
 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

(دالر)

 مالحضات

 یونیسف- وزارت معارف 1                  تعداد مرور مشترک نظارت راه اندازی شده4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت 

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و ادغام آن در 
مکاتب رسمی

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست  45                تعداد صنوف  قبل از مکتب
معارف والیت

                  54,000 

4.9.1.2  حمایت صنوف موجود تعلیمات محلی و مراکز 
آموزشی تسریعی

 تعداد صنوف تعلیمات محلی و مراکز آموزش 
تسریعی

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست  120             
معارف والیت

                144,000 

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات با کیفیت 
برای اطفال سن مکتب

 تعداد  اطفال شامل شده در صنف تعلیمات محلی 
و مرکز آموزش ھای تسریعی

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست  1,250          
معارف والیت

                  60,000 

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش ھای انست 
را دریافت نموده اند(14 روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست  100             
معارف والیت

                  42,000 

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش ھای 
ربفریشر را دریافت نموده اند (6روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست  50               
معارف والیت

                    9,000 

 18,000                   وزارت معارف/یونیسف 6,000           تعداد شاگردان مستفید شده

 600                        وزارت معارف/یونیسف 240              تعداد معلمین مستفید شده

 وزارت معارف/یونیسف 17,399        تعداد شاگردان مستفید شده

 وزارت معارف/یونیسف 696              تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت تعلیمی در 
مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و مراکز آموزش ھای 
تسریعی از طریق آموزش ھا و حمایت ازآنان جھت دیجیتل 

سازی سیستم

 23,120                   34                تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و حمایت شده

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش  19                اتعداد شاگردان اناث حمایت شده
تربیھ معلم, ریاست معارف 

والیت/آمریت معارف ولسوالی

                  24,768 

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش  45                تعداد شاگردان جدید اناث حمایت شده
تربیھ معلم, ریاست معارف 

والیت/آمریت معارف ولسوالی

                  45,000 

4.11.2.1  ایجاد و راه اندازی اگاھی دھی برای نو جوانان در 
مورد حقوق اطفال

 وزارت معارف/ریاست معارف والیت 41,500         تعداد نوجوانان مستفید شده از برنامھ ھا

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت بامیان)

4.9.1.4  راه اندازی آموزش ھای انست و ریفریشر در صنوف 
تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

 4.10.2.1.  تھیھ بورسھا برای معلمین اناث در محالت محروم 
جھت ارتقا سطح تعلیم انان (داخل خدمت و قبل از خدمت) 
دادخواھی برای استخدام انھا در حکومت و ارزیابی برنامھ 

متذکره

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی (برای صنوف 
تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب رسمی)



 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  2,225           تعداد دختران و پسران مستفیده شده4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از آن
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

                100,997 

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ زمستانی برای 
اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و پسران) مستفید 
شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  2,225          
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

                  35,805 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز پیداگوژی 
کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام شده و 
آموزش داده شده در تعلیمات در حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  74               
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

                100,706 

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره شورای 4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق اطفال
مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  372             
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

                  34,797 



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت
 یونیسف- وزارت معارف                         1 تعداد مرور مشترک نظارت4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات 
با کیفیت برای اطفال سن مکتب  اطفال خارج از 

مکتب

 شمولیت اطفال در صنف تعلیمات 
محلی و مرکز آموزش ھای تسریعی

    180,000 وزارت معارف/یونیسف                 3,750

 وزارت معارف/یونیسف         37,564تعداد شاگردان مستفید شده (صنف اول)

 وزارت معارف/یونیسف           1,503 تعداد معلمین مستفید شده

 4.10.2.1.  تسھیالت برای فارغان اناث از لیسھ 
جھت اشتراک در برنامھ گیت

   32,589 وزارت معارف/یونیسف                25 ادامھ شاگردان اناث حمایت شده

4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت 

از آن

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست معارف            3,893 تعداد دختران و پسران مستفیده شده

والیت, آمریت معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

     176,744 

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ 

زمستانی برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 

پسران) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست معارف            3,893

والیت, آمریت معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

       62,658 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز 
پیداگوژی کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی 

روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام 
شده و آموزش داده شده در تعلیمات در 

حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست معارف  130                     
والیت, آمریت معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 

اجتماعی , انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 
شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

     176,236 

4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق 
اطفال

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست معارف               651
والیت, آمریت معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

       60,894 

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت خوست)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی آموزشی و صنفی 
(برای صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب 

و مکاتب رسمی)



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 تعداد مرور مشترک نظارت راه اندازی 4.8.2.2 راه اندازی مرورھای مشترک نظارت
شده

 یونیسف- وزارت معارف 1             

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و 
ادغام آن در مکاتب رسمی

        48,000 یونیسف- وزارت معارف 40            تعداد صنوف  قبل از مکتب

4.9.1.2  حمایت صنوف موجود تعلیمات محلی 
و مراکز آموزشی تسریعی

 تعداد صنوف تعلیمات محلی و مراکز 
آموزش تسریعی

        51,600 یونیسف- وزارت معارف 43           

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای 
تعلیمات با کیفیت برای اطفال سن مکتب  اطفال 

خارج از مکتب

 شمولیت اطفال در صنف تعلیمات محلی و 
مرکز آموزش ھای تسریعی

      180,000 وزارت معارف/یونیسف 3,750      

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش ھای 
انست را دریافت نموده اند(14 روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست معارف  100         
والیت

42,000        

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش ھای 
ربفریشر را دریافت نموده اند (6روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست معارف  50           
والیت

9,000          

          3,222 وزارت معارف/یونیسف 1,074       تعداد شاگردان مستفید شده

             107 وزارت معارف/یونیسف 43            تعداد معلمین مستفید شده

              - وزارت معارف/یونیسف 19,408    تعداد شاگردان مستفید شده

              - وزارت معارف/یونیسف 776          تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت 
تعلیمی در مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی 
و مراکز آموزش ھای تسریعی از طریق آموزش 

ھا و حمایت ازآنان جھت دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و 
حمایت شده

           34 23,120        

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش تربیھ معلم,  67            شاگردان اناث حمایت شده
ریاست معارف والیت/آمریت معارف ولسوالی

87,339        

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش تربیھ معلم,  100          شاگردان اناث  جدید حمایت شده
ریاست معارف والیت/آمریت معارف ولسوالی

100,000      

4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت 
از آن

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  7,006       تعداد دختران و پسران مستفیده شده
معارف والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و 
بین المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

