در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ روی  ۲۲۰۰ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎز ﻣﺷﻮد ) (TVETدروازه ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺨﻨﯿ و ﻣﺴﻠ
ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰۰ﻣﺤﺼﻞ از وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ و وﻻﯾﺎت ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺸﻤﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۰۰ﺗﻦ اﻧﺎث در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت اﻧﺠﯿﻨﺮی ﺑﻠﺦ ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت وﯾﺘﺮﯾﻨﺮی زراﻋﺘ و اﮐﺎدﻣ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺨﻨﯿ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت اﻧﺠﯿﻨﺮی ﺑﻠﺦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﺪﻧ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﺷﻮد .در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت وﯾﺘﺮﯾﻨﺮی زراﻋﺘ
ﮐﻮرﺳﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زراﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻼﺧﺮه ،اﮐﺎدﻣ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺨﻨﯿ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻓﻠﺰ ،ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺗﺮ،
اﻧﺠﯿﻨﺮی ﺑﺮق ،ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ و ادارۀ ﺑﯿﺰﻧﯿﺲ را اﺣﺘﻮا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻼن اﯾﻦ اﮐﺎدﻣ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻻزم را ﻓﺮا ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه
ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﺗﻮﯾﺖ ﻣﺒﺪل ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارﺗﻬﺎی ﺳﺘﻮری و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎﻣﮥ اﻧﺮژی و آب
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎرف ﺧﺎن ،ﯾ ﻣﺤﺼﻞ ادارۀ ﺑﯿﺰﻧﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﮐﻤﭙﻠﺲ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﻠﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ا
ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده ام .ﻓﻀﺎی آرام ،ﻋﺼﺮی و دارای ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾ ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺎدﻣﯿ ﺿﺮوری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ «.ﻣﺤﺘﺮم اﺟﻤﻞ
ﻏﻔﺎری ،ﯾ ﻣﻌﻠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﯾ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻬﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤ آﻟﻤﺎن واﻗﻌﺎً دوﺳﺘ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد«.
ﮐﻤﭙﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻼن ذﮐﻮر و اﻧﺎث در ﻟﯿﻠﯿﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﯾﺸ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﯿﺒﺎل و ﻓﺘﺒﺎل ،ﺑﺸﻤﻮل ﯾ ﺗﺎﻻر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ وﺟﻮد دارد .در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﯾ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ آب ﺗﺎزۀ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و ﺑﺮق دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺠﻬﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﻣﻮزش ﺗﺨﻨﯿ و ﻣﺴﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﺶ
ﺑﺎب اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﺗﻬﺎی ﺗﻮﯾﺖ ﻗﺒﻼ اﻋﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ۷۰۰ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻼن
آﻣﻮزش ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﯾﺖ در وﻻﯾﺎت دﯾﺮ اﻋﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﻣﻮزش ﺗﺨﻨﯿ و ﻣﺴﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (TVETاز ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHو ﺑﺎﻧ اﻧﺸﺎﻓ KfW ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن ) (BMZﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﻤ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﻣﻮزش ﻣﺴﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮاﻧﺎن در
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻨﻌﻨﻮی اﺳﺘﺎد‐ﺷﺎﮔﺮدی را در ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ادارۀ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﻣﻮزش ﺗﺨﻨﯿ و ﻣﺴﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻋﺼﺮی ﺳﺎزی ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ دورۀ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺘﺐ رﺳﻤ ﺗﻮﯾﺖ در ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺘﺎد‐ﺷﺎﮔﺮدی ،ﺷﺎﮔﺮدان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﮥ
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺻﻨﻒ  ۱۲را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰۰ﺗﻦ
ﺷﺎﮔﺮد ﮐﻪ  ۱۲درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
Teaser text:
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻠﺦ 30 ،ﺣﻤﻞ  – 1398دﯾﺮوز ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادارۀ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﻣﻮزش ﺗﺨﻨﯿ و ﻣﺴﻠ ،ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺗﻮﯾﺖ واﻗﻊ در ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻞ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ
وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ را اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﺗﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻟ ۲٬۲۰۰ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮده در آن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻧﺠﯿﻨﺮی ،وﯾﺘﺮﯾﻨﺮی
زراﻋﺘ و آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺨﻨﯿ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ دارای ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵۲،۵ﺟﺮﯾﺐ ) ۱۰،۵ﻫﺘﺎر( ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۱۴ﻣﯿﺪان
.ﻓﺘﺒﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺣﺪود  ۱۱۳،۷ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
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 و ﻣﺴﻠ( دروازه ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﺨﻨﯿTVET) ﺷﻮد ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎز ﻣ۲۲۰۰ در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ روی
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