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 ولسوالی در مورد معلومات

 ولسوالینام الف:  چک

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  34

 اناث مکاتبتعداد  15

 ب مختلطتعداد مکات 10

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا 30

 تعداد مکاتب متوسطه  15

  لیسهتعداد مکاتب  14

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور 12،6440

 تعداد شاگردان اناث 8،453

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  1،024

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 682

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 21

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  33

 ز. وضعیت امنیتی 

  ولسوالی شده در مسدودتعداد مکاتب  باب )ابتدائیه نسوان بی بی ساره و بی بی هاجره( 2

 یل مسدود شدن مکاتب دل ناامنی

معلمان آن به شکل خدمتی به مکاتب همجوار رفته و 

 شاگردان آن به مکاتب دیگر سه پارچه کرده است. 

 معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت 

را تهدید نموده  ولسوالی چک حادثه تاسیسات مکاتب  12

 است. 

 کرده باشدتعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید 
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 خالصه اجراأت

                                                                             دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

                       

 توزیع گردیده است  چک در ولسوالی 1398مای معلم در سال جلد کتاب رهن 46جلد کتاب درسی و  34،987 به تعداد

 است. که با توزیع آن، تا حدی چالش کمبود کتب درسی مرفوع گردیده 

 3  تاثیرات این . انجام شده است چک در ولسوالی 1398سال مالی بازدید از سطح مکاتب برای حمایت معلمان طی بار

در سایر فعالیت ها در عرصه معلمان نقش مهم داشته است. شاگردان، مدیران مکاتب و بازدید ها برای شناسائی مشکالت 

 پیشرفت صورت نگرفته است. به دلیل نبود بودجه کیفیت و مرتبط بودن 

                                                                            دست آوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوزان         .2

                                                                                                                                      

  درچک ولسوالی ه ب 1398سال اناث میباشند، طی  728تن آن ذکور و  2،000تن جدید الشمول که  2،728به تعداد 

شاگردان که به مکاتب جذب شدند به سال های آینده وارد عرصه تحصیالت عالی خواهند شد و ذب شدند. صنف اول ج

  انستان نقش موثر خواهد داشت.افغ و چکمنحیث نیروی کاری ماهر در آبادی ولسوالی 

 1  تحویل  چک و به آمریت معارف ولسوالی شد% تکمیل  100 1398سال در طرف دولت هند از  مکتب ساختمانباب

، در تکمیل شده است %70از طرف پروژه اقراء که کار ساخت و ساز آن  مکتب باب ساختمان 1است هم چنان  داده شده

شاگردان که در فضای باز درس میخوانند، کاهش خواهد یافت. با کاهش ب تاین مکاساختمان با اعمار  . جریان میباشد

 ه در فضای باز و خمیه درس میخوانند، کیفیت تدریس نیز بهبود خواهد یافت. فیصدی شاگردان ک

 1  دیوار احاطه برای نگهداری اناثه اداری تکمیل شده است.  %100افغانستان که از بودجه انکشافی دولت باب دیوار احاطه

 و لوازم درسی بسیار مهم ارزیابی شده است. 

  در 1398سال در صنوف تسریعی طی  تن متباقی اناق میباشند، 120تن ذکور و  6که  تن شاگرد 120جمعاً به تعداد 

تب بزرگ میباشند، بسیار مهم و صنوف تسریعی برای اطفال که سن حقیقی آنان از سن مکاجذب شدند. چک ولسوالی 

به کتب دور بوده اند، و سال های که از م خواندنحیاتی است. شاگردان صنوف تسریعی چند صنف را در یک سال 

قابل یاد آوری است که برای جذب این شاگردان بهترین شکل جبران کردند و همه شان به مکاتب اصلی منتقل شدند. 

