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 : ولسوالیمعلومات در مورد 

 :  ولسوالیالف: نام  چاهی

 در ولسوالی چاهی  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 :تعداد مکاتب ذکور  باب1

 : تعداد مکاتب اناث باب 0

 : تعداد مکاتب مختلط باب 17

 در ولسوالی چاهی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 : ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب 2

 :تعداد مکاتب متوسطه  باب 8

 :تعداد مکاتب لیسه  باب8

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

 :  تعداد شاگردان ذکور تن4849

  تعداد شاگردان اناث تن 2890

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 :ذکورتعداد شاگردان غیر حاضر دایمی  تن 1506

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن 220

 فیائیمعلومات جغرا. و

 : تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 20

 :قریه های دور از ولسوالی تعداد  25
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 ز. وضعیت امنیتی

 :  ولسوالی چاهی  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 باشد 0

 

 : خالصه اجراأت

  کیفیت و مرتبط بودن : عرصهدست آوردهای کلیدی در  .1

ولسیوالی جلید کتیب درسیی غیرر تیدریی بیرای شیاگردان در مکاتیب  14937تعیداد ه بی 1398درطیی سیام میالی 

ب هیای توزییع شیده درسیی بیرای شیاگردان در به یود اهمچنان قابیل ذکیر اسیت کیه کتیتوزیع گردیده است.  چاهی 

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

بییار نرییارت از حمایییت معلمییان صییورت گرفتییه اسییت کییه بییا انجییام نرییارت  1بییه تعییداد  1398همچنییان در سییام 

 حمایتی در کیفیت تدریی به ود آمده است.

 : های کلیدی در عرصه دسترسی متوازندستآورد .2

 و تیین شییاگردان ذکییور 744شییاگردان جدیدالشییموم  بییه شییموم  تیین 1191تعییداد ه بیی 1398ر آغییاز سییام درسییی د

اناث در صینوف اوم مکاتیب جیگب گردییده انید کیه بیا جیگب شیاگردان میگکور زمینیه  دسترسیی  تن شاگردان 447

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

بیاب مکتیب جدییدا اعمیار گردییده اسیت کیه بااعمیار مکتیب متیگکره بیه تعیداد  2بیه تعیداد  1398همچنان در سام 

 تن شاگردان از مکاتب جدید مستفید شده اند. 1191

بیه تعیداد ییک بیاب صینوف تسیریعی ذکیور ایجیاد شیده اسیت کیه بیا ایجیاد صینوف متیگکره  1398همچنان درسام 

 شاگردان تعلیم وتربیه مستفید شده اند.

 :عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو دستآوردهای کلیدی در  .3

بیار ( نریارت  3( بیاب مطیابال الی یه )  18) از تمیام مکاتیب  1398با در نررداشیت پیالن نریارتی در سیام تعلیمیی 

نریارت سیولین مربوطیه ارائیه گردییده اسیت. گیزار  نریارتی ترتییب و بیه م 3صورت گرفته است کیه بیه اسیاس آن 

 تعلیمی در تط یال نصاب تعلیمی نقش فعام و بسزای را ایفا نموده است . 
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تین معلمیین انییاث در ولسیوالی چیاهی اسیتخدام شییده انید بااسیتخدام معلمییین  4بیه تعییداد  1398همچنیان درسیام 

 جدید کم ود معلم رفع گردیده است.

بییا ایجییاد شییو رای والییدین مشییکالت  شییورای والییدین ایجییاد شییده اسییت کییه بییه تعییداد یییک 1398همچنییان درسییام 

 معملمین حل گردیده است.

برنامییه آگییاهی عامییه از طریییال منییابر مسییجدها برگزارگردیییده اسییت کییه  2بییه تعییداد  1398همچنییان درسییام

 بابرگزاری برنامه های آگاهی عامه کیفیت تدریی در مکاتب متگرکه به ود یافته است.

 

 ی پالن استراتژیک سوم معارفها عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 کیفیت و مرتبط بودن
شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگر  ها و ارز  هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شیهروند سیالم، هدف کلی: 

ه سیاخته و بیرای رشید، مسئولیت پگیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آمیاد

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

 : خالصۀ شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرت ط بودن نشان می دهد.1جدوم 

پیشرررررفت هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از  0 14937 0

بلخ بیرای ولسیوالی طرف ریاست معارف 

 توزیع شده است.چاهی 

1 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از  20 14937 %100

بیه مکاتیب توزییع چاهی طرف ولسوالی 

 شده است.

