
 
 
 
 
 
 

 عارض الندې معلومات ثبتوي/ عارض معلومات ذیل را خانه پری مینامید: (1
 / نام پدر کالننیکه نومد  / نام پدرد پالر نوم / نام و تخلص نوم او تخلص

   
 د زیریدو نیټه/ تاریخ تولد د زیږیدو ځای/ مکان تولد

 کال/سال میاشت/ماه ورځ/ روز والیت ولسوالی کلی/قریه
      

 ېښنا لیک/ ایمیل آدرسبر  ن/ شامره دوم تلیفو رهد تلېفون دوهمه شمې / شامره تلیفونرهد تلېفون شمې
   

 گونه مرکز یا کورس تعلیمی را ایجاد مینامیید/ چمرکز جوړويڅه ډول تعلیمي کورس یا 
ي/ زبان ها یا دیگر رشته رشتنوری ژبې یا  گی کانکور:/ آمادهد کانکور تیاری :ریاضی/ ساینس

 ها:
   

 موقعیتځای/
 والیت: ولسوايل: کلی/ قریه

 

 / امضاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السلیک
 

یموي/ عارض بعد تسلاو په والیاتو کی در پوهنی رئیس ته  ې د خصويص ښوونځیو ریاستپه مرکز کعارض تر السلیک وروسته فورمه 
 از امضاء فورم را در مرکز به ریاست مکاتب خصوصی و یا هم در والیات به رئیس معارف والیت مربوطه تسلیم مینامید.

 قط برای استفاده وزارت معارف:یواځې د معارف وزارت د استفادې لپاره/ف .2
 د اړونده ریاست حکم/ حکم ریاست مربوطه:

 ....................... شعبې ته! قانوين اجراات وکړۍ/ شعبه.......................... اجراات قانونی منایید..د
 / امضاء:السلیک                 :                    تاریخنېټه/                        :               /اسمنوم

 

 / اجراآت ریاست های مکاتب خصوصی و معارف والیاتتآ اجرا  ریاستونو او پوهنې والیتي خصويص ښوونځیود 
د هغه فورمو نومونه چې عارض ته ورکول کېږی/ نام فورمه 

 هاییکه به عارض سپرده میشود
ه آن شعباتیکه فورم ها بد هغه شعباتو نومونه چې فورمې ورته لېږل کېږی/ نام 

 ها سپرده میشود
1.   
2.   

  د افغانستان اسالمی جمهوریت
 وزارت ېد پوهن

 درخواست تاسیس مرکز/ کورس تعلیمی  -تعلیمي مرکز/ کورس جوړولوغوښتنلیک د
 (9فورم شامره )

 
 



3.   
4.   

 

 : )                    (( السلیک او نېټه/ امضاء و تاریخ                           (  دنده/ وظیفه: )                          د مسؤل نوم/ نام مسؤل: )  
 :نېټه/ تاریخ متوقعه تکمیل ثبت هثبت د تکمیل متوقعد 

 /سالکال / ماهمیاشت / روزورځ
   

 

وزارت  پوهنې د یوه اوونۍ کې پهکورسونو او مرکزونو د تاسیس پروسه  چې د تعلیمينځیو ریاست مکلف دی و ښو  د خصويصیادونه: 
 .کړي هلونه وروسته بشپړ اخیست د منظوريد مقام 


