیز گردیده و به کارمندان آن، طبق  ۀمراکز آموزشی با استفاده از بست ۀهم -

ن هر مرکز آموزشی را در قسمت ضرورت آموزش داده خواهد شد. وزارت صحت عامه و وزارت معارف، معلمی

 های اولیه آموزش خواهد داد.  کمک

 تغذیه .4.2

 منحیث – جذاب و صحی غذایی رژیم و مغذی سپلمنتیشن شمول به –سازی تغذی دلخواه برای شاگردان دادخواهی و فراهم

 : تعلیمات صحی نیز مراجعه کنید.(4)به جهت پالیسی . فراگیری آمادگی و زیکییف سالم انکشاف برای ضروری بنیاد یک

ی خواهند کرد تا صحت عامه پیرو/وزارت الصحه و تغذیه، از رهنمودهای وزارت معارفمکاتب در قسمت حفظ -

برای  هاحاوی معیار ،های مذکور، صحی و جذاب ترویج گردد. رهنمودنؤوهای غذایی مصدسترسی به گزینه

 ها و لست مواد غذایی ممنوع در مراکز صحی خواهد بود. نیت و مدیریت کانتینؤونظافت، مص

ن فراهم خواهد کرد )مثالً ینت را به متعلمیوزارت صحت عامه/وزارت معارف سپلمنتیشن مناسب مایکرونیوتر -

                                                           
 ین رسخکان، کله چرک و مرض سگ دیوانه، واکسین اچ پی وی، و واکسین تیتانوس توکساید.مثالً: واکس 4
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 های آهن و فولیک اسید برای دختران(. تابلیت

 های ذیل را توسعه خواهد بخشید: وزارت معارف بخش -

 ؛افغانستان مکاتبتمام های تغذی در برنامه 

 پذیر، خصوصاً دختران. مواد غذایی خام برای جوامع آسیب هایکمک 

های تغذی در مکاتب را با گروپ کاری تخنیکی صحت مکاتب هماهنگ نموده و برنامهشرکای وزارت معارف باید  -

، از ریاست صحت مکاتب و تربیت بدنی اجازه در افغانستان های مذکورراه اندازی و عملی نمودن برنامه بخاطر

 بگیرد. 

 الصحهی مکتب با خدمات آب، نظافت و حفظمحیط صح .4.3

الصحه و ن آب، نظافت و حفظؤودار بوده و دسترسی به خدمات مصاطفال مناسب/دوستمکتب باید برای محیط آموزشی 

لیت ؤوو مسینی ساخته، سلوک صحی را به صورت فعاالنه ترویج نموده، و حس شمولیت، منافع جانبین استفاده از آنها را یق

  سالم برای کارمندان فراهم گردد.دوطرفه را  در بین همه شرکای کاری تقویت نماید. برعالوه، محیط و شرایط کاری 

 هر مکتب باید:  -

 ن داشته باشد. ؤویک منبع آب آشامیدنی پاک و مص 

 را صابون با شستن دست مشخص تسهیالت شمول به –الصحه خدمات/تسهیالت کافی نظافت و حفظ - 

 منظم صورت به را هاتشناب هایقلفک و هادروازه مراقبت و حفظ و نماید فراهم پسران و دختران برای

 فظت گردد. محا پسران و دختران وقار از تا دهد انجام

 اشته باشد و در مطابقت با گی برای دختران جوان دالصحه قاعدتسهیالت مشخص مدیریت حفظ

 گی، معلومات صحیح و به موقع را به آنها فراهم سازد. قاعد ۀالصحرهنمودهای ملی مدیریت حفظ

 اعمار گردد و روی تسهیالت برای شاگردان معلول، تاکید شود.  ،تایید شده هایدر مطابقت با معیار 

 استفاده نمایند.  هاتسهیالت مناسب فاضالب وزباله ، ازهان زبالهؤوبرای دفع مص -

های (، مکاتب باید طرزالعملبه نشر برسدبر اساس رهنمود عملیاتی و اداری وزارت معارف )که قرار است عنقریب  -

 تسهیالت عملی نمایند.  ۀحفظ و مراقبت را برای هم ۀجانب همهموثر و 

کارمندان یقینی  ۀن و مناسب را برای همؤورا فراهم نماید و شرایط کاری مص مکاتب باید محیط کاری سالم ۀهم -

 سازد. 

-فظمکاتب و تسهیالت آب، نظافت و حنامه را با وزارت احیا و انکشاف دهات جهت اعمار وزارت معارف یک تفاهم -

ه تهی 1395الصحه که در سال ت با پالیسی ملی آب، نظافت و حفظالصحه که مناسب برای اطفال باشد، در مطابق

 :گردیده است، انکشاف خواهد داد

 د. نمکاتب باید از خطرات بالقوه محیطی به دور موقعیت داشته باش 

  د. نرطوبت بیش از حد محافظت گرددر صورت امکان، مکاتب باید از سروصدا )غالمغال(، حرارت، سردی و 

  مکاتب، شاگردان را در صحن مکتب در برابر خشونت، اسلحه و خطرات، سرقت، بدمعاشی و فروش یا

  5استفاده مواد مخدر محافظت خواهد کرد.

