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 مقدمه .1

 

تهدید بزرگی به معارف و یادگیری شاگردان می باشدکه  ،مرض کرونا مانند همه ساحات زندگی

در مقابله با این ویروس شرایط تعلیم در .  تدابیر بالخاصه، عاجل و مبتکرانه را ایجاب می کند

مقایسه با شرایط عادی بسیار متفاوت است و علیرغم موجودیت بعضی امکانات و ظرفیت ها، چالش 

ه وجود خواهند داشت؛ بنابراین توقع میرود که در این زمینه هم در آیند ی بزرګیها و محدودیت ها

 .استفاده شودو ویژه تالش زیاد صورت گیرد و از روش های ابتکاری 

از اینرو، وزارت معارف بنابر بر مکلفیت وظیفوی و هدایت رئیس جمهوری افغانستان پالن ارایه 

کرانه روی دست گرفته است تا خدمات تعلیمی را از طرق تعلیمات راه دور و دیگر طرق مبت

 .  شاگردان از حق تعلیم در این شرایط خاص مستفید شوند

تمرکز اصلی بر تعلیمات از راه دور، استفاده از بدیل های تلویزیون، رادیو، موبایل و همچنان در 

 .  محالت خاص تدریس مستقیم توسط معلم با گروه های کوچکتر می باشد

از ارایه خدمات تعلیمی برای شاگردان سطوح مختلف نظارت و  وزارت معارف برای اطمینان

 . کندمی  عملیارزیابی پروگرام را بگونه جدی 

در عین حال، برنامه های ارتقای ظرفیت معلمان، مدیران و سرمعلمان نیز روی دست گرفته می 

 . شود

از نزدیک کار  وزارت معارف بنا بر تعهد در قبال سایر اطفال سن مکتب با سکتور خصوصی نیز

برای اینکه، . می کند تا اطمینان حاصل شود که شاگردان این بخش نیز از عین خدمات مستفید شوند

تالش های وزارت معارف در این راستا به یک کمپاین ملی تبدیل شود؛ با سایر شرکای دولتی و غیر 

وزارت های همکار  دولتی مانند مؤسسات غیر دولتی، جامعه مدنی، شوراهای انکشافی، والدین،

و  اترااداره  ،مالیه، تحصیالت عالی، اطالعات و فرهنگ، مخابرات، حج و اوقاف، انکشاف دهات)

 . از نزدیک همکاری می کند...( 

 

 اهداف .2
 

 خدمات تعلیمی تعلیمات عمومی، تعلیمات اسالمی، سواد آموزی و تعلیمات  ختنفراهم سا

 . بزرگساالن از طریق طرح بدیل آموزشی برای تمام شاگردان

 با  برای تعلیمات بدیل  ارتقای ظرفیت معلمین، سر معلمین، مدیران و سایر کارمندان مکاتب

 .به شیوه آموزش خود آموز ؛یاستفاده از فرصت تعطیلی دراز مدت از طریق بسته های آموزش

 

 گروه های مورد هدف .3
 

 (تعلیمات عمومی، اسالمی و سوادآموزی)شاگردان 

بر اساس آخرین احصائیه وزارت معارف، تعداد مجموعی شاگردان مورد هدف که تحت پوشش این 

ن تن شاگرد می باشد که متشکل از  شاگردان تعلیمات عمومی، میلیو ۶.۹طرح قرار خواهند گرفت، 
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تعداد شاگردان هر برنامه به تفکیک صنف و دوره تعلیمی . تعلیمات اسالمی و سواد آموزی می باشند

 .  1در جدول ذیر ارایه شده اند

جه به میلیون اطفال واجد سن مکتب که به هر دلیلی از تعلیمات به دور مانده اند نیز با تو ۷.۳

ظرفیت تعلیمی شان می توانند شامل یکی از دوره های آموزشی طرح بدیل شده و در آخر برنامه 

تحت یک مکانیزم تعریف شده از طرف وزارت معارف تثبیت سویه می گردند و بصورت رسمی 

 . شامل مکتب خواهند شد

ند نیز شامل طرح بدیل اطفال واجد سن مکتب عودت کننده که در دوره تعطیلی به افغانستان آمده ا

 .آموزشی شده و در پایان تعطیلی پس از تثبیت صنف شامل مکتب می شوند

 .شاگردان سواد حیاتی مانند شاگردان تعلیمات عمومی از خدمات مستفید خواهند شد

 

 تعداد گروپ شاگردان

اطفال سن مکتب که تا هنوز شامل صنف اول مکتب 

 نشده اند

 میلیون 1حدود 

 میلیون 3.6 (۲۲تا  ۲)شاگردان موجود مجموع 

 (دختران% 37حدود )میلیون  6.3 اطفال بیرون از مکتب

 آمار در حال نوسان  اطفال عودت کننده

 
 معلم و سر معلم 

تمامی معلمان در تعلیمات عمومی و تعلیمات اسالمی با استفاده از بسته های مواد آموزشی در دوره 

روش های . ۷مدیریت صنف، . ۲اصول صنفی، . ۲در ساحات تعطیلی برای ارتقای ظرفیت 

روش های تدریس بصورت خود آموز تحت آموزش قرار می . ۵روان شناسی شاگرد و . ۴ارزیابی، 

. معلمین بسته های مورد نظر را از نهادهای تعلیمی مربوطه بصورت چاپی دریافت می نمایند. گیرند

 .یب سایت وزارت معارف قابل دسترس خواهد بودهمچنان، این مواد بصورت سافت کاپی در و

  
 مدیران و معاونان مراکز تعلیمی 

تمامی مدیران مکاتب و مدارس با استفاده از بسته های مواد آموزشی در دوره تعطیلی برای ارتقای 

مدیران . مدرسه بصورت خود آموز تحت آموزش قرار می گیرند/ ظرفیت در حوزه مدیریت مکتب

همچنان، این . د نظر را از نهادهای تعلیمی مربوطه بصورت چاپی دریافت می نمایندبسته های مور

 .مواد بصورت سافت کاپی در ویب سایت وزارت معارف قابل دسترس خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

مکاتب ثبت نام نشده اند نیز شامل پروسه آموزش از راه دور استند و به عنوان که تا هنوز بدلیل مسدود بودن ( ساله ۷)تمامی اطفال واجد سن مکتب  1

 .شاگرد رسمی شمرده می شوند
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 روش های ارایه خدمات تعلیمی .4

 

موزشی وزارت معارف با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود در افغانستان سه روش متداول آ

 : را برای ارایه خدمات تعلیمی در نظر می گیرد

 خود آموزی  .１

 تدریس از راه دور  .２

 محدود/تدریس در تجمعات کوچک .３

 

 : روش خود آموزی( الف

یادگیری تمامی مضامین علوم اجتماعی و زبان در تعلیمات عمومی و تعلیمات اسالمی در دوره 

متوسطه و لیسه با توجه به ظرفیت و قابلیت فهم شاگردان در این دوره ها توسط خود شاگردان طبق 

همچنان دروس علوم اجتماعی و زبان از طریق رادیو . رهنمودهای وزارت معارف انجام می پذیرد

 . ا در برنامه های مشخص ارایه می گردده

مضامین علوم اجتماعی و شماری از مضامین مسلکی تعلیمات اسالمی از متوسطه تا دوره لیسه 

 . بصورت خود آموز انجام می پذیرد

 

 . همچنان چنانچه که ذکر شد، معلمان و مدیران نیز مشمول شیوه خود آموزی می گردند

 

 ارزیابی  ممد ابزار مضامین گروه ها 

شاگردان دوره 

 متوسطه و لیسه 

علوم اجتماعی و 

 زبان های ملی

 رادیو .１

 والدین با سواد .２

 اپلیکشن .３

 کتاب .１

 اپلیکشن .２

 مواد سافت .３

اخذ امتحان چهار 

 و نیم ماهه

مواد ارتقای  معلمین 

 ظرفیت 

بسته های  .４

 آموزشی

 انترنت .１

 مواد سافت .２

امتحان از طریق 

مکتب و اعضای 

 نظارت 

اطمینان از شفافیت 

توسط پروسه 

 مرکز

مواد ارتقای  مدیران

 ظرفیت 

بسته های  .５

 آموزشی

 انترنت .１

 مواد سافت .２

امتحان از طریق 

آمریت ولسوالی و 

 اعضای نظارت

 پروسه  نظارت

 توسط مرکز

 

 تدریس از راه دور. ب

در دوره  مضامین اصول صنفی در دوره ابتدایی و مضامین ساینسی، ریاضیات و زبان های خارجی

دروس مضامین یاد شده .  های متوسطه و لیسه با استفاده از شیوه تدریس از راه دور ارایه می گردد

 . ارایه می شود 2از طریق تلویزیون ها بصورت ثبت شده و یا نشر زنده طبق تقسیم اوقات منظم

                                                            
 .تقسیم اوقات برنامه های تعلیمی از طریق تلویزیون در ضمیمه موجود است 2
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 ارزیابی آموزشی ابزار مضامین گروه ها

شاگردان اصول 

 صنفی

 تلویزیون  .１ صنفیمضامین اصول 

 والدین باسواد .２

 مال امام مسجد .３

 شاگردان دوره لیسه .４

 اپلیکشن .５

اخذ امتحان چهار و  .１

 نیم ماه

 

شاگردان دوره 

 متوسطه و لیسه

مضامین ساینس و 

ریاضیات و زبان 

 انگلیسی

 تلویزیون .１

 اپلیکشن .２

 انترنت .３

 مواد سافت  .４

５. /IVRتلفن 

اخذ امتحان چهار و  .１

 نیم ماه

 

شاگردان دوره 

لیسه متوسطه و 

 تعلیمات اسالمی

مضامین نحو و 

 صرف و زبان عربی

 تلویزیون .１

 انترنت  .２

 اپلیکشن .３

اخذ امتحان چهار و  .１

 نیم ماه

ارزیابی  .１ تلویزیون .１ مضامین سوادآموزی سوادآموزان

 سوادآموزان 

 

تحت پوشش تعلیمات از راه دور قرار می  تعلیمات عمومی ۷- ۲مانند صنوف مکاتب سواد حیاتی 

 .گیرند

 .درج شده است، تطبیق می گردد) ( کورس های سوادآموزی طبق پالن که در ضمیمه آموزش 

 

 

 : محدود/ تدریس در تجمعات کوچک . ج

نباشد، و والدین نیز  موجود دوردست که امکانات تلویزیون، موبایل و برق و مناطق در محالت

الی  5بین )نتوانند به اوالد خویش کمک کنند، بگونه استثنایی صنوف کوچکتر متعلمین با تعداد کمتر 

 . 3توسط معلمین همان قریه در فضای باز تحت تدریس قرار می گیرند( نفر 8

در خانه به صورت خود آموز توسط خود شاگردان ( زبان های ملی، اجتماعیات، اسالمی)مضامین 