318,039      

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ 
زمستانی برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و پسران) 
مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  7,006      
معارف والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و 
بین المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

112,749      

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز 
پیداگوژی کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی 

روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام شده 
و آموزش داده شده در تعلیمات در حالت 

اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  234         
معارف والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و 
بین المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

317,125      

4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق 
اطفال

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  1,171      
معارف والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و 
بین المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

109,575      

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت پکتیکا)

4.9.1.4  راه اندازی آموزش ھای انست و 
ریفریشر در صنوف تعلیمات محلی و مکاتب 

رسمی

 4.10.2.1.  تھیھ بورسھا برای معلمین اناث در 
محالت محروم جھت ارتقا سطح تعلیم انان (داخل 
خدمت و قبل از خدمت) دادخواھی برای استخدام 

انھا در حکومت و ارزیابی برنامھ متذکره

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی 
(برای صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از 

مکتب و مکاتب رسمی)



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

تعداد شاگردان مستفید شده (صنف 
اول)

        - وزارت معارف/یونیسف     3,736

        - وزارت معارف/یونیسف        149 تعداد معلمین مستفید شده

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت پنجشیر)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی آموزشی و صنفی (برای 
صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب رسمی)



 بودجھ شرکای تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 تعداد مرور مشترک نظارت براه 4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت
اندازی شده

 یونیسف- وزارت معارف              1

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و 
ادغام آن در مکاتب رسمی

        60,000 یونیسف- وزارت معارف       1,250 تعداد صنوف  قبل از مکتب

تعداد شاگردان مستفید شده (صنف 
اول)

              - وزارت معارف/یونیسف     41,447

              - وزارت معارف/یونیسف       1,658 تعداد معلمین مستفید شده

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش             20  شاگردان اناث حمایت شده
تربیھ معلم, ریاست معارف 

والیت/آمریت معارف ولسوالی

26,071        

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش  125           تعداد شاگردان جدید اناث حمایت شده
تربیھ معلم, ریاست معارف 

والیت/آمریت معارف ولسوالی

125,000      

4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از 
آن

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  8,454         تعداد دختران و پسران مستفیده شده
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

      383,788 

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ 
زمستانی برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 
پسران) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  8,454        
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

      136,058 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز 
پیداگوژی کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی 

روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) 
استخدام شده و آموزش داده شده در 

تعلیمات در حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  283          
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

      382,685 

4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق 
اطفال

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  1,413        
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

      132,227 

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت غزنی)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی آموزشی و صنفی 
(برای صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب 

و مکاتب رسمی)

 4.10.2.1.  تھیھ بورسھا برای معلمین اناث در 
محالت محروم جھت ارتقا سطح تعلیم انان (داخل 

خدمت و قبل از خدمت) دادخواھی برای استخدام انھا 
در حکومت و ارزیابی برنامھ متذکره



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 یونیسف- وزارت            1 تعداد مرور مشترک نظارت براه اندازی شده4.8.2.2  براه اندازی مرورھای مشترک نظارت
معارف

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات 
با کیفیت برای اطفال سن مکتب  اطفال خارج از 

مکتب

 شمولیت اطفال در صنف تعلیمات محلی و مرکز 
آموزش ھای تسریعی

 وزارت     3,750
معارف/یونیسف

180,000       

 وزارت   24,057تعداد شاگردان مستفید شده (صنف اول)
معارف/یونیسف

-               

 وزارت        962 تعداد معلمین مستفید شده
معارف/یونیسف

-               

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت پروان)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی آموزشی و صنفی 
(برای صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از 

مکتب و مکاتب رسمی)



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 یونیسف- وزارت معارف                     1مرور مشترک نظارت راه اندازی شده4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و 
ادغام آن در مکاتب رسمی

          14,400 یونیسف- وزارت معارف                   12 تعداد صنوف  قبل از مکتب

4.9.1.2  حمایت از صنوف موجود تعلیمات 
محلی و مراکز آموزشی تسریعی

 تعداد صنوف تعلیمات محلی و مراکز 
آموزش تسریعی

          14,400 یونیسف- وزارت معارف                   12

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات 
با کیفیت برای اطفال سن مکتب  اطفال خارج از 

مکتب

 شمولیت اطفال در صنف تعلیمات محلی 
و مرکز آموزش ھای تسریعی

        180,000 وزارت معارف/یونیسف              3,750

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش 
ھای انست را دریافت نموده اند(14 

روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست                    50
معارف والیت

21,000          

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش 
ھای ربفریشر را دریافت نموده اند 

(6روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست                    20
معارف والیت

3,600            

               852 وزارت معارف/یونیسف                 284 تعداد شاگردان مستفید شده

                 28 وزارت معارف/یونیسف                   11 تعداد معلمین مستفید شده

                - وزارت معارف/یونیسف            20,239تعداد شاگردان مستفید شده

                - وزارت معارف/یونیسف                 810 تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت 
تعلیمی در مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و 
مراکز آموزش ھای تسریعی از طریق آموزش ھا 

و حمایت ازآنان جھت دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و 
حمایت شده

34                   23,120          

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش                    20 اتعداد شاگردان اناث حمایت شده
تربیھ معلم, ریاست معارف 

والیت/آمریت معارف ولسوالی

26,071          

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش  75                   پ شاگردان مستفیده شده
تربیھ معلم, ریاست معارف 

والیت/آمریت معارف ولسوالی

75,000          

4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت 
از آن

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  4,672               تعداد دختران و پسران مستفیده شده
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

212,093        

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ 
زمستانی برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 
پسران) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  4,672              
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

               75,190 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز 
پیداگوژی کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی 

روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام 
شده و آموزش داده شده در تعلیمات در 

حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  156                 
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

            211,484 

4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق 
اطفال

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  781                 
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

               73,073 

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت وردک)

4.9.1.4  راه اندازی آموزش ھای انست و 
ریفریشر در صنوف تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

 4.10.2.1.  تھیھ بورسھا برای معلمین اناث در 
محالت محروم جھت ارتقا سطح تعلیم انان (داخل 
خدمت و قبل از خدمت) دادخواھی برای استخدام 

انھا در حکومت و ارزیابی برنامھ متذکره

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی 
(برای صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از 

مکتب و مکاتب رسمی)



 شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 تعداد مرور مشترک نظارت براه 4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت
اندازی شده

