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 آمریت معارف چمتال:معلومات در مورد 

 :   ولسوالیالف: نام  چمتال 

 چمتالولسوالی در  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 : تعداد مکاتب ذکور  باب  5

 :  تعداد مکاتب اناث باب ۲

 :  تعداد مکاتب مختلط باب  ۲0

 ولسوالی چمتال در  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب  4

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب  7

 : تعداد مکاتب لیسه  باب  16

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

 :  تعداد شاگردان ذکور تن  8۲۳۲

 :  تعداد شاگردان اناث تن  4۳15

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 : تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور  تن  1000

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن  15۳8

 فیائیمعلومات جغرا. و

  تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  ۲0

 قریه های دور از ولسوالی تعداد   15

 ز. وضعیت امنیتی 

 :   ولسوالی چمتال شده در مسدودتعداد مکاتب  نداریم

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 مکاتب مسدود شدهوضعیت معلمان و شاگردان  0
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 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 0

 

 

 : خالصه اجراأت

  کیفیت و مرتبط بودن : دست آوردهای کلیدی در عرصه .1

ولسیوالی جلید کتیب درسیی غیرر تیدریی بیرای شیاگردان در مکاتیب  ۲8945تعیداد ه بی 1۳98درطیی سیال میالی 

ب هییای توزیییگ شییده درسییی بییرای شییاگردان در اهمچنییان قابییل ذکییر اسییت کییه کتییتوزیییگ گردیییده اسییت.  چمتییال

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

بیار بیرای حماییت معلمیین بیه سیط  مکتیب صیورت گرفتیه اسیت کیه بیا بیاز دیید  ۳به تعداد  1۳98همچنا در سال 

 مشکالت معلمین مرفوع گردیده است.حمایت معلمین 

 : های کلیدی در عرصه دسترسی متوازندستآورد .2

تیین شییاگردان ذکییور و   1589شییاگردان جدیدالشییمول  بییه شییمول تیین  ۲406تعییداد ه بیی 1۳98آغییاز سییال درسییی  در

اناث در صینوف اول مکاتیب جیگب گردییده انید کیه بیا جیگب شیاگردان میگکور زمینیه  دسترسیی  تن شاگردان 817

 عمت تعلیم و تربیه مستفد شده اند.مکتب برای اطفال سن مکتب فراهم گردیده و شاگردان از ن

 

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

بیار ( نظیارت  ۳( بیاب مطیابال الی یه )  ۲7) از تمیام مکاتیب  1۳98با در نظرداشیت پیالن نظیارتی در سیال تعلیمیی 

نظیارت سیولین مربوطیه ارائیه گردییده اسیت. گیزار  نظیارتی ترتییب و بیه م ۳صورت گرفته اسیت کیه بیه اسیاس آن

 عال و بسزای را ایفا نموده است.تعلیمی در تطبیال نصاب تعلیمی نقش ف

درولسیوالی چمتیال جدیدآاسیتخدام شیده اسیت بیا اسیتخدام  تین معلیم ذکیور 15بیه تعیداد  1۳98همچنان درسیال 

 تن شاگردان از نعمت تعلیم وتربیه مستفید شده اند. ۲406جدید معلمین به تعداد 

تیین اعیییای شییوراها آمییوز  هییای الزم را دیییده انیید کییه بییا آمییوز  جدییید  یییکبییه تعییداد  1۳98همچنییان درسییال 

 معلمان وشاگردان مستفید شده اند.

بیار از طرییال منیابر ومسیجد هیا بیرای شیورای والیدین برنامیه هیای آگیاهی عامیه  15به تعداد  1۳98ل همچنان درسا

 ارائیه شده است که با ارائیه آن شورای والدین از برنامه های آگاهی عامه مستفید شده اند.
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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، نگر  ها و ارز  هایی را کسب خواهند نمود که الزمه ییک شیهروند سیالم، دف کلی: ه

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

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

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

پیشرررررفت هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

%69 ۲8945 

          94,195  

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از 

معارف بلخ بیرای ولسیوالی طرف ریاست 

 توزیگ شده است. چمتال

1 

%100 ۲8945 

               876  

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از 

به مکاتیب توزییگ چمتال طرف ولسوالی 

 شده است.