 .  ها خوانده می شود

 

 

 

 هاامکانات و ظرفیت .5
های مورد هدف از ارایه خدمات تعلیمی برخوردار شوند، نیاز است تا براساس برای این که گروه

آمارهای موجود در کشور، در این بخش یک آمارشناسی و ظرفیت شناسی از امکانات در کشور 

گرفت، در طرح تعلیمی و آموزشی فعلی برای شاگردان بنابر مطالعه که صورت . وجود داشته باشد

 :و کارکنان، امکانات زیر الزم است

 

                                                            
 . وجود دارد 3رهنمود و تقسیم اوقات درسی این گروپ شاگردان در ضمیمه شماره  3
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 مجموع روستا شهر امکانات

 %36 %88 %58 افراد باسواد

 ۲۰۰۱ ۲۰۰۱ ۲۰۰۱ مساجد

درصدی موجود  خدمات برق

 .نیست

درصدی موجود 

 .نیست

4۳۳۱ 

-  ۹۲۱ ۴۲۱ پوشش رادیویی

-  ۵۳۱ ۶۲۱ پوشش تلویزیونی

-  ۷۰۱ ۶۰۱ پوشش تلفونی

-  ۶۱ ۷۲۱ پوشش انترنتی

 

 

 

 

 

 تعلیمات خصوصی  .6

 

وضعیت وزارت معارف افغانستان در جلسه کاری با اتحادیه های مکاتب خصوصی پس از مطالعه 

سکتور نو پای تعلیمی در کشور، سناریوهای های سه گانه ی ذیل را انکشاف دادند که در هر کدام از 

برای اینکه . سناریوها نظر به ارایه خدمات و حمایت های الزم از همدیگر متمایز گردیده اند

ت تا یکی شاگردان مکاتب خصوصی نیز بصورت منظم از طرح تعلیمات بدیل مستفید گردند الزم اس

.5از سناریوها، مورد تأیید رهبری حکومت قرار بگیرد

                                                            
 ۹۱۰۲آسیا گزارش بنیاد  4
مسئولین اتحادیه های مکاتب خصوصی درخواست یک جلسه از طریق ویدیو کنفرانس با جاللتماب رئیس جمهوری دارند تا دالیل توجیهی خودشان  5

  .را از سناریوها ارایه نمایند
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 جدول سناریوهای سه گانه مکلفیت های مکاتب خصوصی و دولت

 سناریوها
مکاتب 

 خصوصی

 مکلفیت ها خدمات
 عواید

همکاری با 

 دولت

 پیش شرط ها

 دولت خصوصی خصوصی دولت

 

سناریوهای سه گانه برای 

دوره سه ماهه در نظر 

 . گرفته شده است

 

اول حمل الی آخر جوزا )

) 

 

 

خدمات 

دولتی % 177

 .ارایه می شود

 آموزش معلم. 1

آموزش . 8

 متعلمان

آموزش . 6

 مدیران

آگاهی دهی . 3

 والدین

 معاش معلم.1 هیچ

معاش .8

 کارمندان

 کرایه مکتب.6

اعطای قرضه .1

 از طرف دولت

% 57پرداخت .8

 معاشات  

خانواده ها 

فیس نمی 

 .پردازند

سکتور و 

ظرفیت فعلی 

 . حفظ می شود

فاجعه عمومی .1

 .است

 

سکتور .8

خصوصی نو پا 

 .حمایت شود

 

همه ضرر .6

 .می کنیم

% 87خدمات 

توسط مکاتب 

خصوصی و  

توسط % 87

 مکاتب دولتی

 آموزش معلم.1

آموزش .8

 متعلمان

 آموزش مدیران.6

دهی آگاهی .3

 والدین

 نظارت جدی.1

 فن بیان.8

مهارت های .6

 خاص

آموزش .3

 رباتیک

پرداخت .1

 معاش% 57

پرداخت .8

معاش % 57

 کارمندان

 پرداخت کرایه.6

مالیه به شرط .1

عدم فعالیت 

 . معارف شود

وزارت معارف .8

از طرح حمایت 

از مؤسسات 

ارایه . حمایت کند

 ویدیوها 

% 57دریافت 

فیس از 

 خانواده ها

تور و سک

ظرفیت فعلی 

 .حفظ می شود

% 57خدمات 

 % 57به 

 آموزش معلمان .1

 آموزش مدیران.8

آموزش .1

 شاگردان

معاش .1

پرداخت % 177

 می شود

 177معاش .8

 کارمندان

6 .177 %

 کرایه

مکتوب ها و 

مرسالت حمایوی 

از طرف وزارت 

 معارف و دولت

فیس % 177

دریافت می 

 شود

ظرفیت فعلی 

 .حفظ می شود

 

 .همه ضرر می کنیم، سکتور خصوصی نو پا حمایت شود، فاجعه عمومی است: پیش فرض های انکشاف داده شده استاین سناریوهای موجود بر مبنای 
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 نظارت و ارزیابی  .7
 

 نظارت

نظارت یک بخش مهم هر برنامه می باشد، به همین منظور رهبری وزارت معارف برای اینکه از ارائه خدمات 

بموقع و دسترسی شاگردان به نشر برنامه های آموزشی اطمینان حاصل نموده باشد، ریاست نظارت تعلیمی، تیم های 

علیمی شهری را توظیف می نمایند تا با در حوزه ت/والیتی نظارت تعلیمی و تیم های نظارت تعلیمی سطح ولسوالی

همچنین انواع نظارت و . نظرداشت موارد ذیل از تطبیق پروسه های تدریسی و تعلیمی طور دوامدار نظارت نمایند

شاخص های نظارتی نیز واضح گردیده تا بر اساس آن از تطبیق فعالیت ها و پیشرفت پروسه ها در محدوده زمانی 

 . مل آیدتعیین شده نظارت بع

 گروه های نظارت کننده 

 مسئول روش کار نوع نظارت 

 سروی حضوری نمونوی  .1 نظارت کیفی تعلیمی

 استفاده از اپلیکشن .8

 SMSاستفاده از تلفون و  .6

 مشاهده از حلقات کوچک آموزشی  .3

 اعضای نظارت تعلیمی

 ثبت زمان و مطالب نشر برنامه ها  .1 نظارت اجتماعی

بازدید حضوری از حلقات کوچک  .8

 آموزشی 

 نظرخواهی مردم و شاگردان .6

 

 شوراهای میثاق شهروندی

 شبکه های جوانان

 جامعه مدنی

 رسانه ها

 
 نظارت از برنامه های طرح بدیل خدمات تعلیمی 

 مسئول تطبیق   شاخص های نظارتی نوع نظارت مراحل

 
 
 
 
 پالنگذاری  

برنامه  لست تلویزیون ها و رادیو های که .1
 .آموزشی را نشر مینمایند

لست ساحات تحت پوشش رسانه های  .8
 . تصویری و صوتی

ساحات که در آن پوشش رسانه ای وجود  .6
ندارد اما از طریق گرد همایی محدود 

 . آموزش صورت میگیرد
طرح راه اندازی سروی های نمونوی و  .3

 .  بازدید های حضوری اعضای نظارت

 پالن عمل  .1
 گزارش نشر برنامه .8

های تعلیمی توسط 
رسانه های تصویری 

 . و صوتی
جدول زمانبندی   .6

نشر مضامین به 
اساس دوره تعلیمی 

 .  و زبان

تیم های نظارتی  .1
ریاست عمومی 
و ریاست های 
 معارف والیات 
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 مسئول تطبیق   شاخص های نظارتی نوع نظارت مراحل

 
 
تطبیق   

پروسه 
 نظارتی

تهیه رهنمود نظارت از پروسه طرح بدیل  .1
 . تعلیمی و تکثیر آن به همه اعضای نظارت

تهیه ابزار بخاطر نظارت از نشر برنامه ها  .8
از طریق رسانه های تصویری و صوتی و 
برنامه های آموزشی حضوری سطح قریه 

 . جات
نظارت از ثبت و موجودیت دروس برای  .6

 . نشر از طریق تلویزیون و رادیو
تهیه ابزار نظارتی بخاطر دریافت دسترسی  .3

 . شاگردان به برنامه های آموزشی
برای ارزیابی سطح درک و فهم  تهیه ابزار .5

 .شاگردان از مطالب نشر شده

ابزار انکشاف یافته  .1
 نظارت  

استفاده از مکانیزم  .8
 های مدیا مانیتورنگ

گرد همایی تدریس در  .6
 فضای آزاد

ریاست عمومی  .1
 نظارت تعلیمی 

ریاست عمومی  .8
 تربیه معلم 

ریاست عمومی  .6
 مرکز ساینس 

 
 

نظارت از 
دسترسی و 

سطح 
آموزشی 
 متعلمین

راه اندازی سروی حضوری نمونوی با  .1
 .   استفاده از فورم و سوالنامه ها

انکشاف اپلیکیشن بمنظور انجام سروی  .8
 . نمونوی و ثبت معلومات جمع آوری شده

ایجاد حلقات کوچک آموزشی در سطح  .6
 قریه جات 

والدین بخاطر فراهم نمودن سهولت تعقیب   .3
 .  نشر برنامه های تعلیمی

گزارش دسترسی  .1
شاگردان به برنامه 

 .  های آموزشی
گزارش اعضای  .8

شورا از  ایجاد حلقات 
کوچک آموزشی در 

  سطح قریه جات

اعضای نظارت  .1
/ ولسوالی ها
حوزه های 

 تعلیمی
8. IT 
شورای میثاق  .6

 شهروندی 
شورا و ساختار  .3

 های داخل جامعه 

 
نظارت از 

آموزش 
خودی 
 معلمان 

حصول اطمنان از انکشاف بسته های  .1
 آموزشی به شکل سافت و هارد 

چاپ و توزیع بسته های آموزشی به  .8
 ادارات معارف و مکاتب 

حصول اطمنان از دسترسی معلمین به  .6
 . بسته های آموزشی و استفاده از آن

موجودیت بسته های  .1
 آموزشی 

جدول توزیع بسته  .8
های آموزشی به 

ادارات معارف و 
 مکاتب 

پاسخ دهی معلمان از  .6
 طریق اپلیکشن

گردهمایی وقفوی  .3
معلمان در مکاتب و 
مراکز حمایوی تربیه 

 معلم 

اعضای نظارت  .1
 مرکز و والیات 

ماستر ترینران  .8
 تربیه معلم 

 مدیران مکاتب  .6

 
نظارت از 

آموزش 
خودی 

مدیران ، 
معاونین 

تدریسی، 
معاونین 

 اداری مکاتب 

 حصول اطمنان از انکشاف و موجودیت .1
  بسته های آموزشی به شکل سافت و هارد

چاپ و توزیع بسته های آموزشی به  .8
  ادارات معارف و مکاتب

بازدید عملی از مکاتب توسط اعضای  .6
 نظارت 

را اندازی ارزیابی مدیریتی مدیران توسط  .3
 ریاست های معارف و آمرین معارف  

تعداد از مدیران که  .1
بسته های آموزشی 

 . بدست آورده
حضور مدیران و  .8

سایر کتگوری های 
 . ذکر شده در مکاتب

گزارش اعضای  .6
نظارت از بازدید 

 مکاتب 

 

