د افغانستان اسالمی جمهوریت
د پوهنې وزارت
د خصويص ښوونځيو د تاسیس ،ارتقاء ،جواز نوي کولو او د نوم تغییر غوښتنلیک /فورمه درخواست تاسیس ،ارتقاء ،تجدید
جواز و تغییر نام مکاتب خصوصی
فورم شامره ()۸
 )1عارض الندې معلومات ثبتوي /عارض معلومات ذیل را خانه پری مینامید:
نوم او تخلص /نام و تخلص

د پالر نوم /نام پدر

د زیږیدو ځای (کلی ،ولسوايل ،والیت)
کلی/قریه

ولسوالی

د تلېفون شمیره /شامره تلیفون

والیت

د نیکه نوم /نام پدر کالن

د زیرېدو نېټه /تاریخ تولد
میاشت /ماه

ورځ /روز

ټولګی /صنف

کال /سال
برېښنا لیک /ایمیل آدرس

د تلېفون دوهمه شمېره /شامره دوم تلیفون

څه ډول ښوونځي تاسیس ،ارتقاء ،د جواز تجدید او یا یې نو تغیرېږی؟ /کدام نوع مکتب تأسیس ،ارتقاء ،تجدید جواز و یا تغیر نام میشود؟
لومړنی /ابتدائیه

لیسه

منځنی /متوسطه

د ښوونځی په اړه څه غواړی /در مورد مکتب چی میخواهید
ارتقاء

تاسیس

د نوم تغريول /تغیر نام

د جواز نوی
کول/تجدید جواز

هغه ځای چې ښوونځی پکې تاسیس ،ارتقاء ،د جواز تجدید او یا یې نوم تغیرېږی /مکانیکه در آن مکتب تأسیس ،ارتقاء ،تجدید جواز و یا
هم تغیر نام میشود
کلی/قریه:

والیت:

ولسوايل:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السلیک
عارض تر السلیک وروسته فورمه د خصويص ښوونځیو ریاست ته وړي /عارض بعد از امضاء فورمه را به ریاست مکاتب خصوصی میربد
 .2یواځې د معارف وزارت د استفادې لپاره/فقط برای استفاده وزارت معارف:
د خصوصی ښوونځیو رئیس او یا هم د پوهنی والیتی رئیسان /رئیس مکاتب خصويص و یا هم رؤسای والیتی معارف
د ..............................شعبې ته! د غوښتنلیک رسه سم د عارض اسناد طی مراحل کړۍ /به شعبه !..........................مطابق عریضه عارض
اسناد را طی مراحل منایید.

نوم /اسم:

نېټه/تاریخ:

السلیک /امضاء:

د خصويص ښوونځیو ریاست د اړونده شعباتو اجراآت /اجراآت شعبات مربوط ریاست مکاتب خصوصی:
د هغه فورمو نومونه چې عارض ته ورکول
کېږی /نام فورمه هاییکه به عارض سپرده

میشود

د هغه شعباتو نومونه چې فورمې ورته لېږل کېږی /نام شعباتیکه فورم ها به آن ها سپرده

میشود

.1
.2
.3
.4
د مسؤل نوم /نام مسؤل( :

) دنده /وظیفه( :

) السلیک او نېټه /امضاء و تاریخ( :

)

د ثبت د تکمیل متوقعه نېټه /تاریخ متوقعه تکمیل ثبت
ورځ /روز

میاشت /ماه

کال/سال

د خصوصی ښوونځیو ریاست مکلف دی څو د اړنده قانونی معلوماتو او اسنادو د راټولولو وروسته د خصوصی ښوونځی د پرانیستلو ،ارتقاء،
تجدید جواز او د نوم اسنادو منظوری د پوهنې وزارت د مقام څخه تر السه کړی (د خصوصی ښوونځی هر یوه پروسه باید په یوه اوونی کی تر
رسه شی).

ریاست مکاتب خصوصی مکلف است که بعد از نهایی شدن مراحل و تکمیل اسناد قانونی منظوری مقام وزارت را در مورد ایجاد ،ارتقاء،

تجدید جواز و نام مکاتب خصوصی کسب مناید (هر یک از پروسه های مربوط به مکاتب خصوصی باید در ظرف یک هفته نهایی گردد).