از  1398باب متباقی برای اناث میباشند، در جریان سال مالی  5باب آن برای ذکور و  1باب صنف تسریعی که  6جمعاً 

 ایجاد شد.  در ولسوالی چک کمیته سویدنطرف 

 در صنوف  1398سال متباقی اناث میباشند، طی تن  126تن آن ذکور و  2،422تن شاگرد که  2،548 جمعاً به تعداد

صنف متباقی برای اناث  5تن برای ذکور و  101که  صنف محلی 106جذب شدند. برای تدریس این شاگردان محلی 

در  کمیته سویدنتن متباقی اناث میباشند، از طرف  5تن آن ذکور و  101که  تن معلم 106با استخدام  میباشند،

به تاسیس صنوف محلی باعث شده است شاگردان که در مناطق دور دست زندگی میکنند، ایجاد شد.  ولسوالی چک

  دروس خویش ادامه دهند و بعد از فراگیری آموزش های الزم همه شان به مکاتب اصلی منتقل شدند.

                                                                       ت موثر، پاسخگو و شفافریآوردهای کلیدی در عرصه مدیدست  .3

       

  در جریان نظارت مشکالت و چالش های مکاتب نظارت شده است.  1398سال در چک تب ولسوالی باب مک 59به تعداد

حل نبوده به مقامات ریاست معارف  که قابل از آن تعداد و  صورت آنی حل شدهبعضی مشکالت به شناسائی شده است. 

نظارت تعلیمی نقش مهم در عرصه مدیریت موثر پاسخگو و شفاف دارد. نظارت میدان وردک انتقال داده شده است. 

   . بهبود یابدولسوالی چک تعلیمی باعث شده است که کیفیت تدریس در 
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  باب  59 از آنبا عدد گزارش های نظارتی تهیه شده که  16به تعداد  1398در جریان نظارت تعلیمی در سال مالی

مکتب نظارت تعلیمی صورت گرفته است. تهیه گزارش نظارتی نقش مهم در شریک سازی گزارش و مستندسازی گزارش 

 داشته است.

  ولسوالی چکدر  1398در مکاتب همجوار طی سال  ی بی ساره از مکتب نسوان بی بی هاجره و ب تن معلم 6به تعداد 

توظیف شدند. توضیف دوباره معلمان در مکاتب که به کمبود معلم مواجه اند، بسیار مهم و حیاتی بوده و به شکل دوباره 

 است.  نمودهمرفوع  را کوتاه مدت چالش کمبود معلمان این مکاتب

  حق الزحمه یی خارج تشکیلتن آن  124قراردادی و  آن تن 23، دایمیآن تن  14تن معلم که  161جمعاً به تعداد 

جذب شده است. با جذب این معلمان چالش کمبود معلم برطرف شده است.  چک در ولسوالی 1398سال طی  میباشند،

یافته  اکثریت معلمان مطابق به رشته تحصیلی شان تدریس کرده و کیفیت تدریس نیز به شکل قابل مالحظه ای بهبود

 تن متباقی اناث میباشند.  23تن آن ذکور و  138الزم به ذکر است که از این میان است. 

  داشته اند. حاضری نقش مهم در پروسه تدریس و حاضری  %95در حدود  ولسوالی چکدر  1398معلمان در سال مالی

تطبیق پالن درسی معلمان داشته است. تطبیق موفقانه پالن درسی ساالنه باعث بهبود روند تدریس شده و زمینه و بستر 

 مناسب را برای تحصیالت عالی شاگردان مساعد میسازد. 

  1به تعداد ( باب پالن بهبود مکاتبSIP در ولسوالی چک در جریان سال مالی )تهیه شده است. این پالن ها  1398

 نقش موثر در نیازسنجی معلمان، تعمیر و البرتوار داشته است. 

  افزایش سطح آگاهی آگاهی عامه نقش موثر در جذب جدیدالشموالن به خصوص طبقه اناث دارد. بدین منظور جهت

برگزار  ولسوالی چک بار آگاهی عامه در  1ها، منابر و مساجد طی این دروه  مردم در مورد اهیمت سواد از طریق رسانه

شده است. بعد از برگزاری آگاهی عامه، خانواده ها به اهمیت علم و دانش پی برده و فیصدی جذب شاگردان اناث افزایش 

به دلیل  نبود بودجه پیشرفت صورت نگرفته مدیریت موثر، شفاف و پاسخگو  در سایر فعالیت ها در عرصه یافته است. 