اعضای نظارت  .1
حوزه /ولسوالی

 های تعلیمی 
ترینران تربیه  .8

معلم در مراکز 
اساسی و 
 حمایوی 

اعضای مرکز  .6
ساینس ریاست 

های معارف 
 والیات 
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 پیشنهادات برای حمایت های الزم .8
 

 ادارات حکومتی 

 هدایت مقام عالی ریاست جمهوری نوع حمایت اداره
رادیو و تلویزیون 

 ملی
 ( رادیو و تلویزیون)شبکه محلی  63اختصاص 

ساعته برای ارایه  ۲۴اختصاص یک شبکه فعال 
 خدمات آموزشی

 اختصاص امکان نشرات رادیویی سه ساعته 

 

  تخصیص بودجه اضافی وزارت مالیه
افغان تلکام انترنت رایگان برای متعلمین،   معلمان  مخابراتوزارت 

 .و نظارت کننده گان فراهم نماید
شبکه سالم سهولت ارسال و دریافت پیام های 

 . رایگان را برای وزارت معارف فراهم نماید

 

فراهم آوری امکان پوشش سرتاسری کشور به  اداره اترا
فقط برای )تلویزیون ها و رادیوها   ملی و محلی 

 (حالت اضطرار

 

وزارت حج و 
 اوقاف

در مناطقی که امکانات ارایه خدمات از طریق 
مال امامان مساجد در   تلویزیون و انترنت نیست،

شیوه ارایه خدمات آموزشی در تجمعات محدود 
 .وزارت معارف را همکاری نماید

 

وزارت انکشاف 
 دهات

شوراهای قریه در نظارت اجتماعی سهم فعال 
 .بگیرند

 

سکتور 
 خصوصی

تلویزیون های خصوصی در ارایه برنامه های 
 .آموزشی همکاری نمایند

شبکه های مخابراتی خصوصی در ارسال و دریافت 
با وزارت معارف  IVRپیام های آموزشی و سیستم 

 .همکاری نماید
اتاق های تجارت منابع مالی مورد نیاز برای 

 .معارف فراهم نمایند

 

همکاری در بخش تخصیص منابع به معارف با  انکشافیشرکای 
 انعطاف پذیری بیشتر 

دادخواهی و انسجام منابع جهت جلب حمایت های 
 بیشتر از معارف

تابلیت، فلش و )تهیه وسایل تکنالوجی معلوماتی 
 (سولر

 

وزارت صحت 
 عامه

مواد آموزشی در رابطه به وقایه از امراض 
اختیار وزارت بخصوص مرض کرونا تهیه و در 

 .معارف قرار دهد

 

وزارت امور 
مهاجرین و 

 عودت کنندگان

فراهم آوری برق و تلویزیون برای کمپ های 
 بیجاشدگان و عودت کنندگان

 

تأمین برق روزانه برای ریاست های تلویزیون ملی  شرکت برشنا  
 و تلویزیون معارف
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 اّولبخش 
 

 

 پالن عمل حالت اضطرار
 (جوزا 67حمل الی  1)
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 پالن عمل بدیل در حالت اضطرار

جوزا  مد  67یعنی از اول حمل الی  حالت اضطراراین پالن عمل در حال حاضر برای مدت سه ماه 

نظر گرفته شده است و با درنظرداشت تحول اوضاع و هدایت مقام عالی ریاست جمهوری مدت آن 

 . تجدید نظر میگردد

چنان در محالت ند تلویزیون، رادیو، موبایل و همها مانتمرکز اصلی بر استفاده از بدیلدر این مدت، 

 . تر می باشد خاص تدریس مستقیم توسط معلم با گروه های کوچک

 : در حالت اضطرار ذیالً تشریح می گردد برای ارایه خدمات تعلیمیسه روش متداول آموزشی 

 

یادگیری تمامی مضامین علوم اجتماعی و زبان در تعلیمات عمومی و  :روش خود آموزی .1

تعلیمات اسالمی و شماری از مضامین مسلکی تعلیمات اسالمی در دوره متوسطه و لیسه با توجه 

به ظرفیت و قابلیت فهم شاگردان در این دوره ها توسط خود شاگردان طبق رهنمودهای وزارت 

 .معلمان و مدیران نیز مشمول شیوه خود آموزی می گردندهمچنان . معارف انجام می پذیرد

مضامین اصول صنفی در دوره ابتدایی و مضامین ساینسی، ریاضیات و  :آموزش تلویزیونی .8

زبان های خارجی در دوره های متوسطه و لیسه با استفاده از شیوه تدریس از راه دور ارایه می 

ن ها بصورت ثبت شده و یا نشر زنده طبق دروس مضامین یاد شده از طریق تلویزیو.  گردد

 . تقسیم اوقات منظم ارایه می شود

 دوردست که امکانات تلویزیون، موبایل و برق و مناطق در محالت: آموزش حضوری محدود .6

نباشد، و والدین نیز نتوانند به اوالد خویش کمک کنند، بگونه استثنایی صنوف کوچکتر  موجود

توسط معلمین مکتب محل در فضای باز تحت تدریس ( نفر 8الی  5ن بی)متعلمین با تعداد کمتر 

به صورت خود آموز توسط ( زبان های ملی، اجتماعیات، اسالمی)مضامین . قرار می گیرند

 .خود شاگردان در خانه ها خوانده می شود

 

یه، برای عملی نمودن این طرح وزارت معارف در همکاری نهاد های دولتی  مانند وزارت های مال

اترا، تدارکات اداره  ،تحصیالت عالی، اطالعات و فرهنگ، مخابرات، حج و اوقاف، انکشاف دهات

ملی و مرکز رسانه های حکومت، و شرکای غیر دولتی مانند مؤسسات غیر دولتی، جامعه مدنی، 

 :شوراهای انکشافی و والدین اقدامات ذیل را انجام میدهد

 ها و مواد درسی خود آموزیتهیه، چاپ و انتقال راهنمود  (الف

 تهیه و تولید مواد سمعی و بصری برای نشر از طریق رسانه ها (ب

  خریداری مواد درسی سمعی و بصری موجود و با کیفیت از سکتور خصوصی 

 تولید مواد درسی سمعی و بصری 

 پخش دروس و آگاهی عامه از طریق رادیو و تلویزیون (ج

 نظارت و ارزیابی از پیشرفت تعلیمی شاگردان (د

 تقویت تدابیر حفظ الصحوی در ادارات و مراکز تعلیمی برای پیشگیری از شیوع وایروس کرونا (ه

وزارت معارف اقدامات عملی برای تطبیق پالن عمل را روی دست گرفته و موارد ذیل تکمیل و یا 

 :در حال اجرا است
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 ی آموزش خودی تهیه گردیده است؛راهنمود ها و مواد درسی برا 

  تقسیم اوقات پخش دروس از طریق رسانه ها تهیه گردیده است؛ 

 مواد سمعی و بصری موجود که توسط سکتور خصوصی تولید شده شناسایی گردیده است؛ 

 تولید مواد سمعی و بصری در تلویزیون معارف آغاز گردیده است؛ 

 پخش آزمایشی دروس آغاز گردیده است؛ 

  نهاد های دولتی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی هماهنگی ها برای همکاری متقابل در با

 .حال انجام است

  . افغانی بودجه نیاز است 112,242,122عمل طرح بدیل به  پالنبرای عملی نمودن 

 

 .آمده است 3جدول پالن فعالیت ها و بودجه در ضمیمه شماره 
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 دومبخش 
 

 پالن دوره ریکوری
 (حوت 67الی   اول سرطان) 
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 بازگشایی مکاتب و جبران دروس سال تعلیمی پالن عمل

  

تجارب اکثر کشور ها نشان میدهد که طرح بدیل ارائه خدمات تعلیمی در حاالت اضطرار نسبت به تعلیم 

نمیتواند نتایج تعلیمی مشابه را ببار بیاورد و شاگردان نظر به حضوری در صنف در حاالت عادی 

وضعیت اجتماعی و نحوه دسترسی شان به خدمات تعلیمی بدیل، دست آورد های تعلیمی متفاوتی میداشته 

بدور ماندن از مکاتب برای مدت طوالنی باعث میشود تعدادی از شاگردان مخصوصاً از خانواده . باشند

برعالوه ویروس کرونا اثرات ملوث کننده و ناگواری بر محیط . به مکتب باز نگردند های فقیر دوباره

میداشته باشد که نیاز است تدابیر صحی خاصی برای بازگشایی مکاتب و آغاز تعلیم حضوری اتخاذ 

 .گردد

نیاز است که بعد از عبور از مرحله اضطراری و بازگشایی مکاتب، ادامه تعلیم حضوری طوری 

و شاگردان با کسب نتایج تعلیمی الزم به صنف باالتر شده  6گردد که دروس سال تعلیمی جبرانطراحی 

همچنان اقداماتی برای تشویق خانواده ها و اطفال  انجام شود تا دوباره به مکتب مراجعه و . ارتقا نماید

 .  دروس شانرا ادامه بدهند

جبران دروس، با در نظرداشت اینکه مدت دوام برای بازگشایی مکاتب و  لپالن عمبنابراین ملحوظات، 

 :حالت ضطرار مشخص نیست در سه سناریو مد نظر گرفته شده است

 .پایان میابد و دروس حضوری آغاز میگردد 1611حالت اضطرار در ختم ماه جوزا : سناریوی اول

 ختم سال تعلیمی ادامه سال تعلیمی تاریخ آغاز و ختم/اقلیم

 اخیر قوس سرطاناول  مکاتب سردسیر

 *سرطان 67 اول سرطان مکاتب گرمسیر

مکاتب گرمسیر که در نیمه دوم سال تعلیمی قرار دارند یکماه تمدید میگردد تا  1618سال تعلیمی * 

سرطان اخذ  15در صورتیکه پیشرفت تعلیمی خوب باشد امتحان ساالنه در . دروس جبران گردد

 15اسد تمدید میگردد و یا هم  امتحان ساالنه در  67دیگر الی میگردد، در غیر آن سال تعلیمی یکماه 

نیم ماه رخصتی و   سنبله قبل از آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب گرمسیر اخذ میگردد تا شاگردان در یک

 .تابستانی بتوانند به امتحان ساالنه آمادگی بگیرند

 .دروس حضوری آغاز میگرددپایان میابد و  1611حالت اضطرار در ختم سنبله : سناریوی دوم

 ختم سال تعلیمی ادامه سال تعلیمی تاریخ آغاز و ختم/اقلیم

 *اخیر قوس میزاناول  مکاتب سردسیر

 **میزان 67 اول میزان مکاتب گرمسیر

دروس بصورت تسریعی پیش برده میشود و در مکاتبی که امکان داشته باشد ساعات درسی روزانه * 

