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 ولسوالی معلومات در مورد

 :ولسوالینام : الف چهاردره

 جنسیت در ولسوالیبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکورتعداد  55

  اناث مکاتبتعداد  01

  ب مختلطتعداد مکات 5

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا 05

 تعداد مکاتب متوسطه 35

  لیسهتعداد مکاتب  03

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

  تعداد شاگردان ذکور 06479

  تعداد شاگردان اناث 9350

 شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیتداد مجموع تع. ه

 ذکورغیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  4801

 اناث غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 3358

 فیائیمعلومات جغرا. و

  تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 8

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  070

 وضعیت امنیتی . ز

 : ولسوالی شده در مسدودتعداد مکاتب  1

 دالیل مسدود شدن مکاتب: 1

 : معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت  1

 :تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 1ا
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 تآخالصه اجرا
 عرصه کیفیت و مرتبط بودن: آوردهای کلیدی در دست .1

 توزیع گردیده  ین ولسوالیبه مکاتب مربوط اجدید درسی  ( جلد کتاب 53305به تعداد) 0598الی درجریان سال م

 کتب درسی فراهم گردیده است.(تن شاگرد دوره های ابتدائیه ومتوسطه 5312) برای که درنتیجه است.

 (تن 075به تعداد )،نظارت تعلیمی ازبرنامه های آموزشی کوتاه مدت مستفید گردیده اند که  عضوسرمعلم و  معلم

 تدریس نقش اساسی داشته است.کیفیت  درارتقایاین آموزش ها  

 دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن: .2

 ( تن اناث درصنوف اول مکاتب تعلیمات عمومی این ولسوالی جدیداً 1339( تن شاگرد بشمول )3350به تعداد )

فراهم گردیده  به اطفال سن مکتب تعلیم و تربیه  جذب گردیده اند، باجذب شاگردان مذکورازیک سوزمینه دسترسی

 وازجانب دیگرتعداد شمولیت شاگردان در مکاتب افزایش یافته است.

  صنف برای اناث میباشد در مربوطات این  8باب صنف آموزش محلی و تسریعی که از آن جمله  66بتعداد

 دیده است اناث زمینه آموزش فراهم گر 063تن شاگرد بشمول  696ولسولی ایجاد گردیده است که با ایجاد آن برای 

 دستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو :  -0

  باب مکاتب تعلیمات عمومی توسط اعضای نظارت تعلیمی نظارت الیحوی انجام یافته ( 22) از6098 درسال مالی

مسئولین سی مکاتب به گزارش نظارتی ترتیب وجهت بهبود واصالح امور اداری وتدری( 4)است وبه اساس آن 

ا ایفا نموده ا ه گردیده است. نظارت تعلیمی درتطبیق نصاب تعلیمی وکیفیت تدریس نقش فعال ومؤثر رمربوطه ارائ

 است.

  نا امنی و نبود نمایندگی کابل بانکنسبت آن غیرحاضری معلمین  %10میرسد،  %90فیصدی حاضری معلمان به

 .وانمود گردیده است های وقفه یی
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 معارف پالن استراتژیک سوم های عرصه ها و دستآوردها به اساس پیشرفت

 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

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

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

 .کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد عرصهدر  خالصۀ شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را :0 جدول

 شماره شاخص ها هدف ساالنه دستآوردها/ پیشرفت ها انحراف/تفاوت

معلم که  درسی و رهنمای تعداد کتب 291261 52223 98%

ریاست معارف برای  از طرف

 .شده استتوزیع  ولسوالی

۱ 

0 52223 

  

معلم که  درسی و رهنمای تعداد کتب 52223

از طرف ولسوالی به مکاتب توزیع 

 .شده است

۲ 

سرمعلمان و نظارت / داد معلمانتع 7 7 0

ه در مورد استفاده از آموزش دیدچیان 

 جدید مواد آموزشی

۳ 

تعداد معلمان که از آموزش دانش  13 299 0

معلم مستفید  در مراکز تربیه مضمونی

 .شده اند

۴ 

در  تدویر شده تریننگ های تعداد 2 2 0

 محتویات مضمون
۵ 

 در مورد تعداد مدیران مکاتب که  2 3 0

آموزش  ،حمایت و رهنمایی معلمان

 .دیده اند

۶ 

سطح  انجام شده های تعداد بازدید 1 1 0

 مکتب برای حمایت معلمان
۷ 

درمکاتب که  تعداد معلمان موجود 0 0 0

فرصت های رهنمایی  وارتقای 

 ظرفیت برای شان فراهم  گردیده
 (آزمایشی در مکتب)

