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د زده کړه ایزو برنامو د بدیل طرحې رې له النو وړو ګروپو د
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  سریزه 
ساسی روشونو څخه یو هغه دریو اته د درس ورکولو روند د یا ګروپونو وړو ټولګيو په کتو سره  ملک موجوده شرایطو تهد  

کورونو، کلیو او بانډو کې له ښوونځي په طراری حالت په جریان کې زده کونکو ته د هغوی روش دی چې د کرونا وایروس د اض
څخه بهر د زده کړې زمینه برابروی، له دغه روش څخه په هغه ساحو کې ګټه اخیستل کیږی په کومو کې چې د هغه سیمو خلک 

او همدا شان د کورنئ غړی له خپلو ماشومانو سره د زده  السرسی و نه لریاو تلفوني مکالمې ته تلویزینی نشراتو ، سهولت برقد 
 . کړې په برخه کې مرسته و نشی کوالی

ضا کې د وړو ټولګیو ف خالصه په نظر کې نیولو سره په  صحی الرښوونو  په داسی شرایطو کې د حل یواځینی الره په کلیو کې د
لخوا د مشخصو مضمونو د موجودو ښوونکو کلیو کې اړونده کلیو یا ګاونډی تنو زیات نه وی جوړ، په  ۸-۵چې شمیر یې له 

 شامل نه دی ولوستل شی   ی. په دې روش کې د نورو روشو په شان هغه مضامین چې د شاګردانو لخوا ر کړل شی تدریس و
په دغه وړو لیدل کیږی غه مضامین )ریاضیات، ساینس او انګلیسی( چې په تدریس کې یی د ښوونکي مرستې ته ضرورت صرف ه

  . ږیکیګروپونو کې د ښوونکو لخوا تدریس 

  موخې 
د هغه زده کوونکو سره مرسته کول کوم طرحې مطابق  د زده کړې د بدیلد موجوده تحصیل یافته بشری سرچینو لخوا  .1

   رسی نلری.  رسنیزو سهولتونو ته الس برق اوچې 
چې برق او رسنیو  د زده کړه ایزو خدمتونو په وړاندې کولو کې د عدل په نظر کې نیول او د هغه ټولنو د زده کوونکو .2

   له تعلیم څخه د محرومېدو مخنیوی کول.   ته السرسی نلری

  د تطبیق کړنالره 
الزمه ده چې د افغانستان د اسالمی جمهوری دولت د رهبری پیغام د ټولنې وګړو  د زده کړې د دغه روش د عملي کېدو په منظور

 ل ممکن دی پیغام رسود مرسته او عمال اقدام وکړی، دغه ټولنو ته له دو الرو  د وړو ګروپونو په جوړولو کېتر څو ته ورسیږی 
  او په تطبیق کې یی مرسته و کوی: او همدغه دوه نهاده مسئول ګڼل کیږی چې بیغام په درست ډول سره ورسوی

مړی     څارنې ټیم  د ولسوالی او تعلیمی حوزې آمر او ورسره : ل

 ه ټولنیزنور موجوداړونده کلیو کې او په ولسی ټړون ملی پروګرام د کلیو پراختیایی شورا په ټولنه کې د  دوهم:
   جوړښتونه

هاد  مسئول ن مکلف دی چې هغه کلي او بانډې په نښه کړی په کومو کې چې د برق د پوهنې آمرین او نظارتی ټیم غړی  :لمړی 
وګړی یی تلویزیونې نشراتو ته السرسی او د مکالمې لپاره له تلفون څخه ګټه وانشی اخیستالی. دوی د دغه  ،سهولت شتون و نلری

او د کلیو بارسوخه مشران د پوهنې )له اړونده کلیو څخه لیدنه کول، د ښوونځیو مدیران کلیو له خلکو سره د هرې ممکنه الری 
 آمریت ته را دعوتول( تماس ټینګ کړی.   

هاد مسئول ن ولسی تړون ملی پروګرام د کلی پراختیایی د پوهنې والیتي رئیسان د کلیو پراختیا ریاستونو سره په همغږی د  :دوهم 
واړه و هغوی رسی نه لری تر څویو سهولتونو ته السپورته ذکر ش د دغه پیغام رسول کوم چېهغو کلیو او بانډو ته له لیاری  شورا
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د پوهنې آمریت یو نفر نماینده انتخاب او  په منظورټولګي یا ګروپونه تشکیل او د پوهنې له آمریت سره د تماس او ستونزو د حل 
  معرفی کول. ته 

 او ګروپونو جوړولو الرې چارې:   ګیود کوچینیو ټول 
له بلې خوا ماشومان او زده کوونکي  پدی خاطر چې له یوې خوا د لویو غونډو یا زیاتو کسانو د را غونډیدلو مخنیوی شوی وی او