شاگردانیکه نتوانند نمرات الزم را بدست . قوس برگزار میگردد 15ساالنه در امتحان . بیشتر میگردد

حوت  15آورند مشروط در نظر گرفته میشوند،  در سه ماه رخصتی زمستانی دروس را تکرار و در 

 .امتحان مشروطی را سپری و در صورت اخذ نمره کامیابی به صنف باالتر ارتقا داده میشود

آغاز و در  1611مکاتب گرمسیر با تاخیر یک و نیم ماهه در اول عقرب  1611 -سال تعلیمی جدید ** 

 تکمیل میگردد 1377اخیر جوزا 

                                                            
 عقب مانی های شاگردان از درس به علت تعطیل مکاتب و نحوه استفاده از خدمات تعلیمی بدیل  6
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 . پایان میابد و دروس حضوری آغاز میگردد 1611حالت اضطرار در ختم قوس : سناریوی سوم

 ختم سال تعلیمی ادامه سال تعلیمی تاریخ آغاز و ختم/اقلیم

 *حوت 67 اول جدی مکاتب سردسیر

 **سرطان 67 1611اول جدی  مکاتب گرمسیر

مکاتبی که با فراهم شدن امکانات تسخین دروس حضوری را پیش برده میتواند دروس را بصورت * 

مکاتبی که نمیتوانند در زمستان دروس حضوری برگزار کند برای شاگردان آن . تسریعی تکرار مینمایند

حوت برگزار میگردد، شاگردان  15امتحان ساالنه در . گرددتکرار دروس از طریق تلویزیون فراهم می

شاگردانیکه نتوانند نمرات کامیابی اخذ کنند صنف را تکرار . کامیاب به صنف باالتر ارتقا داده میشود

 . مینمایند

مکاتب گرمسیر اول جدی آغاز و با تمدید یکماه برای  1611دروس حضوری سال تعلیمی جدید ** 

 . سرطان تکمیل میگردد 67تعلیمی در  جبران دروس، سال

 

برای بازگشایی مکاتب و جبران دروس مد نظر گرفته ذیل پنج  فعالیت اساسی در پالن دوره ریکوری، 

 : شده است

 

بررسی و ضد عفونی سازی مکاتب مطابق به دستورات  :احیای و آماده ساختن مراکز تعلیمی .１

 .صحی وزارت صحت عامه تا مکاتب آماده پذیرش شاگردان گردد

پیشرفت تعلیمی شاگردان با استفاده از خدمات : بررسی نتایج تعلیمی شاگردان در دوره قرنتین .２

راتیژی ها برای بدیل تعلیمی در دوره قرنتین بررسی و تحلیل میگردد تا واضح گردد که کدام ست

 . جبران دروس طراحی گردد

با استفاده است از نتایج بررسی پیشرفت تعلیمی شاگردان و  نظر به امکانات : جبران دروس .３

موجود در محالت ستراتیژی هایی شامل افزایش ساعات درسی روزانه، تمدید مدت سال تعلیمی 

مکاتبی که در یک شفت . گرددو یا اتخاذ سایر رویکرد های تعلیمی در صنف طرح و عملی می

مکاتبی که سه شفت اند مدت سال . شاگرد دارند ساعات درسی روزانه را افزایش خواهند داد

 .تعلیمی را افزایش میدهند و در مناطق سرد سیر مواد و وسایل تسخین فراهم میگردد

ایج آن صورت توجه خاص به امتحان ساالنه و تحلیل نت: امتحان ساالنه و ارتقا به صنف باالتر .４

میگیرد و معیار های استثنایی وضع میگردد تا تصمیم گیری در مورد ارتقای شاگرد به صنوف 

 .باالتر و یا تکرار صنف را تسهیل نماید

تحرک اجتماعی، فراهم نمودن قرطاسیه، رنگمالی و ترمیمات : بلند بردن تقاضا برای تعلیم .５

زگشایی و تجهیز مکاتب مسدود، استخدام جزیی مکاتب، اعمار مکاتب دخترانه و مختلط، با

معلمان باالمقطع اناث در مکاتب روستایی و سایر اقدامات مرتبط برای بلند بردن تقاضا برای 

 .تعلیم در محالت انجام میگردد تا اطفال دوباره به مکاتب مراجعه و تعلیم خود را ادامه بدهند

 

حوت  مد نظر گرفته شده است  67ل سرطان الی ماه، از او 1این پالن عمل در حال حاضر برای مدت 

 . حالت اضطرار تجدید نظر میگردددر و با درنظرداشت تحول اوضاع 
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برای عملی نمودن این طرح وزارت معارف در همکاری نهاد های دولتی  مانند وزارت های مالیه، 

اترا، تدارکات ملی  اداره ،تحصیالت عالی، اطالعات و فرهنگ، مخابرات، حج و اوقاف، انکشاف دهات

و مرکز رسانه های حکومت، و شرکای غیر دولتی مانند مؤسسات غیر دولتی، جامعه مدنی، شوراهای 

 :ذیل را انجام میدهد عمده انکشافی و والدین اقدامات

 آماده ساختن مکاتب برای پذیرش شاگردان (الف

 ادامه تعلیم حضوری شاگردان در مکاتب و جبران دروس سال تعلیمی (ب

 نظارت و ارزیابی از پیشرفت تعلیمی شاگردان (د

 تداوم آگاهی دهی به والدین و مردم در مرحله بازگشایی و جبران (ه

 انجام اقدامات تشویقی برای بازگشت شاگردان به مکاتب( ط

افغانی بودجه  4,227,638,464کاتب و جبران دروس به برای عملی نمودن برنامه عمل بازگشایی م

  . نیاز است

 

. آمده است 3دوره ریکوری در ضمیمه شماره پالن  فعالیت ها و بودجه 
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 پالن عمل، بودجه و سایر جداول
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 از تلویزیونتقسیمات اوقات پخش دروس : 1ضمیمه شماره 

پنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدو شنبهیکشنبهشنبهزمانصنف

زبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اول7-7:20

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی7:20-7:40

7:40-8

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

زبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اول8-8:20

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی8:20-8:40

8:40-9

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

زبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اول9-9:20

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی9:20-9:40

9:40-10

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

زبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اول10-10:20

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی10:20-10:40

10:40-11

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

زبان دومزبان دومزبان دوماسالمی

دروس اجتماعیدروس اجتماعیانگلیسیانگلیسیساینسساینس11-11:20

زبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اول11:20-11:40

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی11:40-12

12-12:20

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

زبان دومزبان دومزبان دوماسالمی

دروس اجتماعیدروس اجتماعیانگلیسیانگلیسیساینسساینس12:20-12:40

زبان اولزبان اولزبان اولزبان اولزبان اول12:40-13

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی13-13:20

13:20-13:40

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

اسالمی

تعلیم و تربیت 

زبان دومزبان دومزبان دوماسالمی

دروس اجتماعیدروس اجتماعیانگلیسیانگلیسیساینسساینس13:40-14

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی14-14:20

فزیکفزیکانگلیسیانگلیسیانگلیسی14:20-14:40

بیولوژیبیولوژیکیمیاکیمیا14:40-15

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی15-15:20

فزیکفزیکانگلیسیانگلیسیانگلیسی15:20-15:40

بیولوژیبیولوژیکیمیاکیمیا15:40-16

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی16-16:20

فزیکفزیکانگلیسیانگلیسیانگلیسی16:20-16:40

بیولوژیبیولوژیکیمیاکیمیا16:40-17

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی17-17:20

فزیکفزیکفزیکانگلیسیانگلیسیانگلیسی17:20-17:40

بیولوژیبیولوژیبیولوژیکیمیاکیمیاکیمیا17:40-18

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی18-18:20

فزیکفزیکفزیکانگلیسیانگلیسیانگلیسی18:20-18:40

بیولوژیبیولوژیبیولوژیکیمیاکیمیاکیمیا18:40-19

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی19-19:20

فزیکفزیکفزیکانگلیسیانگلیسیانگلیسی19:20-19:40

بیولوژیبیولوژیبیولوژیکیمیاکیمیاکیمیا19:40-20

زبانزبانزبانزبانزبانزبان20-20:20

ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی20:20-20:40

سواد 

آموزی

صنف 

دوازدهم

صنف 

دهم

صنف 

یازدهم

صنف 

چهارم

صنف 

پنجم

صنف 

ششم

صنف 

هشتم

صنف 

نهم

صنف 

هفتم

وزارت معارف

تقسیم اوقات  نشر مضامین تعلیمات عمومی و سوادآموزی از طریق تلویزیون

صنف 

اول

صنف 

دوم

صنف 

سوم

برنامه عمل آموزش بدیل
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 تعداد ساعات پخش دروس مکاتب از طریق تلویزیون به سطح ملی :2ه شماره مضمی

 صنف
تعداد 

مضامین 
 خود آموز

تعداد مضامین 
از طریق 
 تلویزیون

مدت هر 
ساعت درسی 

 (دقیقه)

مدت زمان 
 در روز  7تدریس

 مضامین که از تلویزیون پخش میشود مضامین خودآموز (دقیقهبه )

1 7 3 20 37 

 
زبان، ریاضی علوم دینی و 

 سوادآموزی
2 7 3 20 37 

3 7 3 20 37 

4 7 5 20 87 

 

، (زبان اول، زبان دوم، انگلیسی)زبان 
ریاضی علوم دینی، ساینس و صحت، 

 دروس اجتماعی
5 7 5 20 87 

6 7 5 20 87 

قرآن کریم و تجوید،  57 87 5 3 7
تعلیم و تربیه اسالمی، 

لسان اول، دوم، 
 تاریخ، جغرافیه، 

انگلیسی، ریاضیات، فزیک، کیمیا، 
 بیولوژی

8 3 5 27 57 

9 3 5 27 57 

تفسیر شریف، تعلیم و  37 27 5 3 10
تربیه اسالمی، لسان 

اول، دوم، تاریخ، 
جغرافیه، جیولوجی 

مخصوص صنف )
17) 

انگلیسی، ریاضیات، فزیک، کیمیا، 
 بیولوژی

11 3 5 27 37 

12 3 5 27 

37 

    
 

 
 

جدول مضامین خود آموز و مضامین که از طریق تلویزیون تدریس می شوند  :3شماره   ضمیمه

 (تعلیمات عمومی)