 است. 
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 و اقراء معارف پالن استراتژیک سوم های عرصه پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 کیفیت و مرتبط بودن

شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شهروند سالم،  هدف کلی:

رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده ساخته و برای 

 و بین المللی مجهز می نماید.  اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی 

 کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد. عرصهدر  و پیشرفت ها راشاخص های پالن شده خالصۀ  :1 جدول

 شماره ها شاخص هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت

82% 

 

 ازمعلم که  و رهنمای درسی تعداد کتب 197827 35033

توزیع  برای ولسوالی ریاست معارف طرف

 شده است

1 

82% 

97% 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از  197827 35033

طرف ولسوالی به مکاتب توزیع شده 

 است.

2 

 

0 

 

0 

 

 

0 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و نظارت چیان 

مواد آموزش دیده در مورد استفاده از 

 جدید آموزشی

3 

 

0 

0  

0 

تعداد معلمان که از آموزش دانش 

مراکز تربیه معلم مستفید  مضمونی در

 شده اند.

4 

0 

 

0  

0 

تعداد تریننگ های تدویر شده در 

 محتویات مضمون

5 

0 

 

0  

0 

تعداد مدیران مکاتب که در مورد حمایت 

 و رهنمایی معلمان،آموزش دیده اند.

6 

- 

 

 

3 

 

0 

تعداد بازدید های انجام شده سطح 

 مکتب برای حمایت معلمان

7 

 

0 

 

0 

 

 

0 

معلمان موجود در مکاتب که تعداد 

فرصت های رهنمای وارتقای ظرفیت 

برای شان فراهم  گردیده )آزمایشی در 

 مکتب(

8 

 

0 

 

0 
 

0 

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتب که در 

آموزش دیده ترینینگ مدیریت مکتب( 

 اند.

9 

 

0 

 

0 

 

0 

که آموزش  6الی  3تعداد معلمان صنوف 

حساب تدریس را در خوانش، نوشتن و 

 کردن فرا گرفتند.

10 
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 مشکالت و پیشنهادات 2جدول    

 :مشکالت

  جلد کتاب درسی و  160،840به تعداد  جلد راهنمایی معلم پالن شده 2،000جلد کتاب درسی و  196،827از جمله

 وزیع نشده است. ت  قرار نگرفت و ولسوالی چک آمریت معارف به دسترس جلد کتاب  رهنمائی معلم  1،956

  و  به مکاتب انتقال میکند توسط موتر به آسانیکتب درسی و سایر تجهیزات اکثر مکاتب ولسوالی چک  دور نبوده و

 ترانسپورتیشن یک چالش نمیاشد. 

  سایر مشکالت

  فعالیت( آموزش دانش مضمونیTTC)   گنجانیده نشده بود و  1398به دلیل نبود بودجه در پالن عملیاتی سال مالی

 از این برنامه مستفید نشدند.  چک در آمریت معارف ولسوالی  1398هیج معلم در جریان سال مالی 

  بود و گنجانیده نشده  1398به دلیل نبود بودجه در پالن عملیاتی سال مالی  محتویات مضمون بارهتریننگ درفعالیت

 از این برنامه مستفید نشدند. چک در آمریت معارف ولسوالی  1398هیج معلم در جریان سال مالی 

  گنجانیده نشده بود و هیج  1398به دلیل نبود بودجه در پالن عملیاتی سال مالی  حمایت و رهنمایی معلمانفعالیت

 مورد حمایت و رهنمایی صورت نگرفت.  چک در آمریت معارف ولسوالی  1398معلم در جریان سال مالی 

  به دلیل  )آزمایشی در مکتب(به طور ارتقای ظرفیت برای شان  رهنمای و چک ولسوالی  معلمان موجود در مکاتب

به دلیل کمبود بودجه گنجانیده نشده بود، پیشرفت صورت  1398اینکه این فعالیت در پالن علمیاتی سال مالی 

 نگرفت. 