۸ 

در مکاتب که  اداره چیان/تعداد مدیران 8 8 0

آموزش دیده  (ترینینگ مدیریت مکتب

۹ 
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 .اند

که  ۶الی  ۳تعداد معلمان صنوف  0 0 0

در خوانش، نوشتن تدریس را آموزش 

 . و حساب کردن فرا گرفتند

۱۱ 

 

 

 مشکالت و پیشنهادات ۲جدول 

 

 :مشکالت

 .کتب درسی مطابق نیازمندی شاگردان ازریاست معارف به اسرع وقت دریافت نگردیده است -6

 .که وسایط نقلیه بنابرناامنی حاضر به انتقال کتب نمیگردد انتقال کتب به مکاتب دوردست چالش دیگری است -2

 .رهنمای معلم به نسبت نبود کتب ازریاست معارف والیت به آمریت معارف ولسوالی مواصلت نورزیده است -0

شاخص از ده شاخص برنامه اقرء از تطبیق باز مانده  دودر سال جاری در بخش کیفیت ومرتبط بودن نسبت نبود بودجه  -4

 است و در آینده تطبیق خواهد شد.

 والیت مربوطه معارف ریاست به پیشنهادات

o یمیتعل سال ازآغاز روزقبل 66 شاگردان یازمندین به مطابق را یدرس کتب محترم مقام تا گرددیم شنهادیپ 

 ازین معلم یورهنما یدرس کتب جلد( 664294)  به تیآمر نیا حاضر حال در. قراردهد مکاتب اراداراتیدراخت

 .دارد مبرم

o ردیگ نظر در الزم بودجه عرصه نیا شامل یها تیفعال یاجرا یبرا محترم مقام تا گرددیم شنهادیپ. 

 معارف وزارت بهپیشنهادات 

پیشنهاد میگردد تا مقام محترم زمینه اکمال کتب مورد ضرورت مکاتب وقرطاسیه  مقام محترم وزارت جلیله معارفبه 

 فراهم نمایند.عارف ولسوالی را برای شاگردان بی بضاعت آمریت م
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 دسترسی متوازن-۲

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

  بخصوص زنان و دختران در کشور
.نشان می دهددسترسی متوازن  عرصهدر آنها را شرفت یشاخص های پالن شده و میزان پ خالصۀ :۳جدول   

 شماره شاخص ها هدف ساالنه دستآوردها/ پیشرفت ها انحراف/تفاوت

 ۱ تعداد جدید الشموالن ذکور 2513 2022 14%

 ۲ الشموالن اناث تعداد جدید 2368 2556 16%

 ۳ سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 1 1  0

 ۵ سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۶ تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده 6 3 50%

 اً تعداد صنوف اضافه که جدید 00 66 48%

  .است شدهاعمار 

۷ 

 ۸ ترمیم شدهتعداد مکاتب  0 1 0

آن تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه  0 0 0

 .اعمار شده است

۹ 

     

 تعداد چاه های آب حفر شده 4 0 100%

 درمکاتب 

۱۱ 

 ۱۱ در مکاتب اعمار تعداد تشناب های  0 0 0

بدست کمکی  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0

 .آورده است
۱۲ 

 تسریعی آموزشصنوف ذکور تعداد  4 4 0

  تاسیس شده

۱۳ 

 یسریعتآموزش صنوف اناث تعداد  4 4 0

 تاسیس شده

۱۴ 

 ۱۵ صنوفدر ذکور که تعداد شاگردان  140 106 8%
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 .ی شامل شده اندسریعتآموزش 

