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 ولسوالی:معلومات در مورد 

 :  ولسوالیالف: نام  خلم

 در ولسوالی خلم جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 :تعداد مکاتب ذکور  باب10

 :  تعداد مکاتب اناث باب 8

 :  تعداد مکاتب مختلط باب  14

 در ولسوالی خلم  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب 5

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب 15

  :تعداد مکاتب لیسه  باب  12

 در ولسوالی خلم  جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

 : تعداد شاگردان ذکور تن 91994

 : تعداد شاگردان اناث تن 92305

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 :ذکورتعداد شاگردان غیر حاضر دایمی  تن 973

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن 100

 فیائیمعلومات جغرا. و

 : تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 20

 :قریه های دور از ولسوالی تعداد  15

 ز. وضعیت امنیتی 
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 :  ولسوالی خلم شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 :دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده 0

تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده  0

 باشد

 : خالصه اجراأت

  :کیفیت و مرتبط بودن دست آوردهای کلیدی در عرصه

  توزیع دریس برای شاگردان در مکاتب ولسوالی خلم جلد کتب درسی غرض ت 35400تعداد ه ب 1398درطی سال مالی

ب های توزیع شده درسی برای شاگردان در بهبود کیفیت تدریس و ارتقای اهمچنان قابل ذکر است که کتگردیده است. 

 ته و نتیجه مطلوب بدست آمده است.دانش نقش موثر و بسزای داش

  یا انجام نظارت از حمایت معلمان صورت گرفته است که. بار نظارت به سطح مکاتب  3به تعداد  1398همچنان درسال

 متذکره سطح معلومات معلمان افزایش یافته است.

  معلم از فرصت های  37برنامه آموزشی در محتویات مضمون در این ولسوالی برگزار شده است و بر عالوه به تعداد  2به تعداد

 در کیفیت تدریس موثریت خاص خود را داشته باشد آموزشی و ارتقای ظرفیت استفاده نموده است که توانسته

 :دسترسی متوازن دستآوردهای کلیدی در عرصه

 تن  1148 و تن شاگردان ذکور 852شاگردان جدیدالشمول  به شمول  تن 1.999تعداد ه ب 1398ر آغاز سال درسی د

اناث در صنوف اول مکاتب جذب گردیده اند که با جذب شاگردان مذکور زمینهء دسترسی مکتب برای اطفال سن  شاگردان

 مکتب فراهم گردیده و شاگردان از نعمت تعلیم و تربیه مستفد شده اند.

  تن  30تاسیس شده است که با تاسیس آن به تعداد  اناثموزش تسریعی آصنف اب ب 1 تعداده ب 1398همچنان درسال

 شاگردان اناث در ان به تعلیم پرداخته است.

  تاسیس گردیده است که با تاسیس آن به  1398صنف محلی اناث در سال مالی  4صنف آموزش محلی ذکور و 3به تعداد

این کورس ها گردیده است. برعالوه به تن ایشان را اناث تشکیل میدهد مصروف آموزش در  150تن شاگرد که  300تعداد 

 تن معلم ذکور برای صنوف متذکره استخدام شده  است. 3معلم اناث و  4تعداد 

 :و پاسخگودستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف 

صورت بار ( نظارت  3( باب مطابق الیحه ) 32) از تمام مکاتب  1398با در نظرداشت پالن نظارتی در سال تعلیمی 

نظارت تعلیمی در تطبیق ه گردیده است. سولین مربوطه ارائگرفته است که به اساس آن گزارش نظارتی ترتیب و به م

 نصاب تعلیمی نقش فعال و بسزای را ایفا نموده است . 
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 :پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت 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 شههروند سهالم، هدف کلی: 

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

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

 : خالصۀ شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد.1جدول 

پیشرررررات هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

هررررردف 

 ساالنه

 شماره شاخص ها

تعداد کتهب درسهی و رهنمهای معلهم کهه از طهرف  35400 35400 0

توزیهع شهده بلخ برای ولسهوالی خلهم ریاست معارف 

 است.

۱ 

تعداد کتهب درسهی و رهنمهای معلهم کهه از طهرف  35400 35400 .