  مدیریت مکتب در مورد ترینینگ چک ولسوالی  مدیران/اداره چیان مکاتب(SMT )  به دلیل این که این فعالیت به

 دیده اند.نآموزش گنجانیده نشده بود،  1398دلیل  نبود بودجه در پالن عملیاتی سال مالی 

  را به دلیل اینکه این فعالیت به دلیل  آموزش تدریس را در خوانش، نوشتن و حساب کردن 6الی  3معلمان صنوف

 گنجانیده نشده بود، فرا نگرفته اند. 1398نبود بودجه در پالن عملیاتی سال مالی 

 کمبود معلمان مسلکی و بخصوص معلمان اناث؛ 

 کمبود البرتوار و وسایل اداری؛ 

 .کمبود کتب درسی و رهنمای معلم 

  معارف ریاست به پیشنهادات

  زمینه آموزش برای معلمان غیر مسلکی؛فراهم آوری 

 ؛به موقع کتب درسی و رهنمای معلم انتقال 

 معارف وزارت بهپیشنهادات 

  فعالیت( آموزش دانش مضمونیTTC)  از  چک گنجانیده شود تا معلمان ولسوالی  در پالن عملیاتی سال های بعد

 این برنامه مستفید شود. 

  از  چک گنجانیده شود تا معلمان ولسوالی  در پالن عملیاتی سال های بعد محتویات مضمون بارهتریننگ درفعالیت

 این برنامه مستفید شود. 

  گنجانیده شود تا معلمان آمریت معارف ولسوالی  ن عملیاتی سال های بعددر پال حمایت و رهنمایی معلمانفعالیت

 مورد حمایت و رهنمایی قرار گیرد.  چک 
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  گنجانیده شود تا بازدید برای  در پالن عملیاتی سال های بعد سطح مکتب برای حمایت معلماناز  بازدیدفعالیت

 صورت گیرد.  چک حمایت معلمان ولسوالی 

  بعدی گنجانیده شود تا  در پالن عملیاتی سال ها )آزمایشی در مکتب(به طور ارتقای ظرفیت  رهنمای وفعالیت

 ستفید شود. از این برنامه م چک معلمان ولسوالی 

  مدیریت مکتب در مورد ترینینگفعالیت(SMT)  گنجانیده شود تا مدیران مکاتب  در پالن عملیاتی سال های بعد

 آموزش های الزم را بیبیند.  (SMTدر مورد مدیریت مکاتب ) چک ولسوالی 

  را به دلیل اینکه این فعالیت به دلیل  آموزش تدریس را در خوانش، نوشتن و حساب کردن 6الی  3معلمان صنوف

 گنجانیده نشده بود، فرا نگرفته اند. 1398نبود بودجه در پالن عملیاتی سال مالی 

  در پالن عملیاتی سال های بعدی گنجانیده  معلمان مضامین خوانش، نوشتن و حسابآموزش تدریس برای فعالیت

 فراهم شود. 6الی  3خوانش، نوشتن و حساب صنوف معلمان مضامین زمینه آموزش تدریس برای شود تا 
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 دسترسی متوازن

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و بزرگساالن  هدف کلی:

  بخصوص زنان و دختران

 دسترسی متوازن  عرصهدر را آنها شرفت یشاخص های پالن شده و میزان پ :3جدول 

 شماره شاخص ها هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور (2،121)  2،000 6%

 2 تعداد جدید الشموالن اناث ( 1،296)  728 44%

 3 سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 1 0 0

 4 سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 -

 5 سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 -

 (%70( باب )اقراء1)  88%

 ( %100( باب هند 1)

 (17 ) 
 

 

 تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده

6 

 7 تعداد صنوف اضافه که جدیداً اعمار شده است.  0 0 0

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

بودجه انشکافی باب  1 -

 دولت

 9 دیوارهای احاطه آن اعمار شده تعداد مکاتب که 0

 10 درمکاتب  تعداد چاه های آب حفر شده (2)  0 2

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

 12 بدست آورده است.کمکی  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0

 13 تعداد صنوف ذکور آموزش تسریعی تاسیس شده  0 1 -

 14 تاسیس شده تعداد صنوف اناث آموزش تسریعی 0 5 -

 15 که در صنوف آموزش تسریعی شامل شدهشاگردان ذکور تعداد 1000 6 99%

 16 تعداد شاگردان اناث که در صنوف آموزش تسریعی شامل شده  1000 126 88%  

 17 تعداد صنوف آموزش محلی  تاسیس شده )ذکور( 0 101 0

 18 تعداد صنوف آموزش محلی  تاسیس شده )اناث( 0 5 -

 19 تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموزش محلی شامل شده  1000 2،422 0

 20 ث که در صنوف آموزش محلی شامل شدتعداد شاگردان انا 1000 126 87%

 21 محلی آموزش تعداد معلمان ذکور استخدام شده در صنوف  0 101 -

 22 محلی  آموزش صنوف دراستخدام شده  اناث تعداد معلمان 0 5 -

 داده انتقال اصلی مکاتب به که محلی آموزش صنوف عدادت 0 106 -

 .است شده

23 

محلی که به مکاتب  آموزش صنوفذکورو اناث  شاگردانتعداد (2،000)  2،548 0%

 اصلی انتقال داده شده است

24 
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 پیشنهادات و مشکالت –4جدول

 :مشکالت

  توزیع نشده است.  1398سال طی  ولسوالی چک وجوه کمکی به مکاتب  ،ندادن بودجهتخصیص به دلیل کمبود و 

 سایر مشکالت: 

  تن به  %26و  %8به ترتیب تن شاگردان اناث جدیدالشمول پالن شده  1،296 و شاگردان ذکورتن  2،121از جمله

  جذب نشدند.  1398در سال مالی  ، سطح اگاهی مردم و سنت های ناپسنددلیل، ناامنی، فقر و بیکاری،  پایان بودن 

  گنجانیده شده بود، در به دلیل نبود  1398باب مکتب جدیدالتاسیس ذکور که در پالن عملیاتی سال مالی  1تاسیس

 ایجاد نشد.  چک در ولسوالی  1398بست در جریان سال مالی 

  گنجانیده  1398باب مکتب جدیدالتاسیس اناث و مختلط به دلیل نبود بست در پالن عملیاتی سال مالی  2تاسیس

 ایجاد نشد.  چک در ولسوالی  1398نشده بود و در جریان سال مالی 

  و اعمار در مراحل تدارکاتی قرار داشته  1398باب آن در سال مالی  15باب ساختمان برای مکاتب،  17از میان اعمار

 انحراف وجود داشته است.  %88نشد. به عباره دیگر، در فعالیت اعمار ساختمان برای مکاتب 

 ترمیم و بازسازی مکاتب به دلیل نبود بودجه در پالن عملیاتی سال مالی  و فعالیت های اعمار صنوف جدید اضافه

 صورت نگرفته است.   1398گنجانیده نشده بود و پیشرفت در این فعالیت ها در سال مالی  1398

  گنجانیده شده بود، به دلیل نبود بودجه طی  1398باب چاه آب آشامیدنی که در پالن عملیاتی سال مالی  2حفر

 در ولسوالی چک حفر نشد.  1398سال مالی 

  ده گنجانیده نش 1398فعالیت های توزیع وجوه کمکی برای مکاتب به دلیل نبود بودجه در پالن عملیاتی سال مالی

 بود و پیشرفت در این فعالیت ها صورت نگرفته است. 