                                                           
 (2018چارچوب کاری مصونیت مکاتب )  5
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ۀ ن نقش مقرریک سیستم برای عنوان نمود و معلمین و شاگردان تهیه خواهد شد برای طرز سلوک ۀمقرریک  -

 ها و تخلفات ایجاد خواهد شد. سایر تخطیاخالقی، و 

 تعلیمات صحی .4.4

تعلیمات صحی به شمول تغذیه، طوری در نصاب شامل گردد که با هم ارتباط منطقی و تسلسل داشته و از لحاظ انکشافی با سن 

عاطفی( و اجتماعی صحت زیکی، روانی )ادراکی و یو سال طفل مطابقت داشته باشد تا ظرفیت شاگردان بلند برود و به ابعاد ف

  توجه گردد.

های مهم نصاب مکاتب ذکور و اناث بوده و منحیث یک مضمون مستقل، از صنف اول صحت و تربیت بدنی بخش -

الی صنف دوازدهم تدریس خواهد شد. وزارت معارف، تدابیر کافی را برای اطفال معلول در نظر خواهد گرفت تا 

 ۀتعلیمات صحی تا حد امکان، در هم هایشان یقینی شود. عالوه برآن، پیامایج تعلیمی بهتر گردیده و سالمتینت

 مضامین نصاب مدغم خواهد شد. 

اش را یلی( بوده و صحت شاگرد و خانوادههای زندگی )آموزش زندگی فامملی افغانستان حاوی عناصر مهارت نصاب -

 ۀربوطم ابزار و سلوک صحی ،قاعدگی ۀالصحالصحه، مدیریت حفظهای همچون تغذیه، نظافت، حفظدر بخش

ارزیابی فراگیری را بهبود خواهد بخشید. معلومات در مورد صحت نوجوانان، مسایل جنسی و باروری برای دختران 

 و پسران اجباری بوده و این موضوع باید به دختران توسط معلمین اناث تدریس گردد. 

مناسب و حفظ و مراقبت  ۀالصحه و استفادنظافت و حفظلسات معلوماتی را در مورد عملکردهای آب، مکاتب ج -

 تسهیالت مربوطه، به صورت منظم برای شاگردان و پرسونل معارف دایر خواهد کرد. 

معلم انکشاف دهد که مشتمل بر  ۀها را برای تربیتعلیمات صحی مبنی بر قابلیت وزارت معارف باید یک نصاب -

ها و عادات مورد پسند راجع به صحت فردی شاف دانش، برخورد، مهارتبرای انکتجارب آموزشی عملی و اشتراکی 

 و جامعه باشد. 

ذایی صحی، صحت ها راجع به ورزش، رژیم غوادهانلندبردن سطح آگاهی جوامع و خوزارت معارف در قسمت ب -

اری های صحی با وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت صحت عامه و شرکای کاری اش همکروانی و سایر سلوک

 خواهد کرد. 

 ورزش )تربیت بدنی( .4.5

زیکی، تشویق یهای اساسی فحاظ انکشافی( از طریق رشد قابلیتهای مناسب با سن و سال )مناسب از لسهمگیری در فعالیت

 زیکی یقینی گردد.  یهای مورد عالقه/پسند شاگردان، و ترویج تندرستی فاشتراک در ورزش

درستی در بین شاگردان نباشد تا عادات همیشگی صحت، سالمتی و تاجباری می زیکی روزمره در مکاتبیفعالیت ف -

  :ترویج گردد

 دهند. بعداً برای مدت ده دقیقه، می فرا شاگردان قبل از رفتن به صنف، همه روزه به سرود ملی گوش

 نمایند. تمرینات نرمشی را اجرا می

  .در بین دو ساعت درسی، شاگردان باید حد اقل برای مدت دو دقیقه تمرینات نرمشی را اجرا نمایند 
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  .ساعات درسی ورزش/تربیت بدنی در نصاب تعلیمی شاگردان شامل خواهد بود 

 ن را با درنظرداشت توجه خاص به اطفال معلول، فراهم نمایند. ؤوباید تسهیالت ورزشی و تفریحی مص مکاتب -

کاتب راه اندازی خواهد ها در سطوح مختلف بین مورزشی را ایجاد نموده و تورنمنت هایتب ذکور و اناث، تیممکا -

 سالم زیستن ترویج گردد.  ۀشد تا شیو

 روانی و اجتماعی دهیخدمات مشوره .4.6

شاگردان و کارمندان یقینی گردد تا صحت و مقاومت  آنها بهبود یابد و در قسمت عنوان  خدمات حمایوی مناسب برای ۀعرض

  گیرد. صورت کمک  - زندگی و کار تعادل شمول به - گرددهای تدریسی و آموزشی که در محیط مکتب رونما مینمودن چالش

های را شناسایی نمایند که فکتوردانی لیسه آموزش داده خواهد شد تا آنعده شاگر ۀبه معلمین و شاگردان دور -

ه خدمات صحی دارند. در ساحات دهی بدهند و نیاز به رجعتخطرات طبی/روانی اجتماعی را از خود نشان می

زده و بحرانی، به همه معلمین آموزش داده خواهد شد تا عالیم اضطراب/پریشانی روانی اجتماعی شاگردان جنگ

دهی و طبی های مشورهدارند، کمک نمایند تا از مراقبت در معرض خطر قرار را شناسایی نموده و با شاگردانی که

 وزارت صحت عامه مستفید شوند.  