 به مکاتب توزیع شده است.خلم ولسوالی 

۲ 

تعداد معلمان/ سهرمعلمان و نظهارت ایهان آمهوزش  240 0 %100

 جدید مواد آموزشیدیده در مورد استفاده از 

۳ 

آموزش دانش مضمونی در مراکز تعداد معلمان که از  0 0 0

 تربیه معلم مستفید شده اند.

۴ 

 ۵ تعداد تریننگ های تدویر شده در محتویات مضمون 0 2 0

تعداد مدیران مکاتب که در مورد حمایت و رهنمایی  30 0 %100

 معلمان، آموزش دیده اند.

۶ 

تعداد بازدید ههای انجهام شهده سهطح مکتهب بهرای  0 1 0

 حمایت معلمان

۷ 

تعداد معلمهان موجهود درمکاتهب کهه فرصهت ههای  0 37 0

رهنمایی  وارتقای ظرفیت برای شان فراهم  گردیهده 

 )آزمایشی در مکتب(

۸ 

تعداد مدیران/اداره ایهان مکاتهب کهه در ترینینهگ  10 0 %100

 آموزش دیده اند.مدیریت مکتب( 

۹ 
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که آموزش تهدریس را  ۶الی  3تعداد معلمان صنوف  0 0 0

 در خوانش، نوشتن و حساب کردن فرا گرفتند. 

۱0 

 
 مشکالت و پیشنهادات ۲جدول 

 مشکالت:

به علت قرارداد شرکت قرار دادی کتب رهنمایی معلم از ریاست معارف مربوطه به آمریت معارف ولسوالی انتقال نگردیده  -1

 است.

 % شاگرد از کتب درسی محروم شده است . 25درسی به تعداد به دلیل کمبود کتب  -2

یکی از دالیل عدم انتقال به موقع ومصئون کتب الی آمریت های معهارف ولسهوالی در تمهام مکاتهب مشکالتترانسه ورت  -3

 است.

 به دلیل نبود بودجه برنامه های آموزشی در این ولسوالی برگزار نگردیده است -4

 والیت مربوطه:پیشنهادات به ریاست معارف 

 توزیع کتب درسی به اسرع وقت برای ولسوالی ها تا اینکه در زمان مشخص برای مکاتب توزیع گردد .1

 برنامه های آموزشی به صورت درست برگزار گردد در نظر گرفتن بودجه برای ولسوالی ها تا اینکه  .2

 استفاده از راه های بدیل جهت انتقال کتب و مواد درسی .3

 وزارت معارف:پیشنهادات به 

 توزیع کتب درسی به اسرع وقت .1

 ایجاد برنامه های آموزشی جهت بهبود کیفیت .2

 در مورد برنامه های آموزشی 1400در نظر گرفتن بودجه  برای سال  .3

 

 :دسترسی متوازن-۲

اازایش دسترسی متوازن و همگانی به ارصت های تعلیمی مررتبط، مئرنون و باکیفیرت  هدف کلی:

 .برای اطفال، جوانان و بزرگساالن بخئوص زنان و دختران در کشور
 : خالصۀ شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد.3جدول 

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

 ۱ تعداد جدید الشموالن ذکور 1200 851 29٪
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 ۲ تعداد جدید الشموالن اناث 1200 1148 4٪

 ۳ سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۶ اعمار شده تعداد مکاتب که جدیداً 7 3 %57

تعداد صنوف اضافه کهه جدیهداً اعمهار  0 0 0

 شده است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارههای احاطهه آن  0 0 0

 اعمار شده است.

۹ 

 ۱0 درمکاتب  تعداد ااه های آب حفر شده 0 0 0

 ۱۱ در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

بدسهت کمکهی  مکاتب که وجوهتعداد  0 0 0

 آورده است.

۱۲ 

تعداد صنوف ذکهور آمهوزش تسهریعی   0 0

 تاسیس شده 

۱۳ 

تعداد صهنوف انهاث آمهوزش تسهریعی  0 1 0

 تاسیس شده

۱۴ 

تعداد شهاگردان ذکهور کهه در صهنوف  0 0 0

 آموزش تسریعی شامل شده اند.

۱۵ 

تعداد شهاگردان انهاث کهه در صهنوف  0 30 0

 شامل شده اند.آموزش تسریعی 

۱۶ 

تعداد صنوف آموزش محلهی  تاسهیس  0 3 0

 شده )ذکور(

۱۷ 
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تعداد صنوف آموزش محلهی  تاسهیس  0 4 0

 شده )اناث(

۱۸ 

تعداد شهاگردان ذکهور کهه در صهنوف  0 150 0

 آموزش محلی شامل شده اند 

۱۹ 

کهه در صهنوف  انهاثتعداد شهاگردان  0 150 0

 آموزش محلی شامل شده اند.