 یونیسف- وزارت معارف            1

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و ادغام آن 
در مکاتب رسمی

 یونیسف- وزارت معارف          37 تعداد صنوف  قبل از مکتب

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات با کیفیت 
برای اطفال سن مکتب  اطفال خارج از مکتب

 شمولیت اطفال در صنف تعلیمات 
محلی و مرکز آموزش ھای تسریعی

 وزارت معارف/یونیسف     1,250

4.9.1.4  براه اندازی آموزش ھای انست و ریفریشر در 
صنوف تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ 
آموزش ھای انست را دریافت نموده 

اند(14 روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست           75
معارف والیت

 وزارت معارف/یونیسف     1,705 تعداد شاگردان مستفید شده

 وزارت معارف/یونیسف          75 تعداد معلمین مستفید شده

 وزارت معارف/یونیسف   47,438تعداد شاگردان مستفید شده

 وزارت معارف/یونیسف     1,898 تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت تعلیمی در 
مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و مراکز آموزش ھای 
تسریعی از طریق آموزش ھا و حمایت ازآنان جھت دیجیتل 

سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده 
و حمایت شده

34          

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  10,011    تعداد دختران و پسران مستفیده شده4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از آن
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند
4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ زمستانی 

برای اطفال
تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 

پسران) مستفید شده
 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  10,011   

ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند
4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز پیداگوژی 

کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی روانی اجتماعی
 تعداد معلمین (اناث و ذکور) 

استخدام شده و آموزش داده شده در 
تعلیمات در حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  335        
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند
 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق اطفال

شورای مکتب) مستفید شده
 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  1,674     

ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت بدخشان)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی (برای 
صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب 

رسمی)



 بودجھ

44,400   

60,000   

31,500   

5,115     

188        

-         

-         

23,120   

454,485 

     161,121 

     453,179 

     156,585 



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

             5,000  زون , ریاست معارف والیت2میزان رضایت شرکا4.8.1.3 ھماھنگی سکتور معارف

 یونیسف- وزارت معارف              11 مرور مشترک نظارت براه اندازی شده4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و 

ادغام آن در مکاتب رسمی

       19,200 یونیسف- وزارت معارف              16 تعداد صنوف  قبل از مکتب

4.9.1.2  حمایت صنوف موجود تعلیمات محلی و 

مراکز آموزشی تسریعی

 تعداد صنوف تعلیمات محلی و مراکز 

آموزش تسریعی

       27,600 یونیسف- وزارت معارف              23

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات 

با کیفیت برای اطفال سن مکتب  اطفال خارج از 

 تعداد شمولیت اطفال در صنف تعلیمات 

محلی و مرکز آموزش ھای تسریعی

       60,000 وزارت معارف/یونیسف        1,250

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش 

ھای انست را دریافت نموده اند(14 روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-              75

ریاست معارف والیت

31,500       

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش 

ھای ربفریشر را دریافت نموده اند 

(6روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-              23

ریاست معارف والیت

4,140         

       13,440 وزارت معارف/یونیسف        4,480 تعداد شاگردان مستفید شده

            245 وزارت معارف/یونیسف              98 تعداد معلمین مستفید شده

             - وزارت معارف/یونیسف      65,258تعداد شاگردان مستفید شده

             - وزارت معارف/یونیسف        2,610 تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت 

تعلیمی در مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و 

مراکز آموزش ھای تسریعی از طریق آموزش ھا و 

حمایت ازآنان جھت دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و 

حمایت شده

34              23,120       

4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از 

آن

 یونیسف, وزارت معارف,  8,899          تعداد دختران و پسران مستفیده شده

ریاست ھای معارف والیات, 

آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

403,987     

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ 

زمستانی برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و پسران) 

مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف,  8,899         

ریاست ھای معارف والیات, 

آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

         143,219 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز 

پیداگوژی کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی 

روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام شده 

و آموزش داده شده در تعلیمات در حالت 

اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف,  298            

ریاست ھای معارف والیات, 

آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

         402,826 

4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق 

اطفال

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 

شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف,  1,488         

ریاست ھای معارف والیات, 

آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

         139,187 

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت بلخ)

4.9.1.4  براه اندازی آموزش ھای انست و 

ریفریشر در صنوف تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی 

(برای صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب 

و مکاتب رسمی)



 شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 تعداد مرور مشترک نظارت براه اندازی 4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت
شده

 یونیسف- وزارت           11
معارف

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و ادغام آن 
در مکاتب رسمی

 یونیسف- وزارت           10 تعداد صنوف  قبل از مکتب
معارف

تعداد شاگردان مستفید شده (صنف اول) از 
مواد ھای آموزشی

 وزارت    35,194
معارف/یونیسف

 تعداد معلمین مستفید شده از مواد ھای 
درسی

 وزارت      1,408
معارف/یونیسف

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت تعلیمی در 
مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و مراکز آموزش 

ھای تسریعی از طریق آموزش ھا و حمایت ازآنان جھت 
دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و 
حمایت شده

34          

 یونیسف, وزارت  11,124    تعداد دختران و پسران مستفیده شده4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از آن
معارف, ریاست ھای 

معارف والیات, آمریت 
ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای 

داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه 
تعلیم انتظار نمیماند

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ زمستانی 
برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و پسران) 
مستفید شده

 یونیسف, وزارت  11,124   
معارف, ریاست ھای 

معارف والیات, آمریت 
ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای 

داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه 
تعلیم انتظار نمیماند

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز پیداگوژی 
کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام شده 
و آموزش داده شده در تعلیمات در حالت 

اضطرار

 یونیسف, وزارت  372        
معارف, ریاست ھای 

معارف والیات, آمریت 
ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای 

داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه 
تعلیم انتظار نمیماند

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق اطفال
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت  1,860     
معارف, ریاست ھای 

معارف والیات, آمریت 
ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای 

داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه 
تعلیم انتظار نمیماند

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت فاریاب)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی آموزشی و صنفی (برای 
صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب 

رسمی)



 بودجھ

12,000              

23,120              

                   504,984 

                   179,024 

                   503,532 

                   173,983 



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 یونیسف- وزارت معارف            11 مرور مشترک نظارت راه اندازی شده4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و ادغام 