2 

تعییداد معلمییانم سییرمعلمان و نظییارت  10 0 %100

چیان آموز  دیده در مورد اسیتفاده از 

 جدید مواد آموزشی

3 

تعییداد معلمییان کییه از آمییوز  دانییش  0 0 0

میمونی در مراکز تربیه معلیم مسیتفید 

 شده اند.

۴ 

تعییداد تریننییی هییای تییدویر شییده در  0 1 0

 م تویات میمون

۵ 

 تعییداد مییدیران مکاتییب کییه در مییورد 0 0 0

حمایییت و رهنمییایی معلمییان، آمییوز  

 دیده اند.

۶ 

تعداد بازدیید هیای انجیام شیده سیط    1 0

 مکتب برای حمایت معلمان

7 
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تعییداد معلمییان موجییود درمکاتییب کییه  0 ۳6 0

فرصت های رهنمایی  وارتقای ظرفییت 

برای شان فراهم  گردیده )آزمایشیی در 

 مکتب(

8 

تعداد مدیرانماداره چیان مکاتب کیه در  0 0 0

آموز  دییده ترینینی مدیریت مکتب( 

 اند.

9 

کییه  6الییی  ۳تعییداد 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:

  برای معلمین و مامورین.سپورتیشن رهنمایی معلمین و کرایه ترانکتب کمبود 

  کتب های درسی از ریاست معارف والییت بیرای آمرییت معیارف ولسیوالی  1۳98به دلیل نبود شرکت قراردادی در سال

 انتقال نگردیده است.

 نسبت نبود بودجه تعداد شاخص های در نظر گرفته شده پیشرفت ننموده است 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  معارف ولسوالی چمتال برای ریاست معارف والیت پیشنهاد مکند که تادربخش توزیگ کتب درسی به وقیت زمیان .آمریت

 معینه این آمریت رایاری نماید.تااینکه تمام شاگردان به کتب درسی دسترسی پیدا کنند

 توزیگ مقدار ضرورت کتب رهنمایی معلم 

 دان ولسوالی در نظر و توزیگ گرددپیشنهاد می شود تا مقدار بودجه به اساس تعداد شاکر 

 پیشنهادات برای وزارت معارف.

 ارسال کتب به اسرع وقت به والیت 

 در نظر گرفتن بودجه برای فعالیت های کیفی 
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 :دسترسی متوازن-2
افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و بزرگسیاالن  هدف کلی:

  بخصوص زنان و دختران در کشور

 

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

 شماره شاخص ها هدف ساالنه دستآوردهاپیشرفت ها/  تفاوت/انحراف

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور  1,446                   1589 0

 2 تعداد جدید الشموالن اناث  962                      817 %15

 3 سیی ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0  0

 ۴ سیی اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیی مختلطأجدید التتعداد مکاتب  ۲ 0 %100

 ۶ تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده 0 0 0

تعداد صینوف اضیافه کیه جدییداً اعمیار  0 0 0

 شده است. 

7 

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

تعداد مکاتب کیه دیوارهیای احاطیه آن  0 0 0

 اعمار شده است.

9 

 10 درمکاتب  تعداد چاه های آب حفر شده 0 0 0

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

بدسیت کمکیی  تعداد مکاتب که وجیوه 0 0 0

 آورده است.

12 

تعیداد صیینوف ذکیور آمییوز  تسییریعی  0 0 0 13 
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 تاسیی شده 

تعییداد صیینوف انییاث آمییوز  تسییریعی  0 0 0

 تاسیی شده

1۴ 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در صیینوف  0 0 0

 آموز  تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

تعییداد شییاگردان انییاث کییه در صیینوف  0 0 0

 آموز  تسریعی شامل شده اند.