20 

تعداد معلمان ذکور استخدام شهده در  0 4 0

 محلی آموزش صنوف 

۲۱ 

 دراسهتخدام شهده  اناث تعداد معلمان 0 3 0

 محلی  آموزش صنوف

۲۲ 

تعداد صهنوف آمهوزش محلهی کهه بهه  0 0 0

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

۲۳ 

 صهنوف ذکهور و انهاث شهاگردان تعداد 0 0 0

محلهی کهه بهه مکاتهب اصهلی  آموزش

 .انتقال داده شده است

۲۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 مشکالت:

  ترانس ورتیشن معلمینمشکالت کمبود کتب درسی و  -1

 به نسبت کمبود بست مکاتب جدید تاسیس نشده است -۲

 استبه نسبت نبود بودجه مکاتب، صنوف، دیوارهای احاطه برای مکاتب این ولسوالی اعمار نشده  -۳

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 به منظور دسترسی بیشتر ضرورت به اعمار تجهیزات و مسایل برای مکاتب اناث است 

 در نظر گرفتن بست برای ایجاد مکاتب جدید 

 پیشنهادات به وزارت معارف:
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  افزایش معاشات کارمندان ریاست معارف. 

  مرحله ای ابقا قرار دارند.ارتقای بست برای کارمندان که در 

 در نظر گرفتن بودجه برای اعمار مکاتب و تجهیزات مکاتب خصوصاً برای مکاتب اناث 

 

 و پاسخگو ثرمؤ ،مدیریت شفاف-۳

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و اراهم آوری خدمات تعلیمی هدف کلی: 

 باکیفیت و متوازن بطور شفاف، مقرون به صراه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

نشان دهنده خالصۀ از شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت شاخص ها در عرصه مدیریت مؤثر، : ۵-جدول

 می باشد. شفاف و پاسخگو

پیشرررررات هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 ۱ تعداد مکاتب که نظارت شده 32 32 0

تعداد گزارش های نظارتی  که ترتیهب و  3 3 0

 ارایه شده است

۲ 

تعداد معلمان که در مکاتب مربوطه و یا  0 0 0

 مکاتب همجوار دوباره توظیف شده اند.

۳ 

معلمان دوبهاره توظیهف شهده بهه  تعداد 0 0 0

 اساس تخصص مضمونی

۴ 

تعداد معلمان ذکور که جدیداً اسهتخدام  0 4 0

 شده اند

۵ 

تعداد معلمان اناث که جدیهداً اسهتخدام  0 0 0

 شده اند.

۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان 0 ۱00% 0

تعههههداد شههههوراهای اداری مکاتههههب  0 0 0

 جدیدالتأسیس

۸ 
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تهیه شدۀ بهبود مکاتب تعداد پالن های  0 0 0

( SIP) 

۹ 

تعداد اعضهای آمهوزش دیهده شهوراهای  0 0 0

 مکاتب  

۱0 

تعداد برنامهه ههای آگهاهی عامهه کهه از  0 3 0

طریق شوراها، مساجد، جلسات عمهومی  

 و قریه ها برگزار شده است. 

۱۱ 

 

 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 

 

 

 مشکالت:

  ی مکاتبشوراسازی ورکشاب هابخاطر اعضایی فراهم. 

  به نسبت نبود بودجه فعالیت های از قبیل پالن بهبهود مکاتهب، آمهوزش اعضهای نظهارت واسهتخدام

 صورت نگرفته است 1398معلمان در سال 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 در نظر گرفتن ایجاد شوراهای بیشتر برای این ولسوالی به منظور حل مشکالت مکاتب 

  1400گرفتن پالن های بهبود مکاتب برای سال در نظر 

  ایجاد هماهنگی بیشتر بین والیت و ولسوالی 

 .ارتقای بست برای کارمندان که در مرحله ای ابقاء قرار دارند 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 ام معلمین اناث مسلکی مطابق رشته در ولسوالی.استخد 

  آموزشی برای مدیران در این ولسوالیدر نظر گرفتن بودجه برای برنامه های 

 