آن در مکاتب رسمی

    16,800 یونیسف- وزارت معارف            14 تعداد صنوف  قبل از مکتب

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات با 

کیفیت برای اطفال سن مکتب  اطفال خارج از مکتب

  اطفال شامل شده در صنف تعلیمات 

محلی و مرکز آموزش ھای تسریعی

    60,000 وزارت معارف/یونیسف       1,250

4.9.1.4  راه اندازی آموزش ھای انست و ریفریشر 

در صنوف تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

 تعداد معلمان اناث و ذکور از آموزش 

ھای انست را دریافت نموده اند(14 

روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست معارف             30

والیت

12,600    

      1,260 وزارت معارف/یونیسف          420 تعداد شاگردان مستفید شده

           75 وزارت معارف/یونیسف            30 تعداد معلمین مستفید شده

تعداد شاگردان مکاتب رسمی (صنف 

اول) مستفید شده

          - وزارت معارف/یونیسف     65,258

          - وزارت معارف/یونیسف       2,610 تعداد معلمین مکاتب رسمی مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت تعلیمی 

در مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و مراکز 

آموزش ھای تسریعی از طریق آموزش ھا و حمایت 

ازآنان جھت دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و 

حمایت شده

34            23,120    

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  5,562        تعداد دختران و پسران مستفیده شده4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از آن

معارف والیات, آمریت ھای معارف 

ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و چتر شرکای 

پروژه تعلیم انتظار نمیماند

     252,492 

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ زمستانی 

برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 

پسران) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  5,562       

معارف والیات, آمریت ھای معارف 

ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و چتر شرکای 

پروژه تعلیم انتظار نمیماند

       89,512 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز 

پیداگوژی کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی 

روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام 

شده و آموزش داده شده در تعلیمات در 

حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  186          

معارف والیات, آمریت ھای معارف 

ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و چتر شرکای 

پروژه تعلیم انتظار نمیماند

     251,766 

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق اطفال

شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  930          

معارف والیات, آمریت ھای معارف 

ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 

انجوھای داخلی و بین المللی و چتر شرکای 

پروژه تعلیم انتظار نمیماند

       86,992 

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت جوزجان)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی آموزشی و صنفی (برای 

صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب 

رسمی)



 شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک 
نظارت

  مرور مشترک نظارت براه اندازی 
شده

 یونیسف- وزارت معارف             1

 وزارت معارف/یونیسف    36,615تعداد شاگردان مستفید شده (صنف اول)

 وزارت معارف/یونیسف      1,465 تعداد معلمین مستفید شده

4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و 
حمایت از آن

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  11,124     تعداد دختران و پسران مستفیده شده
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ 
زمستانی برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 
پسران) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  11,124    
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در 
مراکز پیداگوژی کودک محور و عرضھ 

خدمات مشورتی روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام 
شده و آموزش داده شده در تعلیمات در 

حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  372         
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ 
حقوق اطفال

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  1,860      
معارف والیات, آمریت ھای معارف 
ولسوالی, نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و چتر 

شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت بغالن)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی آموزشی و صنفی 
(برای صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از 

مکتب و مکاتب رسمی)



 بودجھ

-         

-         

504,984 

179,024 

503,532 

173,983 



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 یونیسف- وزارت معارف                1 مرور مشترک نظارت راه اندازی شده4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات با 
کیفیت برای اطفال سن مکتب  اطفال خارج از مکتب

  اطفال شامل شده در صنف تعلیمات 
محلی و مرکز آموزش ھای تسریعی

       60,000 وزارت معارف/یونیسف         1,250

4.9.1.4  راه اندازی آموزش ھای انست و ریفریشر 
در صنوف تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

 تعداد معلمان اناث مستفید شده (14 
روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست               25
معارف والیت

10,500       

            900 وزارت معارف/یونیسف            300 تعداد شاگردان مستفید شده

              98 وزارت معارف/یونیسف              39 تعداد معلمین مستفید شده

             - وزارت معارف/یونیسف       22,190تعداد شاگردان مستفید شده

             - وزارت معارف/یونیسف            888 تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت تعلیمی 
در مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و مراکز 

آموزش ھای تسریعی از طریق آموزش ھا و حمایت 
ازآنان جھت دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و 
حمایت شده

34              23,120       

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  11,124         تعداد دختران و پسران مستفیده شده4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از آن
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

504,984     

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ 
زمستانی برای اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 
پسران) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  11,124        
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

179,024     

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز 
پیداگوژی کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی 

روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام 
شده و آموزش داده شده در تعلیمات در 

حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  372             
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

503,532     

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق اطفال
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست  1,860          
ھای معارف والیات, آمریت ھای 
معارف ولسوالی, نھادھای تحرک 
اجتماعی , انجوھای داخلی و بین 
المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم 

انتظار نمیماند

173,983     

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت سرپل)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی (برای 
صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب 

رسمی)



LevelHerat

Herat 

(Zonal 

Office)

TOTAL WRBadghisFarahGhor

Herat 

(Zonal 

Office)

TOTAL WRBadghisFarahGhorHeratTOTAL WR

Indicators

Primary education (1-6 grades) net attendance rate

Survival/retention rate in primary education

Number of out of school children (primary and 
lower secondary level)

Gender parity index in net primary attendance rate

System Strengthening - Education sector planning - 
National strategies address inequities in education 
resource allocation - score (1-4), see guidance

Existence of effective and well-structured 
coordination platforms for policy dialogue, 
advocacy and synergy among education 
stakeholders (government, donors, development 
partners, civil society and others) at national and 
sub-national levels

No. of provinces with built in capacity 
demonstrating decentralized, gender-responsive 
and evidence based planning, budgeting, 
implementation and reporting for potential 
replication

Provincial gender responsive operational plans 
budgeted and implemented

Share of DPs in education which align their support 
with NESP-III and annual operational plan

 Activity  Indicators                7          5,000          5,000               -                 -                 -            5,000          5,000               -                 -                 -           10,000         10,000 

2              5,000       5,000       -            -            -            5,000        5,000        -            -            -            10,000        10,000       

 Facilitate education 4.8.1.1
 sector coordination

 Degree of partners satisfaction-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

 Co-lead One UN 4.8.1.2
  Education Thematic Group
رھبری تعلیم و تربیھ تحت یک گروپ 
موضوعی در ملل متحد

             -             -            -            -            -            -            -            -            -            -           -           -           -Degree of members satisfaction میزان رضایت اعضا

 Strengthen 4.8.1.3
 coordination platform at
zonal level تقویت ھماھنگی در 
سطح زون ھا

 of sub-national coordination meetings organized #
and documented تعداد جلسات ھماھنگی ساحوی دایر و سند شده