1۶ 

تعداد صنوف آمیوز  م لیی  تاسییی  0 0 0

 شده )ذکور(

17 

تعداد صنوف آمیوز  م لیی  تاسییی  0 0 0

 شده )اناث(

18 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در صیینوف  0 0 0

 آموز  م لی شامل شده اند 

19 

در صیینوف  تعییداد شییاگردان ذکییور کییه 0 0 0

 آموز  م لی شامل شده اند.

۲0 

تعداد معلمان ذکیور اسیتخدام شیده در  0 0 0

 م لی آموز  صنوف 

21 

 دراسیتخدام شیده  انیاث تعداد معلمیان 0 0 0

 م لی  آموز  صنوف

22 

تعییداد صیینوف آمییوز  م لییی کییه بییه  0 0 0

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

23 

 صیینوف ذکییور و انییاث شییاگردان تعییداد 0 0 0

م لی که به مکاتب اصلی انتقال  آموز 

 .داده شده است

2۴ 

 

 

 :پیشنهادات و مشکالت –۴جدول
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 مشکالت:

  هیج نوع دیواراحاطه تعمیر جدیدالتاسییی صینوف هیای تسیریعی وم لیی در  1۳98به دلیل نبود بودجه کافی درسال

  آمریت معارف ولسوالی چمتال اعمار نگردیده است.

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  امریت معارف ولسوالی چمتال برای ریاست م ترم معارف بلخ پیشنهاد می نماید تا درقسمت اعمیار مکاتیب دیواراحاطیه

  وچاه آب آشامیدنی بودجه کافی را دراختیار این آمریت قراردهد.

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  در نظر گرفتن بودجه کافی برای اعمار و تجهیز مکاتب در ولسوالی چمتال 

 

 

 مدیریت شفاف، مؤثر و پاسخگو-۳

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

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

 می باشد.

پیشرررررفت هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که نظارت شده ۲0 ۲7 0

تعداد گزار  های نظارتی  که ترتییب و  ۳ ۳ 0

 ارایه شده است

2 

تعداد معلمان که در مکاتب مربوطه و یا  0 0 0

 مکاتب همجوار دوباره توظیف شده اند.

3 

تعداد معلمان دوبیاره توظییف شیده بیه  0 0 0

 اساس تخصص میمونی

۴ 

تعداد معلمان ذکور که جدیداً اسیتخدام  0 1۵ 0

 شده اند

۵ 
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تعداد معلمان اناث که جدییداً اسیتخدام  0 0 0

 اند. شده

۶ 

 7 فیصدی حاضری معلمان  100% 0

تعییییداد شییییوراهای اداری مکاتییییب  0 0 0

 جدیدالتأسیی

8 

تعداد پالن های تهیه شدۀ بهبود مکاتب  0 0 0

( SIP) 

9 

تعداد اعییای آمیوز  دییده شیوراهای  1 1 0

 مکاتب  

10 

تعداد برنامیه هیای آگیاهی عامیه کیه از  1 1۵ 0

طریال شوراها، مساجد، جلسات عمیومی  

 و قریه ها برگزار شده است. 
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 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 مشکالت:

 .به دلیل نبود امنیت در سط  ولسوالی هیچ یک از اعیای نظارت تعلیمی آموز  های الزم را ندیده اند 

 دلیل نبود بست هیچ نوع معلمان اناث استخدام نشده است. به 

 .به خاطر نبود هماهنگی درآمریت معارف ولسوالی چمتال هیچ نوع پالن بهبود نیافته است 

 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  آمریت را یاری نماید.آمریت معارف ولسوالی برای ریاست معارف بلخ پیشنهاد می نماید تا درقسمت تشکیل  این 

 

 
 

 پیشنهادات به وزارت معارف:
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 . تقویت و فعال سازی سیستم تکنالوژی 

 .توجه و تجدید نظر در معا  معلمین 

 ام معلمین اناث مسلکی مطابال رشته در ولسوالی مربوطه .استخد 

 در نظر گرفتن بست برای معلمان این ولسوالی 

  در نظر گرفتن بودجه برای برنامه های آموزشی برای مدیران مکاتب این ولسوالی 