2 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و نرارت چیان  200 0 %100

میواد آموز  دیده در میورد اسیتفاده از 

 جدید آموزشی

3 

تعییداد معلمییان کییه از آمییوز  دانییش  0 0 0

مضمونی در مراکز تربیه معلیم مسیتفید 

۴ 
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 شده اند.

تعییداد تریننییی هییای تییدویر شییده در  0 0 0

 م تویات مضمون

۵ 

مییورد تعییداد مییدیران مکاتییب کییه در  30 0 %100

حمایییت و رهنمییایی معلمییان، آمییوز  

 دیده اند.

۶ 

تعیداد بازدیید هیای انجیام شیده سیط   0 1 0

 مکتب برای حمایت معلمان

7 

تعییداد معلمییان موجییود درمکاتییب کییه  0 13 0

فرصت های رهنمایی  وارتقیای ررفییت 

برای شان فراهم  گردیده )آزمایشیی در 

 مکتب(

8 

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتب کیه در  15 0 %100

آموز  دییده ترینینی مدیریت مکتب( 

 اند.

9 

کییه  6الییی  3تعییداد معلمییان صیینوف  0 0 0

آموز  تدریی را در خوانش، نوشیتن و 

 حساب کردن فرا گرفتند. 
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 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت  

  ترانسپورتیشن برای معلمین و مامورین.کم ود کتب درسی، کم ود رهنمایی معلمین و کرایه 

  به علت قرار نکردن شرکت قرای دادی کتاب ها برای برای ولسوالی انتقام نگردیده است. 1398همچنان درسام 

 2-  تعداد شاخص های که در جدوم فوق دارای هدف و دست آورد نمی باشد، به علت عدم مواصلت بودجه و ییا در پیالن

 نده در نررگرفته خواهد شد.های عملیاتی سام های آی
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  شاگرد از کتب درسی م روم شده است . %38به دلیل کم ود کتب درسی به تعداد 

 .یکی از دالیل عدم انتقام به موقع ومصئون کتب الی آمریت های معارف ولسوالی در تمام مکاتب مشکالتترانسپورت است 
 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  در نرر گرفتن بودجه برای برگزاری فعالیت های کیفیت چون برنامه های آموزشی در م تویات مضمون 

 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  ریاست م ترم معارف والیت بلخ برای وزارت معارف پیشنهاد تا درقسمت توزیع کتب درسیی بایید بیه وقیت معینیه وبیه

 شاگردان این ولسوالی ازنعمت سواد م روم نگردد.صورت کافی در دسترس شاگردان قرارگیرد تا

 در نرر گرفتن بودجه برای برگزاری برنامه های کیفی 
 

 دسترسی متوازن-2
افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرت ط، مصئون و باکیفیت برای اطفام، جوانان و بزرگسیاالن  هدف کلی:

  بخصوص زنان و دختران در کشور

 

 : خالصۀ شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد.3جدوم 

 پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت/انحراف
هرردف 

 ساالنه
 شماره شاخص ها

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 1000 744 %25

 2 تعداد جدید الشموالن اناث 1000 447 55%

 3 سیی ذکورأالتتعداد مکاتب جدید  0 0 0

 ۴ سیی اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیی مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۶ تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده 5 2 %60
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 7 تعداد صنوف اضافه که جدیداً اعمار شده است. 0 0 0

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

 9 آن اعمار شده است.تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه  0 0 0

 10 درمکاتب تعداد چاه های آب حفر شده 0 0 0

 11 در مکاتبتعداد تشناب های اعمار  0 0 0

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

 13 تعداد صنوف ذکور آموز  تسریعی تاسیی شده  0 0

 1۴ تعداد صنوف اناث آموز  تسریعی تاسیی شده 0 0 0

تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموز  تسریعی  0 0 0

 شامل شده اند.
1۵ 

تعداد شاگردان اناث که در صنوف آموز  تسریعی  0 0 0

 شامل شده اند.
1۶ 

 17 تعداد صنوف آموز  م لی  تاسیی شده )ذکور( 0 0 0

 18 تعداد صنوف آموز  م لی  تاسیی شده )اناث( 0 0 0

که در صنوف آموز  م لی تعداد شاگردان ذکور  0 0 0

 شامل شده اند

19 

که در صنوف آموز  م لی  اناثتعداد شاگردان  0 0 0

 شامل شده اند.