2              5,000       5,000       -            -            -            5,000        5,000        -            -            -            10,000        10,000       

5              -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.8.2.1 Facilitate conduct of 
Education Joint Sector 
Review

# of EJSR conducted-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.8.2.2 Conduct joint 
monitoring reviews

# of joint monitorings conducted5              -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.8.2.3 Provide technical 
support to MoE with the 
implementation of provincial 
gender responsive 
operational plan

# of provincial with gender responsive operational 
plans

4.8.2.4 Support and finance 
MoE's NTAs and TEs

# of NTAs financed and supported-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.8.2.5 Evaluate GATE 
programme

Evaluation report available-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.8.2.6 Assess teachers' 
capacity to expand CFS 
concept in Hub-Schools 
/CBE

% of UNICEF supported CBE teachers assessed-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.8.2.7 Assess effect of 
community mobilzation on 
girls' education

Assessment report available-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

System Strengthening - Early learning - Early 
learning policy and early learning programme 
including quality early learning curriculum and 
standards - score (1-4), see guidance

Service Delivery -  Primary school aged Out of 
school children in the reporting year accessing 
formal or non-formal education with support of 
UNICEF, see guidance

Existence of strategies to strengthen identification 
and reduction of OOSC,  prevention of drop-out, re-
entry of children in formal and non-formal education

ActivityIndicators     119,338      146,775      821,923      508,875      508,875      588,075      509,275   2,115,100      672,177      800,103      808,693       656,050    2,937,023 

119,338   146,775   821,923   508,875    508,875    588,075    509,275    2,115,100  672,177    800,103    808,693    656,050      2,937,023   

UNICEF Education Section 2020 - 2021 Rolling Work 

Plan Plus Operational Plan (National and Provincial)Western Region (WR)

Statement

OutcomeGirls and boys of school age, especially 

vulnerable children in deprived provinces and 

areas, access primary education that is 

progressively child-friendly and demonstrates 

Western Region (WR)

2021 Budget (USD)TOTAL Budget (2020+2021)

Western Region (WR)

2020 Target

Western Region (WR)

4.8.1 Strengthen coordination, coherence & synergies among education 

partners and UN agencies

Output 4.8

2020 Budget (USD)

4.9.1 Increase/maintain access for OOSC in formal and non-formal education

4.8.2 Support MoE with system strengthening and education sector 

planning 

Education authorities have increased capacity 

in evidence based national and decentralized 

sector analysis, planning, coordination, and 

Output 4.9

Education stakeholders at national and sub-
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LevelHerat

Herat 

(Zonal 

Office)

TOTAL WRBadghisFarahGhor

Herat 

(Zonal 

Office)

TOTAL WRBadghisFarahGhorHeratTOTAL WR

Indicators

Primary education (1-6 grades) net attendance rate

Survival/retention rate in primary education

Number of out of school children (primary and 
lower secondary level)

Gender parity index in net primary attendance rate

UNICEF Education Section 2020 - 2021 Rolling Work 

Plan Plus Operational Plan (National and Provincial)Western Region (WR)

Statement

OutcomeGirls and boys of school age, especially 

vulnerable children in deprived provinces and 

areas, access primary education that is 

progressively child-friendly and demonstrates 

Western Region (WR)

2021 Budget (USD)TOTAL Budget (2020+2021)

Western Region (WR)

2020 Target

Western Region (WR)

2020 Budget (USD)

Education authorities have increased capacity 4.9.1.1 Support existing 
Early Learning Classes and 
integrate into  formal school

# of Early Learning Classes maintained35            42,000     168,000   -            -            -            -            -            42,000      42,000      42,000      42,000        168,000     

4.9.1.2 Support existing 
CBE/ALC classes

# of CBS /ALCs classes maintained -           -           159,600   216,000    216,000    216,000    216,000    864,000    228,000    351,600    228,000    216,000      1,023,600   

4.9.1.3 Provide  access and 
quality education 
opportunities to school-aged 
OOSC

# of children enrolled in CBE/ALC classes1,250       60,000     240,000   240,000    240,000    240,000    240,000    960,000    300,000    300,000    300,000    300,000      1,200,000   

# of female and male teachers having received 
INSET training (14 days)

90            37,800     207,900   37,800      37,800      105,000    37,800      218,400    75,600      75,600      199,500    75,600        426,300     

# of female and male teachers having received 
refresher training (6 days)

-           -           -           8,100        8,100        8,100        8,100        32,400      8,100        8,100        8,100        8,100          32,400       

# of CBE/ECD students provided with learning and 
classroom materials

2,250       6,750       45,123     6,750        6,750        18,750      6,750        39,000      18,027      22,353      30,243      13,500        84,123       

# of CBE teachers provided with teaching materials90            225          1,300       225           225           225           625           1,300        450           450           850           850             2,600         

# of formal school students (grade 1) provided with 
learning materials                                                     

111,176   -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

# of formal school teachers provided with teaching 
materials

4,447       -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

# early grade reading material set printed and 
distributed

-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.9.2.1. OOSC policy 
endorsment workshop

OOSC policy endorsed and launched-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

ELDS validated and finalized -           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

Eearly Learning Policy developed and launched-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

System Strengthening - Learning assessment - 
Existence of a well-functioning classroom 
assessment system, including for early grades - 
score (1-4), see guidance

No. of female teachers with improved pedagogy 
and effective teaching methods

Validation of national standards for quality 
education in line with NESP 

ActivityIndicators             34        23,120      172,480        66,980        66,980      199,980        66,980      400,920        90,100        90,100      303,100         90,100       573,400 

             34        23,120        92,480        66,980        66,980        66,980        66,980      267,920        90,100        90,100        90,100         90,100       360,400 

4.10.1.1 Develop a 
framework of standards for 
quality education  in line with 
the quality and relevance 
pillar of NESP III and 
disseminate  at National and 
sub-national levels. 

