ﻧدې  ۳۵۰۰راﺗﻠﻮﻧ ﻮوﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺟﻨﺪر ﺣﺴﺎس روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐه
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ د ﻟﻮﻣۍ او ﺛﺎﻧﻮي زده ﮐو ﭘﺮوﺮام ) (BEPAد دﻏﻪ اﺑﺘﺎر ﻟﭙﺎره ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐه ﻮ د ﻮوﻧﻮ د
روزﻧ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ) (TTCsﮐ داﺳ ﯾﻮ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﺟﻮړ ﮐي ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺟﻨر اړوﻧﺪه ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺤﺚ وﺷ .ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﮐ
ﺑﻪ ﻧدې  ۳۵۰۰ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ اﺳﺘﺎذان ﻟﻪ دﻏﻪ روزﻧ ﺨﻪ ﻪ واﺧﻠ او ﻫﻤﺪاراز د ﻫﻐﻮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۰۰۰۰۰ﺷﺎﺮدان ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷ.
ﭘﻪ ﭘﺮوﻧ ورﮐﺸﺎپ ﮐ د ﻮوﻧﻮ د روزﻧ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮ روزوﻧ آﻏﻠ ﻋﺎدﻟﻪ ﺻﺎﺑﺮي داﺳ ووﯾﻞ’ ،اوس ﻣﻮږ د ﻫﻐﻪ اﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ وﯾﻨﻮ ،ﭼﺎ ﭼ ﺗﯧﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ روزﻧﻪ ﮐ ون ﮐی وو .ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ،ﻧﺎرﯾﻨﻪ اﺳﺘﺎذاﻧﻮ دې ﺗﻪ زړه ﻧﻪ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
وواﯾ ،ﺧﻮ اوس ﯾ ﭘﻪ ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ ﺳﺮه ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اﺧﻠ .ﻣﻮږ ﻮل دا ډول ﻣﺜﺒﺖ اﻏﯧﺰې ﻟﯿﺪﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮښ ﯾﻮ‘ .
د  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐ ،ﻧدې  ۸۰اﺳﺘﺎذاﻧﻮ د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺟﻨﺪر د روزﻧ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻧ ﻣﯧﺘﻮدوﻟﻮژۍ ﮐ ون وﮐو .د ﺧﭙﻞ روزﻧ ﭘﻪ
ﻋﻤﻠ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ دﻏﻪ اﺳﺘﺎذاﻧﻮ د ﺧﭙﻠ ﻧﻮې ﭘﻮﻫ ﺳﺮه ﺳﻢ درﺳﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐل او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ﯾ د ﻮوﻧﻮ روزﻧ د ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﺎ
ﭼ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻮﻟﯿﻮ ﺨﻪ ﻧﻈﺎرت ﮐی وو ،ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐل.
اوﺳﻨ روزﻧﻪ د ﭘﺨﻮاﻧ زده ﮐل ﺷﻮي ﭘﻮﻫ ﻟﻮړﻟﻮ او د ﻋﻤﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻻ زﯾﺎت دوام ﻟﭙﺎره ده .د دﻏﻪ ورﮐﺸﺎپ ﭘﺮﻣﻬﺎل ،وﻧﻮاﻟﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
او ﺟﻨﺪر ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﭼﻠﻨﺪ ﻣﻨﻌﺲ ﮐل .ﭘﻪ ﻧدې راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﻫﻢ ،دﻏﻪ ورﮐﺸﺎپ د ﻮﻟ ﻟﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺧ ﺳﺮه ﭘﺎی
ﺗﻪ ورﺳﯧي .اﺳﺘﺎذ ﺷﺎه وﻟ روﺷﻦ داﺳ ووﯾﻞ ’،اوس اﺳﺘﺎدان د ﺑﺮاﺑﺮۍ ﭘﻪ اړه ﻧﻮي ﻧﻈﺮو د ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻧﯿﺴ .ﻫﻤﺪاراز دوی
اوس دې ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎم ﮐﻮي ﭼ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐ ﻨﻪ وﻧه اﺧﯿﺴﺘﻼی ﺷ ،ﻪ ﭼ دا د دوی ﺑﺸﺮی ﺣﻖ دی‘ .
د ﻟﻮﻣۍ او ﺛﺎﻧﻮي زده ﮐو ﭘﺮوﺮام ) (BEPAد آﻟﻤﺎن ﻧﯾﻮاﻟ ﻫﻤﺎرۍ ﻮﻟﻨﻪ ) (GIZد آﻟﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻓراﻟ وزارت )(BMZ
ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﺗﻄﺒﯿﻘﻮي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د  BEPAﻫﺪف د ﻟﻮﻣۍ او ﺛﺎﻧﻮي زده ﮐو ﺗﺪرﯾﺴ ﮐﯿﻔﯿﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻫﻨ ﻟﻪ وزارت ﺳﺮه د
ﻮوﻧﻮ د روزﻧ او ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻧﺼﺎب ﻪ ﮐﻮﻟﻮ/ﭘﯿﺎوړی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل دي .د  ۲۰۰۸ﮐﺎل را ﻫﯿﺴ BEPA ،ﻟﻪ  ۲۳۰۰۰ﺨﻪ ډﯦﺮو
ﻮوﻧﻮ او اﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﻟﭙﺎره روزﻧ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐي دي .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،د ﻮوﻧﻮ ۲۲روزﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ) (TTCsد ﻫﻐﻪ ﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻮي
ﺟﺒﺮي اﻧﺮﻧﺸﭗ /ﻮوﻧﻪ زده ﮐﻮوﻧ ﻣﻌﺮﻓ ﮐي دي .ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ،اوﺳﻤﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ۱۵۸۰۰ د  TTCﻣﺤﺼﻠﯿﻦ او ۸۸۳۰۰
زده ﮐﻮﻧ ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠ زده ﮐو ﺨﻪ ﻪ اﺧﻠ .دوی اوس د ﺎﻧي ،ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ او زده ﮐﻮﻧ ﻣﺤﻮره ﻮوﻧ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي.
Teaser text:
د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﭼﻨﺎښ ﻣﯿﺎﺷﺘ۱۳ ﻣﻪ ﻧﯧﻪ‐ ﮐﺎﺑﻞ ،ﭘﺮون ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺟﻨر د روزﻧ ﻣﯧﺘﻮدوﻟﻮژۍ ﭘﻪ اړه د روزوﻧﻮ روزﻧ
درې ورﻨ روزﻧ وروﺳﺘ ورځ وه .ﭘﻪ دﻏﻪ ورﮐﺸﺎپ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ۴۸ﻮوﻧﻮ د روزﻧ ﻟﻪ ) (refresherﻟﭙﺎره د دوﺑﺎره ورﭘﻪ ﯾﺎدوﻟﻮ
ﺨﻪ ﻧدې  ۱۰۰اﺳﺘﺎذاﻧﻮ د  ۱۲ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ون ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺟﻨﺪر ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻠ ﭘﻮﻫ ﻟﻮړې ﮐې .اوس ،دﻏﻪ اﺳﺘﺎذان ) (TTCsﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
دﻏﻪ ) (TEDﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي او دا ﺗﻮان ﻟﺮي ﭼ دﻏﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺤﺼﻠﯿﻨﻮ اﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯾﻪ ﮐي .د داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ
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