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  ظرفیت لوړونې الرښودد لیک لوست د ښوونکو، مدیرانو او آمرینو دارزونې او د 

په مرکز او والیتونو کې د ګرځبندیز په موده کې ښوونکو، د ارزونې غړو، مدیرانو او آمرینو ته  

د لیک لوست زده کړې  برنامې مناسب فرصت برابروي چې له فراغت څخه په ګټې اخستنې  

 خپله پوهه، وړتیا او تجربه لوړه کړي. پخپلو کاري برخو کې

مسلکي ظرفیت لوړونه په راتلونکې کې د موثریت او مثمریت برنامه   تمه کېږي چې د ښوونکو د

 لوړه او د سوادآموزانو او د لیک لوست زده کړې ښوونځیو د ښوونیزه پایله به لوړه ش ي. 

(د  ۱ه ښوونیزه بسته چې ښوونکی او د څارنې غړی د کار په پیل کې د ظرفیت لوړونې هغ  .1

لیک لوست زده کړو له فعالیتونو څخه د څارنې (د ۲مشاهدې او تدریس الرښود، 

( د سواد آموزانو او د ۴( د سوادزده کړې د نویو کتابونو د تدریس الرښود، ۳، الرښود

لیک لوست زده کړې زده ( د ۵لویانو د زده کړې د مالتړ کوونکو تشویقي میکانیزم، 

لیک لوست زده کړې کورسونو د جوړولو او پلي کولو  ( د  ۶او      رزونې الرښودکوونکو د ا 

له امریتونو او د لیک لوست له مدیریتونو تر السه او لپاره د خلکو سهیم کولو الرښود 

 په ترتیب سره مطالعه کوي.

 

د سواد زده کړې ټول امرین او مدیران له وخت څخه دغوره ګټه اخیستنې لپاره د    .2

( د پوهنې درېیم  ۱ :ظرفیت لوړونې له هغې بستې څخه چې د الندې سندونو لرونکی دی 

( دپوهنې اړوند  ۴پوهنې قانون،    د  (۳( د سواد زده کړې ملي ستراتیژي،  ۲استراتیژیک پالن،  

ده کړې کورسونو د جوړولو او پلي کولو لپاره د خلکو  لیک لوست ز د ( د ۵مقررات، 

لیک لوست زده کړې زده کوونکو د ( ۷( د سواد کمېټو جوړول، ۶، سهیم کولو الرښود

لیک لوست زده کړې د کورسونو د احصاییوی معلوماتو د  ( د ۸، د ارزونې الرښود

نو الرښود په مرکز  ( د سواد آموزانو او یو شمېرو نورو اړینو سندو ۹الرښود،  راټولولو

او ولسوالیو کې له مدیریتونو او د برنامې له آمریتونو تر السه او په ترتیب سره مطالعه 

 کوي.
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د سواد زده کړې آمریتونه او مدیریتونه د ښوونکو، د ارزونې د غړو او د سواد زده کړې  .۳

بستو د  برنامې د مدیرانو د ظرفیت لوړونې لپاره یو مشخص فورم ترتیب او د ښوونیزو 

 وېش پر مهال فورم بشپړ او په ځانګړي فولډر کې په اداره کې ساتي. 

 د ځاني زده کړې/ ظرفیت لوړونې د پالن په پلي کېدو کې د اغېزمن پرمختګ د حصولو د .۴

اطمینان لپاره د څارنې غړي او ښوونکي او همدا شان د سواد زده کړې مدیران او آمرین 

ه مطالعې وروسته د هغه د اساس ي نکتې یو لنډیز  موظف دي چې د هر کتاب / الرښود ل 

 ترتیب او په ځانګړي دوسیه کې راټولوي. 

د ښوونیزې دورې په پای کې او د ګرځبندیز د مودې د له منځه تلو په صورت کې، تر   .۵

 تیب شوې دوسیې د ارزونې په موخه اړوندو امرانو او مدیرانو ته سپاري. 

رسپارل شویو دوسیو له مخې هر یو له مدیرانو،  د سواد زده کړې مدیران او آمرین د و  .۶

ښوونکو او د ارزونې غړي منظم ربعوار رپوټونه د وروستۍ ارزونې په موخه مرکز ته  

 استوي او د ښوونکو او د سواد زده کړې د پرسونل د دوسیو کاپي هم ضمیمه کوي. 

رپوټونه یو له   په مرکز کې اړونده یوه کمېټه، د کارکوونکو د اجراآتو د ارزونې  واصله .۷

اصلي شاخصونو په توګه استفاده کوي او د هغه پر بنسټ، د امرینو، مدیرانو او د 

 والیتي کارکوونکو کړنه تر څېړنې الندې نیس ي. 

(: د  ldmoe.gov.afد اړتیا وړ ښوونیز مواد د سواد زده کړې معنیت په وېب سایټ کې )

دی او د سواد زده کړې همکاران  اطالعاتو او خپرونو څانګې په برخه کې د السرس ي وړ 

 کولی ش ي چې ښووونیز مواد له یاد لېنک څخه ډاونلوډ کړي.        
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