، یک معلم قشر اناث، یک کارمند اجتماعی یا یک عضو شورا به آنعده قبالً توظیف شده یمادر یکی از شاگردان -

  6گیرد.ه آنها تدریس صورت میشاگردان اناث حمایت انفرادی فراهم سازد که توسط معلمین ذکور ب

سطح آگاهی آنها را در کارمندان صحی جامعه باید جلسات منظم با معلمین و مدیران مکاتب داشته باشند تا  -

زیکی، استفاده تنباکو( و امراض صحی )مانند فشار بلند خون، یهای خطر صحی )مثالً نبود فعالیت فمورد فکتور

 نیت کارمندان مکاتب برآورده گردد. ؤوهای صحت و مصنیازمندی فسردگی( را بلند برده ومرض شکر، ا

های آنها را در تشکیل شامل دگان جامعه را افزایش داده و بستوزارت معارف تعداد بسیج کنندگان/مشوره دهن -

 خواهد کرد. 

 ها و جامعهنوادهذیدخل ساختن خا .4.7

ثیرات درازمدت، و أها، ارزیابی تنیازسنجی، نظارت از تطبیق برنامهها، ها و برنامهها و جوامع در قسمت ساختن پالیسیخانواده

 د.  نهای صحت مکاتب ذیدخل گردخدمات و برنامه ۀدغام منابع و خدمات جامعه در عرضا
د ساخت که اعضای الصحه یقینی خواهنهای فرعی صحت و آب، نظافت و حفظشوراهای مدیریت مکاتب و کمیته -

 تقای صحت آگاه بوده و از آنها حمایت نمایند. های ارجامعه از فعالیت

های انکشافی مکاتب شامل خواهند ساخت. شوراها، را شوراهای مدیریت مکاتب در پالنابتکارات صحت مکاتب  -

های انکشافی محتویات، تطبیق، و ارزیابی پالن والدین و اعضای جامعه را تشویق خواهند کرد تا در قسمت طرح

 های جامعه پاسخگو باشد. را از آن خود نموده و به نگرانی نمایند تا مالکیت ابتکارات صحیمکاتب سهمگیری 

وغیره( در  الصحه قاعدگیمدیریت حفظ های جهانی صحت مکاتب )مانند روز جهانی دست شستن، روز جهانیروز -

 مراکز تعلیمی تجلیل خواهد شد تا سلوک صحی در جوامع ترویج گردد. 
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 کشاف نهادیحکومت داری و ان .4.8

و شرکای  7های مربوطهاین پالیسی را به همکاری وزارتمواد ا ظرفیت ریاست صحت مکاتب و تربیت بدنی تقویه گردد ت

  انکشافی/تطبیق کننده در مرکز و والیات، تطبیق نماید.

-میهای مربوطه گان نهادزارت معارف، که متشکل از نمایندهگروپ کاری تخنیکی صحت مکاتب تحت رهبری و -

این پالیسی، به  ۀبه عهده دارد. جهت تطبیق موفقان لیت هماهنگی و پیشبرد آجندای صحت مکاتب راؤوباشد، مس

کشافی، موسسات غیردولتی، های مربوطه، سکتور خصوصی، شرکای انهای جمعی چندین سکتوری وزارتتالش

 های مسلکی نیاز است. مدنی و انجمن ۀنهادهای جامع

هنگی در سطح والیتی ایجاد خواهد شد تا مسایل مربوط به صحت مکاتب، تعلیم و تربیه یک سیستم واحد هما -

 وغیره را با اعضا و شرکای کاری، عنوان نماید )مورد بحث قرار دهد(.  طراری، تعلیم و تربیه دختراندر شرایط اض

قام بعد از جمع های صحت مکاتب در سیستم نظارت و معلومات وزارت معارف شامل خواهد شد تا ارشاخص -

 آوری و تحلیل، جهت تصامیم مبنی بر شواهد استفاده گردد. 

 کانیزم مبارزه با فساد اداری برای حفاظت منابع صحت مکاتب، انکشاف داده خواهد شد. یک م -

باشد مگر اینکه برای یک قشر مشخص شده همه محتویات این پالیسی برای دختران و پسران قابل تطبیق می -

 باشد. 

ت معارف، وزارت صحت عامه و شرکای کاری از ارتقای ظرفیت ریاست صحت مکاتب و تربیت بدنی و شرکای وزار -

 باشند، حمایت خواهند کرد. مربوطه که در قسمت تطبیق این پالیسی ذیدخل می

)قرار است عنقریب نهایی  که وزارت معارف، منابع کافی را برای تطبیق این پالیسی و ستراتیژی صحت مکاتب -

 ، بسیج خواهد کرد. (های این پالیسی مشخص خواهد ساختها را جهت تطبیق جهتفعالیت و گردد
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