 مضامین که توسط معلم تدریس میشود مضامین خود آموز صنوف

 اسالمی، زبان، ریاضیتعلیم و تربیت  ندارد 1

 تعلیم و تربیت اسالمی، زبان، ریاضی ندارد 8

 تعلیم و تربیت اسالمی، زبان، ریاضی ندارد 6

تعلیم و تربیت اسالمی، صحت و تربیت  3
 بدنی، هنر و علوم اجتماعی 

 زبان ها، ریاضیات و ساینس

تعلیم و تربیت اسالمی، صحت و تربیت  5
 بدنی، هنر و علوم اجتماعی 

 زبان ها، ریاضیات و  ساینس

تعلیم و تربیت اسالمی، صحت و تربیت  3
 بدنی، هنر و علوم اجتماعی 

 زبان ها، ریاضیات و ساینس

تعلیم و تربیت اسالمی، زبانها، صحت  3
 وتربیت بدنی و علوم اجتماعی 

( فزیک، کیمیا و بیولوِژی)ریاضیات، ساینس 
 ( مضمون 6)، زبان خارجی 

تعلیم و تربیت اسالمی، زبانها، صحت  8
 وتربیت بدنی و علوم اجتماعی 

( فزیک، کیمیا و بیولوِژی)ریاضیات، ساینس 
 (مضمون 6)، زبان خارجی 

تعلیم و تربیت اسالمی، زبانها، صحت  1
 وتربیت بدنی و علوم اجتماعی 

( فزیک، کیمیا و بیولوِژی)ریاضیات، ساینس 
 (مضمون 6)، زبان خارجی 

، ( ریاضی، مثلثات وهندسه)ریاضیات تعلیمات اسالمی، زبانها، اجتماعیات  17

                                                            
.یات تقسیم اوقات نشر مضامین در طول روز طور جداگانه تهیه شده استجزی 7  
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 5)فزیک، کیمیا، بیولوژی و انگلیسی  و تعلیمات مدنی ( تاریخ، جغرافیه)
 (مضمون

تعلیمات اسالمی، زبانها، اجتماعیات  11
 و تعلیمات مدنی ( تاریخ، جغرافیه)

، ( ریاضی، مثلثات وهندسه)ریاضیات 
 5)کیمیا، بیولوژی و انگلیسی فزیک، 
 (مضمون

تعلیمات اسالمی، زبانها، اجتماعیات  18
 و تعلیمات مدنی ( تاریخ، جغرافیه)

، ( ریاضی، مثلثات وهندسه)ریاضیات 
 5)فزیک، کیمیا، بیولوژی و انگلیسی 

 (مضمون

 

جدول مضامین خود آموز و مضامین که از طریق تلویزیون تدریس می شوند  :4ضمیمه شماره 

 (تعلیمات اسالمی)

 (عمومی)مضامین درسی  (مسلکی)مضامین خودآموز  صنوف

 (                  به زبان های ملی)تفسیر جز عم  .0 3صنف 
 حفظ جزء عم و تجوید        .1
 (به زبان های ملی)عبادات شرح قدوری .3
 سیرت النبی .4
 اخالق و آداب اسالمی .2

 زبان اول طبق تعلیمات عمومی .0
 زبان دوم    رر     رر .1
 اجتماعیات .3

 (                                     به زبان های ملی)تفسیر جز اول و دوم  .0 8صنف 
 و تجوید تطبیقی            81حفظ نصف اول پاره  .1
 (           به زبان های ملی)شرح قدوری معامالت .3
 سیرت النبی .4
 اخالق و آداب اسالمی .2

 زبان اول طبق تعلیمات عمومی .6
 زبان دوم طبق عمومی .7
 اجتماعیات .4

 81حفظ نصف اخیر پاره  .0 1صنف 
 (به زبان های ملی) شرح قدوری جنایات .1

 

 (عمومی)زبان اول .0
 زبان دوم طبق تعلیمات عمومی .1
 اجتماعیات .3

 منطق .0 17صنف 
 علوم القرآن .1

 زبان اول طبق تعلیمات عمومی .0
 زبان دوم طبق تعلیمات عمومی .1
 اجتماعیات .3

 حفظ سوره یس .1 11صنف 
 منطق .8

 

 (عمومی)زبان اول .1
 طبق تعلیمات عمومیزبان دوم  .8
 اجتماعیات .6

 (عمومی)زبان اول .8 نصوص .1 18صنف 
 زبان دوم طبق تعلیمات عمومی  .6
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 جدول والیات به تفکیک زبان و فصول تدریس   :5ضمیمه شماره 
 

 مالحظات فصول تدریس زبان تدریس والیت شماره

 گرمسیر سردسیر دری پشتو

 .ولسوالی سروبی گرمسیر است  سردسیر دری پشتو کابل 1

   سردسیر دری پشتو لوگر 8

   سردسیر دری پشتو وردک 6

   سردسیر دری پشتو غزنی 3

   / /  دایکندی 5

   / / / پروان 3

   / /  بامیان 3

   / /  پنجشیر 8

   / / / کاپیسا 1

 .دوشی و تاله و برفک گرمسیر اند  / / / بغالن 17

  / / / / قندوز 11

  / / /  تخار  18

  / / /  بدخشان 16

  / / /  سمنگان 13

  / / /  سرپل 15

  / / /  بلخ 13

  / / /  جوزجان 13

  / / /  فاریاب 18

   /  / بادغیس 11

   / / / هرات 87

  /   / نیمروز 81

  /   / فراه 88

   / / / غور 86

  /  / / هلمند 83

  /  / / ارزگان 85

  /  / / قندهار 83

   /  / زابل 83

   /  / پکتیا 88

   /  / پکتیکا 81

   /  / خوست 67

  / /  / ننگرهار 61

  / /  / کنر 68

   /  / نورستان 66

  /  / / لغمان 63
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 پالن و بودجه فعالیت های حالت اضطرار :6شماره ضمیمه 
 

 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره

( دولتی)مجموع بودجه 
 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

 جوزا 32 حمل2 4,213,222 112,242,122
 

 عمومی، تعلیمات اسالمی، سواد آموزی و تعلیمات بزرگساالن از طریق طرح بدیل آموزشی برای تمام شاگردانفراهم ساختن خدمات تعلیمی تعلیمات  الف

2 
 تنظیم آموزش خودی شاگردان در خانه

  
10,,25,222 - 

      

1.1 

تهیه سند راهنمود خود آموزی شاگردان در 
خانه به زبان دری و پشتو تا والدین و 

اطفال و اعضای  بزرگتر های فامیل بتوانند
بی سواد بزرگسال شان را در آموزش 

 .خودی کمک نمایند

تعلیمات عمومی، 
اسالمی و 

 سوادآموزی
   حمل 13 حمل 5 - - ندارد

1.8 

پیام رسانی به والدین و شاگردان از طریق 
رسانه های صوتی و تصویری در مورد 

ادامه تعلیم شاگردان و آموزش بزرگساالن 
 خود آموزی و)به روش های مختلف 

 (رسانه یی

 ریاست نشرات

رادیو تلویزیون 
ملی، وزارت 

مخابرات، سایر 
 رسانه ها

 جوزا 67 حمل 5 -  8,582,000            

اطالع رسانی در رابطه 
به طرح بدیل تعلیمی، 

تقسیم اوقات نشر 
دروس، تصامیم و 

فیصله های وزارت 
معارف جهت هماهنگی 

و آگاهی شاگردان، 
معلمین، کارمندان، 
ادارات و والدین از 
برنامه های وزارت 

  تحت 
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

1.3 
میلیون نسخه سند راهنمود خود  8چاپ

هزار رهنمود خود  57آموزی شاگردان و 
 اموزی سوادآموزان به خانواده ها

   ثور 67 ثور 87 -   11,000,000            ریاست نشرات ریاست تدارکات

  
هزار نسخه راهنمود  57میلیون و  8انتقال 

خود آموزی شاگردان و سوادآموزان از 
 والیات به مکاتب  

ریاست معارف 
 والیت

 ثور 67 ثور 85  -  4,100,000             ریاست خدمات
انتقاالت بالفاصله بعد از 
چاپ و همزمان صورت 

 . می گیرد

1.5 

توسعه ظرفیت دیتا سنتر سیستم محافظتی 
شبکه وزارت، تقویه سیستم مدیریت شبکه 
ویب سایت وزارت معارف و ویب سایت 
معینیت سوادآموزی و تأمین مصارف آن 

تا معارف بتواند مواد درسی سمعی و 
 بصری را در آن نصب نماید

تکنالوژی ریاست 
 معلوماتی 

 ثور 67 ثور 15  -  5,274,000             اداره اترا
مصارف جهت تأمین از 
بودجه اداره اترا تخمین 

 . شده است

1.3 

نصب نسخه الکترونیکی سند راهنمود خود 
آموزی شاگردان و سوادآموزان در ویب 

سایت وزارت معارف برای دسترسی 
 خانواده ها به آن

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

   حمل 18 حمل 13  - - برنامه ها

1.3 

نصب کتب درسی جدید و راهنمای معلم 
ها و رهنمود معلمان  و کتاب 18-1صنوف 

سوادآموزی در ویب سایت وزارت معارف 
تا نسخه الکترونیک به همه قابل دسترس 

 باشد

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

   حمل 87 حمل 5  - - ریاست نصاب 

1.8 
نصب مواد درسی سمعی و بصری در 

ویب سایت وزارت معارف تا برای همه 
 قابل دسترس باشد

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

ریاست مرکز 
 ساینس

   جوزا 85 حمل 17 -  -
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

1.1 
خود آموزی دروس توسط شاگردان و 
سوادآموزان در خانه به کمک والدین 

 مطابق به راهنمود
 والدین

 شورای قریه،
 مساجد

   جوزا 67 حمل 5  - -

1.17 

تهیه و فراهم نمودن راهنمود اختصاصی و 
مواد درسی سمعی و بصری به شاگردان 

مکاتب خصوصی برای ادامه تعلیم آنها در 
 خانه

   حمل 67 حمل 5  - - وزارت مالیه مکاتب خصوصی

       4,213,222 122,,0,,221 آموزش شاگردان از طریق رسانه ها و تکنالوژی 1

8.1 

انتخاب و توظیف یک تیم مدیریتی 
اختصاصی برای مدیریت تولید مواد درسی 
سمعی و بصری و تنظیم نشرات تلویزیون 

 ها و رادیو ها

 ریاست نشرات
رادیو تلویزیون 

 معارف 
   حمل 17 حمل 5  - -

8.8 

ترتیب و تصویب تقسیم اوقات پخش دروس 
برای )مضامین از طریق تلویزیون ها 

دقیقه یی  87هرصنف سه ساعت درسی 
دقیقه   37ساعت،  18در روز، مجموعا 

برای ارایه دروس راه دور سوادآموزی و 
 (ساعت برای آموزش معلمان 1

) برنامه ها 
عمومی، اسالمی 

 (و سوادآموزی

تلویزیون 
 معارف

   حمل 15 حمل 5 -  -
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

8.6 

 6انتخاب، آموزش و توظیف گروپ های 
نفره معلمان برای ثبت دروس مضامین 

و مضامین ساینس،  3-1اساسی صنوف 
، 18-3ریاضیات و زبان انگلیسی صنوف 
اضافه )برای پخش از طریق تلویزیون ها 

