د ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺘﻪ زده ﮐې ﻟﭙﺎره د ﺗﺪرﯾﺲ د ﻣﻌﯿﺎر ﻟﻮړول – ﻟﻪ  ۲۱۰ﺧﻠﻮ ﺨﻪ زﯾﺎت روزل ﺷﻮي
د ﻫﻐﻮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ اﻏﯧﺰو ﭘﻮرې د ﺗﻟ ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭼ ﭘﻪ  ﮐﺎر ،ﺮوﭘ ﮐﺎر او ﻟﭽﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ ﺷﺎﻣﻞ دي ،وﻧﻮاﻟﻮ د ﺗﺪرﯾﺲ د ﺷﭙو
وړﺗﯿﺎوو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﭘﻪ ﻮوﻧﯿﻮ او داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻨﻮ ﮐ د درس د ﺎرﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل زده ﮐل .ﭘﻪ دوی ﮐ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﻮﻫﻪ ،د ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ
او ه زده ﮐه ،د ﻮﻟ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،د ﺗﺪرﯾﺲ او زده ﮐې ارزوﻧﻪ ،ﻣﺴﻠ زده ﮐه او ﻟﻪ ﻮﻟﻨ ﺳﺮه اړﯾ ﺷﺎﻣﻞ دي .دوﯾﻤﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾ ﻟﻪ
ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﻣﺤﻠ ادارو ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ اړﯾﻮ راﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮل او ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وي ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺴﻮﻧﻮ ﮐ د دوی ﯧﻠﺘﯿﺎ ده.
ﺑﻞ وﻧﻮال ،ﺎﻏﻠ ﺣﻤﺪاﻟﻪ ﺣﻘﻤﻞ ،د ﮐﻨﺪﻫﺎر داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ د ﭘﺘﻮ ﺎﻧ رﺋﯿﺲ ووﯾﻞ ،ﻟﻪ دې ورﮐﺸﺎپ وړاﻧﺪې ،ﻣﻮږ ﺑﻪ د ﻮﻟﯿﻮ او ﺗﺪرﯾﺲ
ﭘﺮﻣﻬﺎل ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﯿﺮه وو .ﺧﻮ اوس ﻣﻮږ زده ﮐل ﭼ ﻨﻪ د ﻮوﻧ د ﺷﭙو وړﺗﯿﺎوو او د ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺗﺪرﯾﺲ وړاﻧﺪې ﮐو.
زه ﺑﺎور ﻟﺮم ﭼ دا ﺑﻪ د زده ﮐﻮوﻧ زده ﮐې ﺗﻪ ډﯦﺮه وده ورﮐي.
ﻫﻤﺪارﻧﻪ وﻧﻮاﻟﻮ زده ﮐل ﭼ ﻨﻪ د ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺮې وړﺗﯿﺎ ﺗﻪ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﻪ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ رﻏﻨﯿﺰ ﻧﻈﺮ وړاﻧﺪې ﮐو .د ﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره دا
رﻏﻨﺪه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐ د زده ﮐﻮوﻧﻮ زده ﮐې ﺗﻪ او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ د ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻪ د ودې ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي .د
ﻮوﻧﻮ د روزﻧ رﯾﺎﺳﺖ ) (TEDاو د ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺎرﻧ ﻋﻤﻮﻣ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺎﺳﺮ روزوﻧﻮ دﻏﻮ روزﻧﯿﺰو ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺗﻪ د زﻣﯿﻨ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐې ده.
د ﺳﭙﻤﺒﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘ ﻟﻪ اووﻣ ﺨﻪ ﺗﺮ ﺷﭙﺎرﻟﺴﻤ ﻧﯧ ﭘﻮرې ،د دﻏﻮ ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ روزوﻧﻮ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺮ روزوﻧﻮ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐ روزوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د
روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮام ) (ToTد ﯾﻮې ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻮﻟ د ﺎرﻧ ﻟﭙﺎره د ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣۍ دوره ﮐ ون وﮐ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺎﺳﺮ روزوﻧﻮ ﮐ د
ﻮوﻧﻮ د روزﻧ رﯾﺎﺳﺖ او د اﻗﺘﺼﺎد وزارت ) (MoEد ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺎرﻧ ۱۹ اﮐﺎډﻣﯿ ﻏي ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼ ﻫﻐﻮی ﺑﯿﺎ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﻟﻪ ﺎن ﺳﺮه
ﻫﻐﻪ ﻪ راوړي ﭼ دوی ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐ زده ﮐي وو ﺗﺮﻮ ﭘﻪ اوو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ۲۱۰ وﻧﻮال وروزي.