Standards for quality education in place and 
endorsed by MoE

-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

# of core trainers  trained on new formative 
assessment package.

-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

# teacher trained on new formative assessment 
package.

              -                 -   -                  35,700        35,700        35,700        35,700 142,800    35,700      35,700      35,700      35,700        142,800     

Grade 6 numeracy and Literacy assessment 
framework and end-of-year standardised test  
developed

              -                 -   -                         -                 -                 -                 -   -            -            -            -            -             -             

4.10.1.3 Strengthen capacity 
of academic supervisors 
regarding improved 
supervision, mentorship and 
monitoring of learning 
achievements in Hub 

# of academic supervisors trained and supported to 
monitor learning activities

             34        23,120 92,480            31,280        31,280        31,280        31,280 125,120    54,400      54,400      54,400      54,400        217,600     

4.10.1.4 Measure learning 
achievement in targeted 
ALCs/CBS and Hub-Schools  

Baseline and end line  surveys conducted               -                 -   -                         -                 -                 -                 -   -            -            -            -            -             -             

              -                 -          80,000               -                 -        133,000               -        133,000               -                 -        213,000                 -         213,000 

# of Continuing female students provided 
scholarships 

-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.9.1.5 Provide teaching, 
learning and classroom 
materials (for CBE/ECD and 
formal schools)

4.9.1.4 Conduct INSET 
Orientation and Refresher 
training in CBE / Hub 
Schools

4.10.1.2 Support 
Implementation of NAFA 
component related to 
(Classroom Assessment / 
Large Scale Assessment) 
through training of core 
trainers  at national /sub-
national levels and develop  

4.10.2 Scale up Girls' Access to Teacher Education (GATE) initiative

4.10.1 Support national education quality reforms to improve learning 

outcomes 

 4.10.2.1. Provide 
scholarships to female 
teachers in deprived 
communities to upgrade on 

4.9.2 Develop an OOSC policy (including budgeted action plan) and an 

Education duty bearers and rights holders at 

Output 4.10

49.2.2 Conduct ELDS 
validation workshop
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LevelHerat

Herat 

(Zonal 

Office)

TOTAL WRBadghisFarahGhor

Herat 

(Zonal 

Office)

TOTAL WRBadghisFarahGhorHeratTOTAL WR

Indicators

Primary education (1-6 grades) net attendance rate

Survival/retention rate in primary education

Number of out of school children (primary and 
lower secondary level)

Gender parity index in net primary attendance rate

UNICEF Education Section 2020 - 2021 Rolling Work 

Plan Plus Operational Plan (National and Provincial)Western Region (WR)

Statement

OutcomeGirls and boys of school age, especially 

vulnerable children in deprived provinces and 

areas, access primary education that is 

progressively child-friendly and demonstrates 

Western Region (WR)

2021 Budget (USD)TOTAL Budget (2020+2021)

Western Region (WR)

2020 Target

Western Region (WR)

2020 Budget (USD)

Education authorities have increased capacity # of New female students provided scholarships               -                 -   80,000                   -                 -        133,000               -   133,000    -            -            213,000    -             213,000     

System Strengthening - Gender - National 
education sector plan/policies support gender-
responsive environments - score (1-4), see 
guidanceService Delivery -  Number of children/adolescents 
studying primary education through alternative 
modes of delivery (formal or non formal, e.g. 
evening school, weekend school, distance learning) 
with support from UNICEF

No. of School Management Shuras (SMS) in target 
districts promoting positive behaviour and attitudes 
towards girls

% of trained school management shura members 
promoting positive behaviour and attitudes towards 
girls' education

ActivityIndicators       27,100               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                  -   

              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                  -   

4.11.1.1  Endorse and 
coordinate implementation 
of Girls' Education strategy 
with budgeted action plan 

# of strategy endorsed               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                  -   

4.11.1.2 Build DSMs/MOE 
capacity on social 
mobilization

% of trained Shura members engaged in advocacy 
towards girls' education

              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                  -   

       27,100               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                  -   

4.11.2.1 Establish / roll out 
platforms for adolescents' 
advocacy on children's rights 

# of adolescents trained and engaged in advocacy27,000     -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.11.2.2 Improve adolescent 
girls well-being through 
participation in sport (S4D)

# of adolescents involved in sport-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

# of school teachers trained on GBV100          -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

# of referral mechanism established for GBV cases 
and functional 

-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

Service Delivery - Emergency response - UNICEF-
targeted children in humanitarian situations 
accessing formal or non-formal basic education 
(including pre-primary schools/early childhood 
learning spaces), see guidance

System Strengthening - Emergency response - 
Number of districts affected by civil strife, conflict, 
natural disaster or another emergency that have 
clear strategies for ensuring children's right to 
educationExisting and functioning national and sub-national 
Education in Emergencies coordination 
mechanisms in line with country humanitarian 
platformComprehensive recommendations to integrate 
peacebuilding, conflict and/or disaster risk 
reduction into curriculum and teacher training

ActivityIndicators       68,554   4,677,852   7,726,404   2,191,009      345,502      403,401   3,586,491   6,526,403   4,354,198      753,959      880,307    8,264,343  14,252,807 

-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

4.12.1.1  Build MoE capacity 
of EIE coordination, 
planning and response

# of MOE staff trained on EIE -           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             

       68,554   4,677,852   7,726,404   2,191,009      345,502      403,401   3,586,491   6,526,403   4,354,198      753,959      880,307    8,264,343  14,252,807 

4.12.2.1 Establish and 
support Temporary Learning 
Spaces (TLS)

# school age girls and boy affected by emergencies 
have access to quality basic education

       31,152     1,829,263 2,959,959        804,946        151,991        177,462     1,418,838 2,553,237  1,607,264  303,486    354,345    3,248,101   5,513,197   

4.11.2.3 Address gender-
based violence in school

4.12.2 Provide continued access and quality education opportunities to 

school-aged girls and boys affected by emergencies ( include ECW)

4.12.1 Maintain effective leadership for the Education in Emergencies 

working group

4.11.2 Girls’ Education and Empowerment 

4.11.1  Impliment Girls' Education Strategy through coordination with 

communities to upgrade on 
their qualifications (Inservice 
and pre service), advocate 
for their recruitment into 
government payroll and 
undertake an evaluation of 
the program.

By 2021, the operationalization of an 

Output 4.12

National and sub-national education authorities 

Output 4.11
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LevelHerat

Herat 

(Zonal 

Office)

TOTAL WRBadghisFarahGhor

Herat 

(Zonal 

Office)

TOTAL WRBadghisFarahGhorHeratTOTAL WR

Indicators

Primary education (1-6 grades) net attendance rate

Survival/retention rate in primary education

Number of out of school children (primary and 
lower secondary level)

Gender parity index in net primary attendance rate

UNICEF Education Section 2020 - 2021 Rolling Work 

Plan Plus Operational Plan (National and Provincial)Western Region (WR)

Statement

OutcomeGirls and boys of school age, especially 

vulnerable children in deprived provinces and 

areas, access primary education that is 

progressively child-friendly and demonstrates 

Western Region (WR)

2021 Budget (USD)TOTAL Budget (2020+2021)

Western Region (WR)

2020 Target

Western Region (WR)