 ( کاری و حق الزحمه از بودجه داخلی

) برنامه ها 
 (عمومی، اسالمی

تلویزیون 
 معارف

   حمل 15 حمل 5  - -

8.3 

تن  1شامل )نفری 17توظیف  یک گروپ 
تن  1تن معلم مسلکی،  8هماهنگ کننده، 
تن تهیه کننده مواد کمکی  1استاد راهنما ، 

تن معلم  3تن مربی معلم و  1و 
از برنامه ( سوادآموزی بعنوان مخاطب

سوادآموزی برای ثبت و کنترول کیفیت 
ها برای نشر از طریق تلویزیون  درس

شامل اضافه کاری و حق الزحمه )معارف 
 (از بودجه خود معینیت

معینیت 
 سوادآموزی

تلویزیون 
 معارف

   ثور 15 ثور  17  - -

8.5 

تدارکات و خریداری مواد سمعی و بصری 
تولید شده و با کیفیت مضامین ساینس و 

از سکتور  18-3ریاضیات صنوف 
خصوص تا مواد موجود به سرعت از 

یکتعداد مواد )طریق تلویزیون نشر گردد 
  ( قبالً شناسایی گردیده است

 ثور 67 ثور  17 - -  تدارکات ملی ریاست تدارکات

سط تیم فعالً این مواد تو
اختصاصی وزارت 

معارف مدیریت و تولید 
می شود که بغیر از 

مصارف اضافه کاری و 
حق الزحمه تیم کاری 

دیگر بودجه ضرورت 
 . ندارد
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

8.5 

تولید مواد درسی سمعی و بصری تمام 
و مضامین  3-1مضامین اساسی صنوف 

ساینس، ریاضیات و زبان انگلیسی صنوف 
تعلیمات عمومی و مضامین  3-18

 .سوادآموزی برای نشر از طریق تلویزیون
دقیقه یی،  87ساعت درسی  8777)

مصرف تولید هر ساعت درسی اوسط 
افغانی صرف برای مکاتب  8777

گرمسیر جهت نشر از طریق تلویزیون 
  .( های محلی توزیع می گردد

ریاست مرکز 
 نشرات/ ساینس

تلویزیون 
 معارف

 جوزا 67 ثور 15 - -

در حال حاضر مواد 
درسی توسط تیم داخلی 
وزارت معارف ثبت و 

 .تولید می شود
در صورتی که یک 

مقدار مواد درسی توسط 
سکتور خصوصی تولید 

شود در این صورت 
برای هر ساعت درسی 

 8777طور اوسط 
افغانی و مجموعاً برای 

ساعت درسی  8777
میلیون افغانی  13

 . نیاز است-بودجه 

8.3 

کانال تلویزیونی  3هماهنگی و قرارداد با 
که به سطح ملی نشرات دارند برای پخش 

دروس مطابق به تقسیم اوقات تصویب 
 . شده

   حمل 87 حمل 17 -  - رسانه ها  ریاست نشرات

8.3 

کانال تلویزیونی  3پخش دروس از طریق 
قابل  که به آنتن های عادی در تمام والیات

 . دسترس است به عنوان یک گزینه احتمالی
 : مصارف قرار ذیل است

هزار  177مصرف نشرات فی ساعت )
 1ساعت نشرات روزانه  17افغانی، برای 

 83)ملیون افغانی و برای نشرات ماهوار  
 (   ملیون افغانی 83( روزه

 ریاست نشرات
تلویزیون های 

 خصوصی
 جوزا 67 ثور 15 -   01,222,222           

در صورتی که امکانات 
تلویزیون ملی در 

والیات موجود باشد، 
ترجیج رهبری وزارت 

معارف بر استفاده از 
منابع و امکانات موجود 

والیتی و تلویزیون 
با آنهم . معارف است

مصارف پخش دروس 
از طریق تلویویون های 
خصوصی بعنوان یک 
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

گزینه احتمالی محاسبه 
 .شده است

  

تلویزیونی قابل  6دروس از طریق پخش 
برای والیات گرمسیر  دسترس در ستالیت

 : و نشرات به لسان پشتو
ساعت نشرات ، فی ساعت  17روزانه )

هزار  877هزار و مجموعا روزانه  87
هزار  877ملیون و  3افغانی؛ ماهانه 

 (روز نشرات 83افغانی برای 

 ریاست نشرات
تلویزیون های 

 خصوصی  
           43,122,222   -     

مصارف پخش دورس 
از طریق تلویزیون های 

 3خصوصی ماهانه 
هزار  877میلیون و 

افغانی محاسبه شده است 
که بودجه مجموعی 

برای سه ماه و برای 
 36کانال  6استخدام 

هزار در  877میلیون و 
 . نظر گرفته شده است

8.8 

هماهنگی و قرارداد با کانال های رادیویی 
که به سطح ملی نشرات دارند برای پخش 

دروس سواد آموزی و تعلیمات اسالمی 
 . مطابق به تقسیم اوقات تصویب شده

 .ساعت نشرات 3روزانه )

 حمل 87 حمل  17 -  - اداره اترا تدارکات ملی
 

8.1 

 8پخش دروس بصورت زنده از طریق 
به شاگردان مدارس مطابق کانال رادیویی  

 3روزانه )به تقسیم اوقات تصویب شده، 
 87هزار و روزانه  87ساعت، فی ساعت 

هزار  187ملیون و  1هزار؛ ماهانه 
 (روز نشرات 83افغانی برای 

   جوزا 67 حمل 15  -  22,212,222            رسانه ها  ریاست نشرات

8.11 

تعین تیم نظارتی و نظارت از پخش دروس 
از تلویزیون ها و رادیو ها مطابق به تقسیم 

اوقات و ارایه گزارش از پخش منظم و 
 کیفیت نشرات

 جوزا 67 ثور 87 - - ریاست نشرات ریاست نظارت 

در حال حاضر، تیم 
نظارتی وزارت معارف 
تعیین شده است تا طور 
همزمان از تولید و نشر 

سی نظارت مواد در
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

 . بعمل آورد

8.18 
تجهیز و وصل تلویزیون معارف به 

ستالیت تا ظرفیت آن تقویه و نشرات آن به 
 .سطح ملی پخش گردد

 تلویزیون معارف
اداره اترا و 

 مؤسسه آغاخان
           25,4,0,122  

                  
13,222  

 جوزا 67 ثور  67

مبلغ یک پروپوزل به 
 877ملیون و  18

هزار افغانی اخیراً به 
اداره محترم اترا رسما 

جهت تمویل ارسال 
از مجموع . گردیده است

بودجه تخمین شده برای 
این فعالیت وزارت 

معارف توانسته است 
هزار دالر  86مبلغ 

 331میلیون و  1معادل 
هزار افغانی را برای 

تجهیز تلویزیون معارف 
 از همکاری مؤسسه آقا

خان تأمین نماید که 
تفاهمنامه آن نیز امضاء 

   . شده است

8.16 

ایجاد سیستم و قابل دسترس ساختن شماره 
برای شاگردان تا  IVRهای رایگان 

شاگردان لیسه بتوانند برای سواالت شان با 
استادان و یا مرکز خدمات و راهنمایی 

 معارف تماس برقرار نمایند

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

وزارت 
 مخابرات

   جوزا 67 ثور 15 - -
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

8.13 

تطبیق آزمایشی دروس از طریق ابتکارات 
تکنالوژی برای شاگردان دوره ثانوی در 
مناطقی که به تلویزیون دسترسی ندارند 

دالر برای  877هزار شاگرد، اوسط( 87)
 هر شاگرد

موسسات غیر 
 دولتی

مؤسسات 
 خارجی

- 
              

4,222,222  
 جوزا 67 ثور  67

این فعالیت در صورتی 
که تأیید گردد، تطبیق آن 

با مؤسسات نظر به 
بودجه تخمینی هماهنگی 

تخمین و .   خواهد شد
 . شامل شده است

8.15 

استفاده از پلتفورم وزارت مخابرات که با 
استفاده از تکنالوژی منبع باز، برای انتقال 

ویدیوهای آموزشی و سایر مواد درسی 
آماده گردیده که میتواند از طریق  دیتاسنتر 

بطور رایگان برای گروه های  NXAو 
مشخص از معلمین و شاگردان مجهز با 

در . مهارتهای دیجیتالی قابل استفاده باشد
این پلتفورم شاگردان میتوانند یادگیری 
الکترونیکی فعال را تجربه نموده و با 
معلمین خود تعامل صوتی و متنی نیز 

 . داشته باشند

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

شرکتهای 
 مخابراتی

   جوزا 67 ثور  67 - -

8.13 

 Googleتسهیل استفاده از پلتفورمهای  
Hangouts  ،JITSI meet    و

NOON  برای یادگیری انالین و تعاملی
در شروع برای تعداد محدود، توسعه بر )

 (اساس نتایج عملی

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

شرکتهای 
مخابراتی و 

 اداره احصائیه
   جوزا 67 ثور  67 - -

8.13 

وصل استیشن های رادیویی با اتصال 
Modem  ها درسیستم شرکتهای مخابراتی

و فراهم نمودن زمینه نشرمواد درسی را 
از طریق رادیوها بطور رایگان  

شرکتهای مخابراتی خواستار پرداخت )
هزینه تهیه مودم ها ازجانب دولت 

 (. میباشند

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

وزارت 
مخابرات و 

 وزارت معارف 
   جوزا 67 ثور  67 - -
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

8.18 
توزیع رایگان سیم کارتهای مورد نیاز 
بطور رایگان برای شاگردان مکاتب و 

 (. نیازمندان)سوادآموزان 

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

وزارت 
مخابرات و 
تکنالوژی 
 معلوماتی

   جوزا 67 ثور 15 - -

8.11 

خریداری و توزیع ملزومات تکنالوژی 
برای عرضه خدمات آموزشی به 

 : سوادآموزان
فلش دیسک برای معلمان  3777تعداد  -

 سوادآموزی،
حلقه سی دی برای  177777تعداد  -

 سوادآموزان،
 تعداد یک پکیچ اپلیکشن خود آموزی  -
عدد قلم ناطق برای  1777تعداد  -

 سوادآموزان  
کتاب سوادآموزی مخصص  6777تعداد  -

 قلم ناطق

معینیت 
 اسوادآوزی

 جوزا 67 ثور 15 - 001,222,, تدارکات  

جزییات و قیمت فی 
واحد تجهیزات متذکره 
در پالن تدارکاتی درج 

 . شده است

8.87 
در صورت نیاز برای  Handsetتهیه 

 شاگردان مکاتب
ریاست تکنالوژی 

 معلوماتی 

وزارت 
مخابرات و 
تکنالوژی 
 معلوماتی

   جوزا 67 ثور  67 - -

8.81 

استفاده شاگردان و معلمین معارف از 
 MTNکه توسط شرکت  Ayobaپلتفورم 

تمام مشترکین . آماده گردیده است
میتوانند با ( شاگردان مکاتب و اساتید)