 صنوفکه در  اناث تعداد شاگردان 140 163 0

 .شامل شده اند یسریعتآموزش 
۱۶ 

تاسیس   محلی صنوف آموزشتعداد  4 4 0

 (ذکور)شده 
۱۷ 

تاسیس   محلیصنوف آموزش تعداد  4 4 0

 (اناث)شده 
۱۸ 

صنوف که در  ذکور تعداد شاگردان 140 130 3%

 شامل شده اند  محلی آموزش

۱۹ 

صنوف که در  اناث تعداد شاگردان 141 141 0

 .آموزش محلی شامل شده اند

۲۲ 

 دراستخدام شده  ذکور تعداد معلمان 8 8 0
  محلیآموزش صنوف 

۲۱ 

 دراستخدام شده  اناث تعداد معلمان 8 8 0
  محلی آموزش صنوف

۲۲ 

محلی که به  آموزش تعداد صنوف 0 0 0

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است
۲۳ 

 صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد 0 0 0

محلی که به مکاتب اصلی  آموزش

 .انتقال داده شده است

۲۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

 .دیجد مکاتب جادیا یبرا نیزم نبود و یسیوتدر یادار التیتشک کمبود -6

 .باشد داشته اندک شرفتیپ هم ای و ماند باز اجرا از عرصه نیا شامل یها تیفعال از تعداد تا شد سبب بودجه نبود -2

 ریاست معارف والیت مربوطه بهپیشنهادات 

 .دینما الزم توجه دیجد مکاتب جادیا یبرا نیزم نمودن فراهم قسمت در محترم مقام تا گرددیم شنهادیپ

 :وزارت معارف بهپیشنهادات 

 الزم توجه بودجه صیتخص و لیتشک شیافزا قسمت در محترم مقام تا گرددیم شنهادیپ معارف لهیجل وزارت محترم مقامبه 

 د.ینما
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 و پاسخگو ثرؤم ،مدیریت شفاف-۳

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

 .   شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات

می  پاسخگوشفاف و  مؤثر، شرفت شاخص ها در عرصه مدیریتیاز شاخص های پالن شده و میزان پ نشان دهنده خالصۀ: ۵-جدول

 .باشد

 شماره شاخص ها هدف ساالنه دستآوردها/ پیشرفت ها انحراف/تفاوت

 ۱ شدهتعداد مکاتب که نظارت  30 22 56%

که ترتیب   تعداد گزارش های نظارتی 1 1 0

 استایه شده رو ا
۲ 

در مکاتب مربوطه و تعداد معلمان که  0 0 0

یا مکاتب همجوار دوباره توظیف شده 

 .اند

۳ 

تعداد معلمان دوباره توظیف شده به  0 0 0

 مضمونی تخصص اساس
۴ 

استخدام  اً که جدید ذکور تعداد معلمان 0 0 0

 شده اند
۵ 

استخدام  اً که جدیداناث تعداد معلمان  0 0 0

 .شده اند
۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان 200 60 10%

اداری مکاتب  تعداد شوراهای 7 2 71%

 جدیدالتأسیس
۸ 

تهیه شدۀ بهبود مکاتب  تعداد پالن های 0 0 0

( SIP) 
۹ 

 شوراهایآموزش دیده عضای تعداد ا 0 0 0

 مکاتب  
۱۱ 

از تعداد برنامه های آگاهی عامه که  2 2 0

شوراها، مساجد، جلسات  طریق

  .عمومی  و قریه ها برگزار شده است

۱۱ 

 



11 

 

 :مشکالت و پیشنهادات: 6جدول

 :مشکالت

کیفیت تدریس و تطبیق نصاب آموزشی تاثیر پائین بودن معاشات، فقر وتنگدستی ونا امنی های وقفه یی که باالی  .6

 منفی داشته یکی ازعوامل غیرحاضری معلمین محسوب شده میتواند.

در سال جاری در بخش مدبریت شش شاخص شامل این عرصه بنابر دالیل مختلف از جمله نبود بودجه و بست  .2

 های معلمین از تطبیق باز مانده است. 

 زمکاتب صورت نگرفته است.بنابرتهدیدات امنیتی نظارت بموقع ا .0

 :والیت مربوطه معارف ریاست بهپیشنهادات 

 پیشنهاد میگردد تا مقام محترم در هماهنگی با نهاد های امنیتی زمینه اجرای فعالیت های پالنی را مساعد سازد.

 :وزارت معارف بهپیشنهادات 

افزودی معاشات معلمین توجه داشته و بودجه الزم را  به مقام محترم وزارت جلیله معارف پینشهاد میگردد تا در قسمت -6

جهت اجرای فعالیت های شامل پالن این عرصه در نظرگرفته و بست های معلمین را به منظور استخدام معلمین مسلکی 

 اناث اختصاص دهد.

 