د ﺑﺴﻨﯿﺰو زده ﮐو ﭘﺮوﺮام ) (BEPAد آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د آﻟﻤﺎن ﻧﯾﻮاﻟ ﻫﻤﺎرۍ ﻮﻟﻨ
) (GIZﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻠ ﮐﯧي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻨ ورازت ﺳﺮه د ﻮوﻧ ﭘﻪ روزﻧﻪ او د ﻧﺼﺎب ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐ د ﺑﺴﻨﯿﺰو زده ﮐو د ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻪ وده ورﮐﻮﻟﻮ د دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ ده .ﻟﻪ  ۲۰۸زﯦدﯾﺰ ﮐﺎل راﭘﺪﯦﺨﻮا ،د ﺑﻨﺴﯿﺰو زده ﮐو ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ
 ۲۲۰۰۰ﺨﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻮوﻧﻮ او اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﺗﻪ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐي دي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮدې ۲۳ ،د ﻮوﻧ د روزﻧ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﻧﻮرو
ﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﺒﺮي ﮐﺎر زده ﮐه ﻣﻌﺮﻓ ﮐه .ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ﯾ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻨﻮ ﻧدې  ۱۵۸۰۰زده ﮐﻮوﻧ او د
ﻮوﻧﯿﻮ  ۸۸۳۰۰زده ﮐﻮوﻧ اوﺳﻤﻬﺎل ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠ زده ﮐې ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .دوی اوﺳﻤﻬﺎل ﺗﺨﺼﺼ ،د دوی ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ او
زده ﮐﯾﺎل ﻣﺤﻮره ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي.
Teaser text:
ﮐﺎﺑﻞ ،د  ۲۰۱۹زﯦدﯾﺰ ﮐﺎل د اﮐﻮﺑﺮ د ﻣﯿﺎﺷﺘ۱۰ ﻣﻪ ﻧﯧﻪ ‐ ﻧﻦ ورځ د ﻮﻟ د ﺎرﻧ اړوﻧﺪ د اوو ) (۷درې ورﻨﯿﻮ ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ وروﺳﺘ ﻫﻐﻪ
ﯾ د ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﻧﻨﺮﻫﺎر ،ﺑﺎﻣﯿﺎن ،ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﻫﺮات وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ﻟﻪ  ۴۰ﺨﻪ د زﯾﺎﺗﻮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ون  ۲۱۰ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
او د ﺳﺮ ﻮوﻧ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ (TTCs) د داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻨﻮ ﻏو >) (PEDروزﻧﯿﺰو ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐ ون درﻟﻮد .ﭘﻪ وﻧﻮاﻟﻮ ﮐ د اړوﻧﺪ وﻻﯾﺖ ﭘﻮﻫﻨ رﯾﺎﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ وو .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرۍ ادارې ﻟﻪ دې ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺨﻪ ﻣﺎﻟ ﻣﻼﺗ وﮐ .د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ د ﭘﻮﻫﻨ رﯾﺎﺳﺖ د ) (TDCsﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﺎرﻧ ﻣﺪﯾﺮ ،ﺎﻏﻠ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﻓﯧﺮوز ﺗﺄﮐﯿﺪ وﮐ ،اوس ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻮوﻧ د وړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐ د وړﺗﯿﺎ د
ﺷﭙو ﺎﮐﻞ ﺷﻮو ﺑﺮﺧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮوﻧﯿﻮ ﻮوﻧ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺗﻮﻪ و ارزوو ،ﭘﻪ دې ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﻮږ وﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼ د دوی ﻟﻪ ﻣﺴﻠ
.ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺗﻮﻪ ﻣﻼﺗ وﮐو
:ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻪ
د اﻧﻌﻄﺎف وړ ﭘﺮوﺮام ﺟﻮړوﻧﻪ
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Downloads:
ﺨﻪ زﯾﺎت روزل ﺷﻮي ﻮ ﺧﻠ۲۱۰ ې ﻟﭙﺎره د ﺗﺪرﯾﺲ د ﻣﻌﯿﺎر ﻟﻮړول – ﻟﻪد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺘﻪ زده ﮐ
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