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 په بیړني حالت کې د کورنۍ سواد زده کړې 

 او ارزونې الرښود

ترڅو دا الرښود د هغو خلکو د ګټې اخستلو  لپاره چې لیک لوست سره مینه لري چمتو شوی دی. 

 . مخته یوس ي   په مرسته  و تلویزیون یا د خپلې کورنۍ د سواد لرونکي غړ   ددوی وکولی ش ي خپل درسونه  

 تعقیب کړي:پل په پل  اړتیا لري الندې مراحل  د لیک لوست زده کوونکي  لپاره، د کورنۍ غړي    کار  د دې

 

 :  لیک لوست زده کړه د تلویزیون له الرې -الف

الړ ش ي او د مدیریت ته  زده کړې لیک لوست د  ی یا د هغې د کورنۍ کوم غړ خپله زده کوونکی  .1

کتابونه، قرطاسيه او د خپرولو   لیک لوست زده کړې ، تعلیمي کڅوړه )د نوم لیکنې سربېره

 .کړي مهال ویش( ترالسه  

زده کړې  لیک لوستبه د  ی کورنۍ غړ  هغه د د /زده کوونکید نوم لیکنې په ورته وخت کې،  .2

په وخت کې د  اړتیادترالسه کړي ترڅو  څخه د اړیکې شمیره څارونکياو  ښوونکيبرنامې د 

 سره اړیکه ونیس ي.الرښونې لپاره له هغوي  

 تلویزیون ته کیني او درسونه تعقیب کړي   د خپرونې د مهالویش سره سم .3

 په فعاله توګه د زده کړې پروس ې په ارزونه کې برخه اخلي.   زده کوونکی .4

ل تمرینونه او کورنۍ دنده ترسره  زده کوونکی د ښوونکي الرښود سره سم )په تلویزیون کې( خپ .5

 کوي.

زده کوونکی کوالی ش ي په تلویزیون کې ښودل شوي شمېره ته زنګ   کې، حالتد ستونزې په  .6

 ووهي او یا د ولسوالۍ د لیک لوست زده کړې چارواکو ته زنګ ووهي. 
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 د لیک لوست زده کړه د کورنۍ د غړو په مرسته: -ب

کورنۍ کوم غړی د لیک لوست زده کړې مدیریت ته الړ ش ي او د خپله زده کوونکی یا د هغې د  .1

نوم لیکنې سربېره، تعلیمي کڅوړه )د لیک لوست زده کړې کتابونه، قرطاسيه او د خپرولو  

 مهال ویش( ترالسه کړي.

د کورنۍ یو سواد لرونکی کس د نالوستو کورنیو غړو ښوونې مسولیت پر غاړه واخلي او   .2

 قیقې له مطلوب کس سره په ښوونې او تمرین کولو لپاره تیري کړي.د  ۴۵لږترلږه په ورځ کې  

 

 ج. د لیک لوست زده کوونکو مالتړ او ارزونه:

د ورځني درس په پای کې، الرښود کس / ښوونکی د درس ارزولو سره سم )د کتاب الرښود په  .1

 وینا( زده کوونکي ته  کورنۍ دنده  وسپاري.

دقیقې( په لنډه ارزونې سره، د زده کوونکي   2-1ورځې د درس )د نوي درس په پیل کې، د تیرې  .2

 کورنۍ دنده وګوري او د هغه غلطۍ یې سمې کړي.

زده کوونکی د روزنیز کورس دورې په پای کې، د لیک لوست زده کړې مدیریت ته الړ ش ي او د  .3

ه  ترالس  تصدیق نامه ، د عمومي زده کړې دریمې درجې سره مساوي وروسته وروستۍ ارزونې

کړي. که چیرې هغه د ارزونې معیارونه پوره نکړي ، نو هغه کوالی ش ي خپلې زده کړې د تکراري 

 زده کوونکي په توګه جاري وساتي.
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