استفاده از این پلتفورم ازخدمات 
Messaging  وChatting  بطور

 . رایگان مستفید گردند

 MTNشرکت 

وزارت 
مخابرات و 
تکنالوژی 
 معلوماتی

   جوزا 67 ثور  67 - -

       - -آموزش حضوری شاگردان در تجمعات کوچک در مناطقی که به تلویزیون  3
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

 دسترسی ندارند

6.1 

تهیه راهنمود آموزش حضوری شاگردان و 
سوادآموان در تجمعات کوچک تا مکاتب و 

معلمان در مناطقی که به تلویزیون 
دسترسی ندارند دروس را در گروپ های 

 .مایندکوچک و در فضای آزاد دایر ن

) برنامه ها 
عمومی، اسالمی 

 (و سوادآموزی
   حمل 13 حمل 5 - -  

6.8 
تثبیت مناطقی روستایی که به تلویزیون 

والیت، ولسوالی، قریه )دسترسی ندارند 
 (جات

 ریاست نشرات
وزارت انکشاف 

 دهات
   حمل 87 حمل 17 - -

6.3 
تنظیم شاگردان و سوادآموزان در تجمعات 

دروس رو در رو در کوچک و پیشبرد 
 هزار مکتب( 8)تخمیناً 

) برنامه ها 
عمومی، اسالمی 

 (و سوادآموزی

انکشاف دهات، 
 مثیاق شهروندی

   جوزا 67 حمل 15 - -

       - - نظارت و ارزیابی پیشرفت تعلیمی شاگردان 4

3.1 
تهیه سند راهنمود برای ارزیابی پیشرفت 

تعلیمی شاگردان و سوادآموزان در حاالت 
 اضطرار

) برنامه ها 
عمومی، اسالمی 

 (و سوادآموزی
   حمل 13 حمل 5 - -  

3.8 

  تعین تیم های نظارتی والیتی و ولسوالی و
نظارت از خود آموزی شاگردان و 

سوادآموزان در خانه و تجمعات کوچک در 
مناطقی که به تلویزیون دسترسی ندارند و 

 تدریس از طریق تلویزیون

) برنامه ها 
اسالمی  عمومی،

 (و سوادآموزی
   جوزا 67 جوزا 1 - - مثیاق شهروندی

3.6 
ارزیابی نتایج چهار نیم ماهه شاگردان و 

سوادآموزان در مکاتب به اساس راهنمود 
 خاص در حاالت اضطرار

) برنامه ها 
عمومی، اسالمی 

 (و سوادآموزی

ریاست معارف 
 والیات

   سرطان 67 سرطان 15   -
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

 آموزشی؛ به شیوه آموزش خود آموزظرفیت معلمین، سر معلمین، مدیران و سایر کارمندان مکاتب  برای تعلیمات بدیل با استفاده از فرصت تعطیلی دراز مدت از طریق بسته های  ارتقای ب

       - 2,2,222,,2 آموزش خودی معلمان و مدیران در خانه 2

1.1 
ترتیب سند راهنمود خود آموزی معلمان و 

 مدیران  در خانه 
 ریاست تربیه معلم

ریاست منابع 
 بشری

   حمل 13 حمل 5 - -

1.8 
تهیه بسته ارتقای ظرفیت خودی معلمان و 

 مدیران
 ریاست تربیه معلم

وزارت 
 تحصیالت عالی

   حمل 13 حمل 5 - -

1.6 

نصب نسخه الکترونیک راهنمود و بسته 
ظرفیت خودی معلمان و مدیران، و  ارتقای

و  18-1کتب راهنمای معلم صنوف 
 سوادآموزی در ویب سایت وزارت معارف

 ریاست تربیه معلم
وزارت 
 مخابرات

   حمل 87 حمل 5 - -

1.3 

هزار بسته آموزشی  875چاپ و توزیع 
فی ( بشمول راهنمود خود آموزی)معلمان 

افغانی بشمول مصارف چاپ و  35بسته 
 انتقال 

   ثور 67 ثور  17 - 22,302,222 تدارکات ملی ریاست تربیه معلم

1.5 

هزار بسته آموزشی  68چاپ و توزیع 
مدیران و معاونان مکاتب و مراکز 

( بشمول راهنمود خود آموزی)سوادآموزی 
افغانی بشمول مصارف چاپ  85فی بسته 
 و انتقال 

 1,012,222 تدارکات ملی ریاست تربیه معلم
 

   ثور 67 ثور  17

1.3 
انتخاب، آموزش و توظیف گروپ 

دروس ارتقای ماسترترینران برای ثبت 
 ظرفیت معلمان و مدیران

 ریاست تربیه معلم
وزارت 

 تحصیالت عالی
- 

 
   حمل 87 حمل 5
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

1.3 

ساعت مواد درسی ارتقای  153تولید 
ظرفیت معلمان و مدیران از طریق 

مصرف تولید فی ساعت )تلویزیون معارف 
در صورتی که در ( افغانی 1377

 . استدیوهای خصوصی تولید گردد

 / ریاست نشرات
تلویزیون 

ریاست / معارف
 تربیه معلم

2,222,222 
 

 جوزا 67 ثور 15

در حال حاضر، 
تلویزیون معارف 

ظرفیت الزم برای انجام 
این فعالیت را ندارد و 

بودجه برای تولید مواد 
درسی توسط سکتور 

خصوصی محاسبه شده 
 . است

1.8 
نصب مواد سمعی و بصری ارتقای 

مدیران در ویب سایت ظرفیت معلمان و 
 وزارت معارف

ریاست تکنالوژی 
 معلوماتی 

   جوزا 67 ثور 15 - - ریاست نشرات

1.1 
ارتقای ظرفیت خودی معلمان و مدیران 

 مطابق به راهنمود
 معلمان و مدیران

وزارت معارف، 
وزارت 

 تحصیالت عالی
   جوزا 67 ثور 15 - -

 - - مدیراننظارت و ارزیابی ارتقای ظرفیت معلمان و  1
 

8.1 
تهیه راهنمود برای ارزیابی پیشرفت 

 ارتقای ظرفیت معلمان و مدیران
   حمل 67 حمل 17 - - منابع بشری ریاست تربیه معلم

8.8 
ارزیابی ارتقای ظرفیت معلمان و پیشنهاد 

 مجازات/برای مکافات
   اسد 67 جوزا 67 - - منابع بشری ریاست تربیه معلم

8.6 
ارتقای ظرفیت مدیران و پیشنهاد ارزیابی 

 مجازات/برای مکافات
   اسد 67 جوزا 67 - - منابع بشری ریاست تربیه معلم

 اتخاذ تدابیر ویژه در ادارات و مراکز تعلیمی برای پیشگیری از  شیوع ویروس کرونا ج

       - - تنظیم فعالیت ادارات و مراکز تعلیمی برای جلوگیری از تجمعات 2
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

1.1 
رخصت نمودن شاگردان و معلمان مکاتب 

و مراکز سوادآموزی برای جلوگیری از 
 تجمعات

 دفتر مقام وزارت
کمیسیون 

 اصالحات اداری
- - 

 حوت 87
 1618 

   ثور 87

1.8 
اولویت بندی وظایف و تنظیم کارمندان در 

 شفت های کاری و کار از خانه
 دفتر مقام وزارت

کمیسیون 
 اصالحات اداری

   ثور 87 حمل 5 - -

       - 12,222,222  تقویه تدابیر حفظ الصحوی 1

8.1 

فراهم نمودن آگاهی عامه در سطح ادارات 
وزارت معارف و مراکز تعلیمی برای 

مراعات نمودن دستور العمل های صحی و 
 پیشگیری

   جوزا 67 حمل 5 - - ریاست صحت  دفتر مقام وزارت

8.8 

تهیه و توزیع مواد و تجهیزات وقایوی به 
کارمندان تدریسی و مدیریتی ادارات و 

تعلیمی که نیاز است فعالیت های مراکز 
 (ماه 6برای )ضروری را پیش ببرند 

 ریاست تدارکات
/ ریاست صحت

 خدمات
 جوزا 67 حمل 5 - 12,222,222

بر اساس مصارف 
واقعی که تا اکنون 

وزارت معارف داشته 
میلیون  87است مبلغ 

 6افغانی برای حداقل 
ماه در نظر گرفته شده 
است که برای سه ماه 

بعدی نیز قابل  احتمالی
برای . تمدید خواهد بود

تمویل قسمتی از بودجه 
تخمین شده برای این 
فعالیت، پروپوزل و 

درخواست جداگانه به 
ادارات انکشافی بین 

المللی ارسال گردیده و 
. بحث ها جریان دارد
اداره یونیسف تحت 
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 ادارات همکار مسئول فعالیت شماره
( دولتی)مجموع بودجه 

 (افغانی)

مجموع بودجه 
 (خارجی)
 (دالر)

 مالحظات ختم شروع

مبلغ  ECWبرنامه 
 577هزار و  136

دالر را در بخش های 
مهار  مختلف تحت پالن

کرونا تعلیم در حالت 
اضطرار به مصرف 

 . می رساند

8.6 
چک حرارت بدن کارمندان و مراجعین 

ادارات و مراکز تعلیمی که برای فعالیت 
 های ضروری مراجعه مینمایند

   جوزا 67 حمل 5 - - ریاست خدمات ریاست صحت

8.3 
ضدعفونی سازی ادارات و مراکز تعلیمی 

العمل های صحی برای مطابق به دستور 
 پیشگیری شیوع ویروس

   جوزا 67 حمل 5 - - ریاست صحت ریاست خدمات

8.5 
نظارت دوامدار از تطبیق دستورالعمل های 

صحی و پیشگیری در تمام ادارات و 
 مراکز تعلیمی معارف

 ریاست صحت
دفتر مقام 

 وزارت
   جوزا 67 حمل 5 - -
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 بودجه دوره ریکوری فعالیت ها و : 7ره شماضمیمه 
 

 ادارات همکار مسوول فعالیت شماره
 مدت زمان  (افغانی) مورد نیاز بودجه

 مالحظات 
 ختم شروع 4,227,638,464 

 برای تمام شاگردان دروس سال تعلیمیجبران خدمات تعلیمی تعلیمات عمومی، تعلیمات اسالمی، سواد آموزی و تعلیمات بزرگساالن از طریق طرح  ختنفراهم سا الف