2020 Budget (USD)

Education authorities have increased capacity 4.12.2.2 Distribute TLM and 
winterization supplies to 
children

# of school-aged children (b/g) benefitting from 
teaching and learning materials (student kits, 
teaching kits, classroom kits)

       31,152        501,356 902,204     213,114.90           40,241           46,984        375,647 675,987    497,548    93,948      109,692    877,003      1,578,191   

4.12.2.3 Recruit and train  
teachers on child-centered 
pedagogy and psychosocial 
support

# of teachers (f/m) recruited  and trained on EiE          1,042     1,859,992 2,987,439        965,103        114,024        133,132     1,425,647 2,637,906  1,765,116  265,084    309,506    3,285,639   5,625,345   

4.12.2.4 Sensitize and 
mobilize communities on 
children's rights

# of community members (including school 
management shuras) sensitised on the importance 
of EiE

         5,208        487,240 876,802          207,845           39,246           45,823        366,359 659,273    484,270    91,441      106,764    853,599      1,536,075   

4.12.2.5  Develop EIE strategic response planStrategy document available-           -           -           -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             
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 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

              5,000  زون , ریاست معارف والیت                    2میزان رضایت شرکا4.8.1.3  تسھیل ھماھنگی سکتور معارف

 یونیسف- وزارت معارف                  32  مرور مشترک نظارت راه اندازی شده4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و ادغام آن 
در مکاتب رسمی

            55,200 یونیسف- وزارت معارف                  46 تعداد صنوف  قبل از مکتب

4.9.1.2  حمایت صنوف موجود تعلیمات محلی و مراکز 
آموزشی تسریعی

 تعداد صنوف تعلیمات محلی و مراکز 
آموزش تسریعی

          345,600 یونیسف- وزارت معارف                288

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات با کیفیت 
برای اطفال سن مکتب  اطفال خارج از مکتب

 اطفال شامل شده در صنف تعلیمات 
محلی و مرکز آموزش ھای تسریعی

            84,000 وزارت معارف/یونیسف              1,750

 تعداد معلمان اناث و ذکورکھ آموزش 
ھای انست را دریافت نموده اند(14 

روزه)

            79,800 یونیسف- وزارت معارف-ریاست معارف والیت                190

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش 
ھای ربفریشر را دریافت نموده اند 

(6روزه)

            18,000 یونیسف- وزارت معارف-ریاست معارف والیت                100

            26,580 وزارت معارف/یونیسف              8,860 تعداد شاگردان مستفید شده

                475 وزارت معارف/یونیسف                190 تعداد معلمین مستفید شده

                 - وزارت معارف/یونیسف            29,637تعداد شاگردان مستفید شده

                 - وزارت معارف/یونیسف              1,185 تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت تعلیمی در 
مکاتب رسمی, صنوف تعلیمات محلی و مراکز آموزش ھای 
تسریعی از طریق آموزش ھا و حمایت ازآنان جھت دیجیتل 

سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و 
حمایت شده

34                  23,120            

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش تربیھ معلم,                   20 ادامھ شاگردان اناث حمایت شده
ریاست معارف والیت/آمریت معارف ولسوالی

26,071            

 ریاست تربیھ معلم, مرکز آموزش تربیھ معلم,                 100 شاگردان اناث  جدید حمایت شده
ریاست معارف والیت/آمریت معارف ولسوالی

          100,000 

4.11.2.1  ایجاد و راه اندازی اگاھی دھی برای نو جوانان 
در مورد حقوق اطفال

 وزارت معارف, ریاست ھای معارف والیات,               8,000 تعداد نوجوانان مستفید شده از برنامھ ھا
اداره جوانان, وزارت کار امور اجتماعی شھدا و 

معلولین, تحرک اجتماعی, شرکای انکشافی, 
اکشن اید, بنیاد اغا خان, انجمن ھا شبکھ جوان 

افغان
تعداد معلمین مکاتب آموزش دیده در 4.11.2.3 شناسایی خشونت براساس جنسیت در مکاتب

برنامھ خشونت براساس جنسیت
100                

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای معارف  28,469             تعداد دختران و پسران مستفیده شده4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از آن
والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, نھادھای 

تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

           1,292,405 

4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ زمستانی برای 
اطفال

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 
پسران) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای معارف  28,469            
والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, نھادھای 

تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

              458,176 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز پیداگوژی 
کودک محور و عرضھ خدمات مشورتی روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام 
شده و آموزش داده شده در تعلیمات در 

حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای معارف  952                 
والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, نھادھای 

تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

           1,288,691 

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق اطفال
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای معارف  4,760              
والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, نھادھای 

تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و بین المللی و 
چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار نمیماند

              445,276 

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت کندھار)

4.9.1.4  راه اندازی آموزش ھای انست و ریفریشر در 
صنوف تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

 4.10.2.1.  تھیھ بورسھا برای معلمین اناث در محالت 
محروم جھت ارتقا سطح تعلیم انان (داخل خدمت و قبل از 

خدمت) دادخواھی برای استخدام انھا در حکومت و ارزیابی 
برنامھ متذکره

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی (برای 
صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب رسمی)



 شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 یونیسف- وزارت معارف                 2مرور مشترک نظارت راه اندازی شده4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت

 وزارت معارف/یونیسف        12,583تعداد شاگردان مستفید شده (صنف اول)

 وزارت معارف/یونیسف             503 تعداد معلمین مستفید شده

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت نیمروز)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی آموزشی و صنفی (برای 
صنوف تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب 

رسمی)



 بودجھ

-        

-        



 بودجھ شرکا تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

 یونیسف- وزارت معارف               2  مشترک نظارت راه اندازی شده4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت

4.9.1.2  حمایت صنوف موجود تعلیمات محلی و مراکز آموزشی 
تسریعی

 تعداد صنوف تعلیمات محلی و مراکز 
آموزش تسریعی

   33,600 یونیسف- وزارت معارف             28

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات با کیفیت برای 
اطفال سن مکتب  اطفال خارج از مکتب

 اطفال شامل شذه در صنف تعلیمات 
محلی و مرکز آموزش ھای تسریعی

   96,000 وزارت معارف/یونیسف        2,000

 تعداد معلمان اناث و ذکورکھ  آموزش 
ھای انست را دریافت نموده اند(14 

روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-           155
ریاست معارف والیت

65,100   

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش 
ھای ربفریشر را دریافت نموده اند 

(6روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-           100
ریاست معارف والیت