20 

آموز  تعداد معلمان ذکور استخدام شده در صنوف  0 0 0

 م لی

21 

 آموز  صنوف دراستخدام شده  اناث تعداد معلمان 0 0 0

 م لی
22 
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مکاتب اصلی انتقام تعداد صنوف آموز  م لی که به  0 0 0

 داده شده است
23 

م لی که  آموز  صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد 0 0 0

 .به مکاتب اصلی انتقام داده شده است
2۴ 

 

 پیشنهادات: و مشکالت –۴جدول

 مشکالت:

  نگردیده است.در ولسوالی چاهی هیچ نوع دیوار احاطه چاه آب آشامیدنی وم رز حفر  1398به علت ن ود بودجه درسام 

  به دلیل ن ود بوده هیچ نوع وجوه کمکی توزیع نگردیده است. 1398درسام 

  هیچ نوع تریینی وورکشاب برگزار نگردیده است. 1398به خاطر ناامنی درسام 

 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  تابودجه کافی برای آمریت معیارف .والییت بلیخ .آمریت معارف ولسوالی چاهی برای ریاست معارف والیت پیشنهاد مکند

 دراختیار قرار دهد.

 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 بلخ برای وزارت م ترم. پیشنهادمکند تا درقسمت دیواراحاطه واعمیار مکاتیب جدیید انیاث بودجیه  ریاست معارف والیت

 کافی را دراختیار ریاست معارف والیت  بلخ قرار دهد.
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 و پاسخگو ثرمؤ ،شفافمدیریت -3
انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای اراییه و فیراهم آوری خیدمات تعلیمیی باکیفییت و متیوازن بطیور هدف کلی: 

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

عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو می : نشان دهنده خالصۀ از شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت شاخص ها در 5-جدوم

 باشد.

 شماره شاخص ها هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت/ان راف

 1 تعداد مکاتب که نرارت شده 18 18 0

تعداد گزار  های نریارتی  کیه ترتییب و اراییه  3 3 0

 شده است

2 

تعداد معلمان که در مکاتب مربوطه و ییا مکاتیب  0 0 0

 دوباره توریف شده اند.همجوار 

3 

تعداد معلمیان دوبیاره تورییف شیده بیه اسیاس  0 0 0

 تخصص مضمونی

4 

 5 تعداد معلمان ذکور که جدیداً استخدام شده اند 0 4 0

 6 تعداد معلمان اناث که جدیداً استخدام شده اند. 0 0 0

 7 فیصدی حاضری معلمان 0 100 0

 8 جدیدالتأسییتعداد شوراهای اداری مکاتب  1 1 0

 تعداد پیالن هیای تهییه شیدب به یود مکاتیب ) 3 0 %100

SIP) 

9 

 10 تعداد اعضای آموز  دیده شوراهای مکاتب   0 0 0

تعییداد برنامییه هییای آگییاهی عامییه کییه از طریییال  0 2 0

شیوراها، مسیاجد، جلسیات عمیومی  و قرییه هیا 

 برگزار شده است. 
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 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول
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 مشکالت:
 .به دلیل ن ود امنیت در سط  ولسوالی هیچ یک از اعضای نرارت تعلیمی آموز  های الزم را ندیده اند 

 .به خاطر ن ود هماهنگی درآمریت معارف ولسوالی چاهی هیچ نوع پالن به ود نیافته است 

 .به دلیل ن ود بست هیچ نوع معلمان ذکور استخدام نشده است 

 معارف والیت مربوطه:پیشنهادات به ریاست 

  آمریت معارف ولسوالی چاهی برای ریاست معارف بلخ پیشنهاد می نماید تا درقسیمت تشیکیل  ایین آمرییت را ییاری

 نماید.

 توزیع مناسب بودجه برای ولسوالی ها 

 

 

 

 

 

 به وزارت معارف: شنهاداتیپ

 . تقویت و فعام سازی سیستم تکنالوژی 

   معلمین.توجه و تجدید نرر در معا 

 ام معلمین اناث مسلکی مطابال رشته در ولسوالیاستخد 