 احیا و آماده ساختن مراکز تعلیمی برای پذیرش شاگردان و سواد آموزان 1

0.0 

فراهم نمودن آگاهی عامه در سطح ادارات وزارت معارف و مراکز 

تعلیمی برای مراعات نمودن دستور العمل های صحی و 

 بعد از بازگشایی مراکز تعلیمی پیشگیری

 معارفوزارت 
 وزارت صحت عامه

 رسانه ها
 از بودجه موجود معارف

12 
 جوزا

31 
  حوت

0.1 
هماهنگی با وزارت صحت عامه در مورد تثبیت نیاز و اتخاذ 

 تدابیر صحی برای بازگشایی و ادامه فعالیت مراکز تعلیمی
 ثور 02 بودجه خاص نیاز ندارد وزارت صحت عامه وزارت معارف

02 
 جوزا

ذیدخل مستند و رسماً مکاتبه  مسوولیت طرف های

 میگردد

0.3 
های  ضدعفونی سازی مراکز تعلیمی مطابق به دستور العمل

 صحی وزارت صحت عامه

صحت وزارت 

 عامه

 وزارت معارف

 شرکای انکشافی

میلیون افغانی، از  390

بودجه خارجی شرکای 

 انکشافی

12 
 جوزا

31 
 حوت

اخذ دستورالعمل بصورت رسمی از وزارت صحت عامه 

 میگردد

0.4 
تهیه و توزیع مواد و تجهیزات وقایوی به کارمندان تدریسی و 

 مدیریتی ادارات و مراکز تعلیمی

وزارت صحت 

 عامه 
 وزارت معارف

میلیون افغانی، از  68

بودجه خارجی شرکای 

 انکشافی

01 
 جوزا

31 
 حوت

تجهیزات، مواد و طرزالعمل توزیع آن به کارمندان در 

 صحت عامه ترتیب میگرددمشوره با وزارت 

0.2 
طبق مراکز تعلیمی  شاگردانچک حرارت بدن کارمندان و 

 ضرورت و دستورات صحی وزارت صحت عامه
 از بودجه موجود معارف وزارت صحت عامه وزارت معارف

12 
 جوزا

31 
چک و گزارش واقعات مشکوک در مشوره با  طرزالعمل حوت

به آن و مطابق  وزارت صحت عامه ترتیب میگردد

 0.6 نظارت میگردد
مراکز در تمام  ار از تطبیق دستورالعمل های صحینظارت دوامد

 تعلیمی معارف
 از بودجه موجود  وزارت صحت عامه وزارت معارف

12 
 جوزا

31 
 حوت

 بعد از دوره قرنتینو ارتقای ظرفیت بررسی نتایج تعلیمی  2

1.0 
بعد راهنمود برای ارزیابی پیشرفت تعلیمی شاگردان سند تهیه 

 حاالت اضطرار از ختم
 از بودجه موجود معارف شرکای انکشافی وزارت معارف

11 
 حمل

 ثور 11
 در حال ترتیب است 
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 ادارات همکار مسوول فعالیت شماره
 مدت زمان  (افغانی) مورد نیاز بودجه

 مالحظات 
 ختم شروع 4,227,638,464 

1.1 
تحلیل نتایج پیشرفت تعلیمی شاگردان و پیشنهادات برای تعین 

 ستراتیژی برای جبران دروس سال تعلیمی 
 از بودجه موجود معارف شرکای انکشافی معارفوزارت 

02 
 سرطان

31 
 سرطان

در مکاتب گرمسیر در مورد تمدید سال تعلیمی نظر 

 ارائه میگردد

 از بودجه موجود معارف  وزارت معارف ارزیابی ارتقای ظرفیت معلمان و پیشنهاد برای مکافات 1.3
02 

 سرطان
31 

  قوس

 از بودجه موجود معارف  وزارت معارف و پیشنهاد برای مکافاتارزیابی ارتقای ظرفیت مدیران  1.4
02 

 سرطان
31 

  قوس

 آغاز تعلیم حضوری و جبران دروس سال تعلیمی 3

3.0 
تهیه راهنمود برای مکاتب و معلمان جهت دیزاین ستراتیژی و 

 پالن تعلیمی خاص برای جبران دروس سال تعلیمی 
 موجود معارفاز بودجه  شرکای انکشافی وزارت معارف

11 
 حمل

 در حال ترتیب است ثور 11

 جوزا 0 هزار افغانی 311 شرکای انکشافی وزارت معارف (هزار نسخه 06)چاپ و توزیع راهنمود به مکاتب  3.1
11 

  جوزا

 وزارت معارف ادامه تعلیم حضوری در مکاتب و جبران دروس سال تعلیمی 3.3
رادیوتلویزیون ملی، 

 اداره اترا
 معارفموجود از بودجه 

0 
 سرطان

31 
  قوس

3.4 

ادامه پخش دروس مضامین اساسی و تکرار آن از طریق 

تا شاگردان بعد از تایم درسی ( ساعت 01روزانه )تلویزیون 

 مکتب به حیث دروس تقویتی از آن استفاده نمایند

 وزارت معارف
رادیوتلویزیون ملی، 

 اداره اترا

هزار  118و  میلیون 04

از بودجه افغانی  464و 

 خارجی شرکای انکشافی

0 
 سرطان

31 
 حوت

تقسیم اوقات پخش و تکرار دروس ترتیب 

نشرات، تعلیمات عمومی، نصاب )میگردد 

 (تعلیمی

 وزارت معارف تقویت ظرفیت تلویزیون معارف و ادامه تولید ویدیو های درسی  3.2
اداره اترا، شرکای 

 انکشافی

میلیون افعانی از  15

 بودجه خارجی
0 

 سرطان
31 

 حوت
 ویدیو های درسی برای یکسال تعلیمی تولید میگردد

3.6 

تهیه طرح برای تولید و استفاده از ویدیو های درسی و سایر 

دروس )مواد سمعی و بصری برای آموزش شاگردان در مکتب 

 (اصلی و تقویتی

 وزارت معارف
اداره اترا، شرکای 

 انکشافی
 بودجه موجود از

0 
 سرطان

31 
 میزان

زیرساخت ها، منابع بشری و امکانات مالی برای تولید، 

 انتقال و استفاده در مکاتب

3.7 

براه انداختن مشارکت عامه و خصوصی برای برگذاری کورس 

های تقویتی مضامین ریاضیات و ساینس و جبران دروس 

 0برای میلیون شاگرد  1)شاگردان بعد از تایم درسی مکاتب 

 (ماه

 شرکای انکشافی وزارت معارف

میلیارد افغانی از  0

بودجه خارجی شرکای 

 انکشافی

0 
 سرطان

31 
 قوس

کورس های خصوصی دروس تقویتی برای تمام صنوف 

شاگردانی که نیاز به دروس تقویتی . ترتیب مینمایند

دارند به آن معرفی میگردند و فیس آن پرداخت 

 . میگردد
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 ادارات همکار مسوول فعالیت شماره
 مدت زمان  (افغانی) مورد نیاز بودجه

 مالحظات 
 ختم شروع 4,227,638,464 

 و ارتقا به صنف باالتر امتحان ساالنه 4

    ثور 31 ثور 02 از بودجه موجود معارف  وزارت معارف اختصاصی برای امتحانات ساالنهراهنمود سند تهیه  4.0

 هزار افغانی 311 شرکای انکشافی وزارت معارف (هزار نسخه 06)چاپ و توزیع راهنمود به مکاتب  4.1
0 

 سرطان
11 

  سرطان

4.1 
تصمیم گیری در مورد ارتقای شاگرد به صنف امتحان ساالنه و 

 باالتر و یا تکرار صنف
 از بودجه موجود معارف  وزارت معارف

02 
 قوس

31 
  قوس

 اقدامات تشویقی برای بازگشت شاگردان به مکاتب 5

2.0 
براه انداختن کمپاین آگاهی دهی از طریق رسانه ها در رابطه به 

 آغاز دروس حضوری در مکاتب
 معارفوزارت 

تلویزیون ملی، سایر 

 رسانه ها
 مجانی

11 
 جوزا

31 
  حوت

2.1 

تحرک اجتماعی در محالت برای تشویق فامیل ها و شاگردان 

برای ادامه تعلیم حضوری اطفال در مکاتب و شمولیت اطفال 

 خارج از مکتب

 وزارت معارف

 میثاق شهروند

 مساجد

 شرکای انکشافی

 از بودجه موجود
11 

 جوزا
31 

  حوت

2.3 
میلیون شاگرد دوره ابتدائیه ( 3)فراهم نمودن قرطاسیه به 

 (3-0صنوف )
 شرکای انکشافی وزارت معارف

میلیون افغانی از  (311)

 بودجه خارجی
0 

 سرطان
31 

  عقرب

 شرکای انکشافی وزارت معارف مکتب( 211)رنگمالی و ترمیمات جزیی  2.4

میلیون افعانی  ( 011)

خارجی شرکای از بودجه 

 انکشافی

0 
 سرطان

31 
  حوت

 شرکای انکشافی وزارت معارف مکتب ( 0111)فراهم نمودن میز و چوکی، فرش و خیمه برای  2.2

میلیون افغانی از  (411)

بودجه خارجی شرکای 

 انکشافی

0 
 سرطان

31 
 حوت

ریاست )نیازمندی ها رمکتب وار تهیه میگردد 

 (تعمیرات

2.6 
مختلط در مناطق روستایی برای مکتب دخترانه و ( 011)اعمار 

 تشویق شمولیت دختران

وزارت انکشاف 

 دهات
 شرکای انکشافی

میلیون افعانی از  (811)

 بودجه ؟؟
0 

   سرطان



  

43 

 ادارات همکار مسوول فعالیت شماره
 مدت زمان  (افغانی) مورد نیاز بودجه

 مالحظات 
 ختم شروع 4,227,638,464 

2.7 

مکتب و استفاده از ویدیو های درسی و ( 41)تجهیز امتحانی 

دروس اصلی )سایر مواد سمعی و بصری برای آموزش شاگردان 

 (و تقویتی

 اداره اترا وزارت معارف
میلیون افغانی از  19

 اترابودجه 
0 

  میزان

یک ترینر تکنالوژی معلوماتی به حیث مسوول در هر 

مکتب توظیف و برنامه را براه میاندازد و معلمان 

 آموزش داده میشود

2.8 

مکاتب مسدود و فراهم نمودن تجهیزات، ( 411)بازگشایی 

( 81)ادامه تعلیم معاش معلم قراردادی و مصارف عملیاتی برای 

 هزار طفل

 وزارت معارف

انکشاف دهات، 

مساجد، شرکای 

 انکشافی

میلیون افغانی از ( 641)

بودجه خارجی شرکای 

 انکشافی

0 
 سرطان

31 
 حوت

 هزار افغانی در یک سال تعلیمی( 8)فی شاگرد 

2.1 
در ( ماه 6برای )هزار معلمان باالمقطع اناث ( 01)استخدام 

 تشویق شمولیت دختران مکاتب روستایی برای
 شرکای انکشافی وزارت معارف

میلیون افغانی از ( 481)

بودجه خارجی شرکای 

 انکشافی

0 
 سرطان

31 
 حوت

 مکتب روستایی 1211معلم اناث در  4اوسط 

 

 

 