18,000   

     1,911 وزارت معارف/یونیسف           637 تعداد شاگردان مستفید شده

        388 وزارت معارف/یونیسف           155 تعداد معلمین مستفید شده

         - وزارت معارف/یونیسف      21,029تعداد شاگردان مستفید شده

         - وزارت معارف/یونیسف           841 تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت تعلیمی در مکاتب 
رسمی, صنوف تعلیمات محلی و مراکز آموزش ھای تسریعی از 

طریق آموزش ھا و حمایت ازآنان جھت دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اعضای نظارت آموزش دیده و 
حمایت شده

34             23,120   

 ریاست تربیھ معلم, مرکز              15شاگردان اناث حمایت شده
آموزش تربیھ معلم, ریاست 

معارف والیت/آمریت معارف 
ولسوالی

19,554   

 ریاست تربیھ معلم, مرکز              60 شاگردان اناث  جدید سامل شده
آموزش تربیھ معلم, ریاست 

معارف والیت/آمریت معارف 
ولسوالی

    60,000 

 یونیسف, وزارت معارف,  4,572         تعداد دختران و پسران مستفیده شده4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از آن
ریاست ھای معارف والیات, 
آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 
نمیماند

  207,548 

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و 4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ زمستانی برای اطفال
پسران) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف,  4,572        
ریاست ھای معارف والیات, 
آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 
نمیماند

    73,579 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز پیداگوژی کودک 
محور و عرضھ خدمات مشورتی روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام 
شده و آموزش داده شده در تعلیمات در 

حالت اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف,  153           
ریاست ھای معارف والیات, 
آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 
نمیماند

  206,952 

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق اطفال
شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف,  764           
ریاست ھای معارف والیات, 
آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , 
انجوھای داخلی و بین المللی و 

چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 
نمیماند

    71,507 

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت زابل)

4.9.1.4 راه اندازی آموزش ھای انست و ریفریشر در صنوف 
تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

 4.10.2.1.  تھیھ بورسھا برای معلمین اناث در محالت محروم 
جھت ارتقا سطح تعلیم انان (داخل خدمت و قبل از خدمت) دادخواھی 

برای استخدام انھا در حکومت و ارزیابی برنامھ متذکره

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی (برای صنوف 
تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب رسمی)



 بودجھ شرکای تطبیق  تارگیتشاخص ھافعالیت

           5,000 زون , ریاست معارف والیت                   2میزان رضایت شرکا4.8.1.3  تسھیل ھماھنگی سکتور معارف

 تعداد مرور مشترک نظارت براه اندازی 4.8.2.2  راه اندازی مرورھای مشترک نظارت
شده

 یونیسف- وزارت معارف                   5

4.9.1.1  حمایت صنوف موجود قبل از مکتب و ادغام آن در 
مکاتب رسمی

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست معارف                  35 تعداد صنوف  قبل از مکتب
والیت

42,000         

4.9.1.3 افزایش دسترسی و فرصت ھای تعلیمات با کیفیت برای 

اطفال سن مکتب

 اطفال شامل شده در صنف تعلیمات محلی 

و مرکز آموزش ھای تسریعی

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست معارف             1,250

والیت

60,000         

4.9.1.4  براه اندازی آموزش ھای انست و ریفریشر در صنوف 
تعلیمات محلی و مکاتب رسمی

 تعداد معلمان اناث و ذکور کھ آموزش 
ھای انست را دریافت نموده اند(14 روزه)

 یونیسف- وزارت معارف-ریاست معارف                  90
والیت

37,800         

              18,000 وزارت معارف/یونیسف            2,250 تعداد شاگردان مستفید شده

                    600 وزارت معارف/یونیسف                 90 تعداد معلمین مستفید شده

 وزارت معارف/یونیسف        111,176تعداد شاگردان مستفید شده

 وزارت معارف/یونیسف            4,447 تعداد معلمین مستفید شده

4.10.1.3  باال بردن ظرفیت اعضای نظارت تعلیمی در مکاتب 

رسمی, صنوف تعلیمات محلی و مراکز آموزش ھای تسریعی از 
طریق آموزش ھا و حمایت ازآنان جھت دیجیتل سازی سیستم

 تعداد اغضای نظارت آموزش دیده و 

حمایت شده جھت نظارت فعالیت ھای 
آموزش

34                 23,120         

 4.11.2.1  ایجاد و راه اندازی اگاھی عامھ برای نو جوانان در 
مورد حقوق اطفال

وزارت معارف, ریاست ھای معارف والیات,           27,000  تعداد نوجوانان مستفید شده
اداره جوانان, وزارت کار امور اجتماعی شھدا 

و معلولین, تحرک اجتماعی, شرکای انکشافی, 

اکشن اید, بنیاد اغا خان, انجمن ھا شبکھ جوان 

افغان

               100 تعداد معلمین مکاتب مستفید شده 4.11.2.3 شناسایی خشونت براساس جنسیت در مکاتب

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  31,152           تعداد دختران و پسران مستفیده شده4.12.2.1 ایجاد ساحات تعلیمی موقت و حمایت از آن

معارف والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و 
بین المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

         1,829,263 

تعداد اطفال سن مکتب (دختران و پسران) 4.12.2.2  توزیع مواد آموزشی و تھیھ البسھ زمستانی برای اطفال

مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  31,152          

معارف والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, 
نھادھای تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و 

بین المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

            501,356 

4.12.2.3 استخدام و آموزش معلمین در مراکز پیداگوژی کودک 
محور و عرضھ خدمات مشورتی روانی اجتماعی

 تعداد معلمین (اناث و ذکور) استخدام شده 
و آموزش داده شده در تعلیمات در حالت 

اضطرار

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  1,042            
معارف والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و 

بین المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 

نمیماند

         1,859,992 

 تعداد اعضای محل (بھ شمول اداره 4.12.2.4  تحرک اجتماعی در رابطھ بھ حقوق اطفال

شورای مکتب) مستفید شده

 یونیسف, وزارت معارف, ریاست ھای  5,208            

معارف والیات, آمریت ھای معارف ولسوالی, 

نھادھای تحرک اجتماعی , انجوھای داخلی و 

بین المللی و چتر شرکای پروژه تعلیم انتظار 
نمیماند

            487,240 

 پالن عملیاتی  یونیسف و وزارت معارف برای سال 2020 (والیت ھرات)

4.9.1.5  تھیھ مواد تدریسی, آموزشی و صنفی (برای صنوف 

تعلیمات محلی تعلیمات قبل از مکتب و مکاتب رسمی)
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