د جوماتونو امامان او تعلیم کلیو کې د میشتو ښوونکو،  نامو څخه محروم پاتې نشي، په اړوندهد بدیلې طرحې د زده کړه ایزو بر
و مصئونه په خالصه ایا ټولګیو کې  یافته اشخاصو په مرسته زده کوونکي د الندې روشونو په نظر کې نیولو سره په وړو ګروپونو

  :مضامینو په زده کړه کې ورته الرښوونې وکړیمشخص شویو مطابق جوړ او د  صحی الرښونو عامې روغتیا د فضاء کې د 

 زده کوونکي د ټولګي په اساس په هغه صورت کې چې د یو ټولګي له دریو زیات زده کوونکو شتون ولری.   .1
شتون و نلری نو کوالی شی د تعلیمی دورې پر اساس   په هغه صورت کې چې د یو ټولګی مناسب شمیر زده کوونکي .2

ګټه  یدوری زده کوونکي ترمربوطه ټولګی په نظر کې ونیسی او ښوونکي هم درسی پالن داسی ترتیب کړی چې د 
 واخلي او همدا شان د ښوونیز نصاب سره مطابقت ولری.

 .   په ښوونځي کې شامل نه دی تر دی مهاله چې واړه ګروپونه جوړول کوم د هغه ماشومانو  .3

 )د ښوونکو انتخاب(کوچینیو ګروپونو ته درس وروکونکي 
چې د ښوونیزې بدیلی طرحې څخه ګټه نشی اخیستالی تر پوښښ الندې راوستلو په منظور الندی اشخاص  و هغه زده کوونکد 

وسپارل  د درس وکولو دنده ورتهکوالی شی د دغه وړو ګروپونو سره د مرستی او همکاری په خاطر په نظر کې ونیول شوی او 
  شی:  

 طرحې په سند کې یی ذکر شوی دی.   زده کړې د بدیل لکه څرنګه چې د ،ښوونکي .1
 د جوماتونو امامان خاصتا د ابتدایی دورې د خود اموزه مضمونو او ابتدایی دورې د ریاضی مضمون لپاره.  .2
د ثانوی دورې زده کوونکي د ابتدایه او متوسطې دوری زده کوونکو لپاره او همدا شان په اړونده کلیو کې د نور تعلیم  .3

ه افرادو توظیفول لکه د کیمیا او ساینسی مضمونو لپاره طبی پرسونل او د ریاضیاتو لپاره د انجینری او اقتصاد رشتی یافت
  .   ....لرونکی اشخاص او داسی نور
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  د کلیو په سطحه د زده کړه ایزو کوچینو ګروپونو د معلوماتو د ثبت جدول 
 )                       ( د جوړښت نېټه)                           (  کلی( ولسوالی )                       (                    والیت )     

 
 

 شمیره

 
زده کړه 

  ایزه دوره 

 
درسي 
  ټولګي 

د زده کړه ایزو ګروپو 
      شمیر 

په ګروپونو کې د زده 
 کوونکو شمیر 

  موقعیت   تدریس کوونکی 

د ټولګي 
  پر اساس 

د تعلیمی 
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 ابتدایه 

1           
2          
3          
4           
5          
6          

2  
 متوسطه 

7          
8          
9          

3  
 لیسه 

10          
11          
12          

          ټولټال 

 د هغه سیمو پیژندل کومې چې برق، تلویزیون او تلفون ته السرسی نه لری  
د عمومی معلوماتو پر بنا دا ډول ساحې په محدودو والیتونو او ولسوالیو کې شتون لری، د دغه سیمو دپیژندلو لپاره د مرکز او 

امنو شرایطو، د کرونا وایروس څخه د ویرې او د تعلیمی پالن په نظر کې نیولو سره  والیتونو څخه د ټیمونو توظیفول په موجوده نا
، زموږ له آنده یواځینی د حل الره د وزارت د رهبری له لوری د پوهنې والیتی ریاستونو او د پوهنې ممکنه او عملی نه بریښی

آمریتونو ته د هدایت ورکول دی تر څو هغوی د فعاله ښوونځیو د مدیرانو، ښوونکو، د کلیوالي او چټکو زده کړو د تطبیق 
په نښته  محرومې دی ه خدمتولبرق، تلویزیون او مخابراتی شبکو د کومې چې  ری هغه کلي او ساحېالکوونکو همکارانو ادارو له 

او ترالسه شوی معلومات د پوهنې له آمرینو سره شریک کړی. د دغه ساحو د پیژندلو او معلوماتو د راټولولو لپاره کوالی شو له 
  څخه ګټه واخلو: الندی جدول

 د معلوماتو د را ټولولو نېټه )                                 (( ولسوالی)                        (                  والیت )          

 د کلی واټن له ښوونځی څخه  اړونده کلی ته د نږدی مکتب نوم  د کورنیو شمیر  د کلی نوم  شمیره
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