  در صنوف تسریعی به دلیل  آن %88و  %99به  ترتیبشاگردان اناث پالن شده  1000شاگردان ذکور و  1000از میان

 جذب نشدند.  در ولسوالی چک  1398در سال مالی نبود بودجه 

  در  1398به دلیل نبود بودجه در سال مالی  محلیآن در صنوف  %87شاگردان اناث پالن شده و تن  1000از میان

 .ولسوالی چک جذب نشدند

 ریاست معارف بهپیشنهادات 

 اختصاص دادن سهم مشخص برای جذب معلمان اناث؛ 

 ؛فراهم آوزی زمینه آموزش برای معلمان، مدیران و اعضای نظارت 

 .سهم بیشتر در ایجاد صنوف تسریعی 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

  برنامه آگاهی عامه در هماهنگی وزارت حج و اوقاف بیشتر صورت گیرد تا موانع فرهنگی که سد راه دختران وجود

 دارد، برداشته شود و نرخ جذب شاگردان به خصوص شاگردان اناث افزایش یابد؛

  تخصیص بست برای ایجاد مکاتب جدید التاسیس؛ 

 تی سال های بعدی گنجانیده شودافه و ترمیم و بازسازی مکاتب در پالن عملیافعالیت های اعمار صنوف جدید اض.  
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 عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور : هدف کلی

 شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر 

  پاسخگوشفاف و  مؤثر، مدیریت عرصهشرفت شاخص ها در یهای پالن شده و میزان پ: شاخص 5-جدول

 شماره شاخص ها هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت

 1 شدهتعداد مکاتب که نظارت  (59)  59 -

 2 استایه شده رترتیب و اکه   تعداد گزارش های نظارتی 0 16 0

 

- 

6   

0 

همجوار مکاتب یا  مربوطه و مکاتبدر تعداد معلمان که 

 شده اند.توظیف  دوباره

3 

 4 یمضمون تخصصتوظیف شده به اساس دوباره تعداد معلمان  0 0 0

 دایمی ( 14)  -

 ( حق الزحمه خارج تشکیل124)

 

(17 ) 

 5 تعداد معلمان ذکور که جدیداً استخدام شده اند

 6 جدیداً استخدام شده اند.تعداد معلمان اناث که  ( 44) ( قرار دادی23)  48%

 7 فیصدی حاضری معلمان 100% 95% 5%

 8 جدیدالتأسیس اداری مکاتب تعداد شوراهای (1) 0 1

 9 (SIP بهبود مکاتب ) تهیه شدۀ تعداد پالن های 0 1 -

 10 مکاتب   شوراهایآموزش دیده  نظارت عضایتعداد ا 0 0 0

شوراها، مساجد،  طریق ازتعداد برنامه های آگاهی عامه که  1 1 -

  .جلسات عمومی  و قریه ها برگزار شده است

11 

 :: مشکالت و پیشنهادات6جدول

 :مشکالت

  معلمان جهت دریافت معاش ماهوار شان به مرکز این والیت وقتی بوده ونزدیک این والیت در مرکز  چکولسوالی چون 

 بنابرین غیر خاصری یک چالش نمی باشد.میروند، بدون کدام وقفه به تدریس خویش ادامه دهند. 

 سایر مشکالت: 

 مسلکی صورت نگرفتبه دلیل کمبود معلمان  به اساس تخصص مضمونیدوباره معلمان  توظیف . 

  طی سال  ولسوالی چک بودجه در و به دلیل نبود بست  آن  %48، که پالن شده بود جذب شود اناثتن  44از میان

 جذب نشدند. 1398

  رخ میدهد که   زمانی غیر حاضری داشته اند. این غیر خاصری %5 1398ولسوالی چک در جریان سال مالی معلمان

 یایند. بانک در مرکز والیت میدان وردک ب آنان میخواهند برای دریافت معاش شان به نماینده گی کابل

  معارف ریاست بهپیشنهادات 

  اسختدام عاجل معلمان قرار دادی تا به نحوه کمبود معلمان دایمی برطرف شود؛ 

 وزارت معارف بهپیشنهادات 

 ی معلمان، مدیران و اعضای نظارت.فراهم آوری زمینه آموزش برا 

 


