ﭘﻪ ډﻫﻠ ﮐ د ﻮوﻧﻮ روزﻧﻪ :د ﮐﺎﺑﻞ د ﻮوﻧ ۵۰۰۰ زده ﮐﻮﻧ ﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ درﺳﻮﻧﻮ
ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي
ﭘﻪ دې روزﻧﻪ ﮐ د ﺗﺪرﯾﺲ وړﺗﯿﺎوې ،ﺗﺪرﯾﺴ زده ﮐې او ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻮوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده ﭼ ﭘﻪ زده ﮐﻮﻧﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ﻮوﻧ ﺑﺎﻧﺪې ﯿﻨﺎر ﮐﻮي .د
ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ د دراﻧ ﻮوﻧ ﻣﺪﯾﺮه ،ﻣﯿﺮﻣﻦ ﺷﺒﻨﻢ ﻣﺤﻤﻮدي ﯿﻨﺎر وﮐ» ،ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﻮ ﮐ د زده ﮐﻮوﻧﻮ د ون ﭘﻪ اړه ډﯾﺮ ﻪ
زده ﮐل .ﻣﻮږ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ ورﻮ ﮐ د ﻻ ﻧﻮرو ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او درﺳ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ د زده ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻤﻪ ﮐﻮو ﺗﺮﻮ زﻣﻮږ زده ﮐﻮﻧ د زده ﮐې ﭘﺮوﺳ ﺗﻪ
وده ورﮐي«.
د ﻮوﻧ د زده ﮐﻮوﻧﻮ ﻫﻮﻧﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﭘﻪ روزﻧﻪ ﮐ ﻟﻮی رول ﻟﻮﺑﻮي .ﻮوﻧ دا زده ﮐﻮي ﭼ د زده ﮐې ﻟﭙﺎره د زده ﮐﻮوﻧﻮ د ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ د
زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﮐﺎروﻧﻮ د ﺗﻘﺪﯾﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻐﻮی وﻫﻮي ﭼ ﻮوﻧ ﺗﻪ راﺷ .ﯾﻮې ﺑﻠ ﻮوﻧ ﻣﯿﺮﻣﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺿﯿﺎ ﺮﻨﺪه ﮐه" :ﻣﻮږ
ه ﻣﻮﺧﻪ ﻟﺮو :ﻮ د ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ ﺗﺮ ﮐﭽ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐو .د دې روزﻧ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﯿﮋﻧﻮ ﭼ ﻟﻪ
ﻣﻮږ ﺳﺮه ﺑﻪ دې ﻣﻮﺧ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯿﺪو ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي.
د روزﻧﯿﺰو ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐ ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎم وﺷﻮ ﻟﻪ درﺳ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ،ﻣﻼﺗ ﮐﻮوﻧ زده ﮐه ،د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﮐﻠﺘﻮروﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ
د اړﯾﻮ زده ﮐه او ﭘﻪ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰه ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ .ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪو ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ ﻧﻮرو ﺗﻪ ددې زده ﮐې د
رﺳﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻋﻤﻞ وﮐي او ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻮې ﭘﻮﻫﻪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﯾﻮي .ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﮐ ﺑﻪ د  ۱۳۰ﻮ ﭘﻪ ون۳۰۰ ،
ﻮوﻧ ﻟﻪ دې زده ﮐو ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .ددې ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ﺑﻪ د  ۲۶۰۰ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ون  ۵۰۰۰زده ﮐﻮوﻧ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠ درﺳﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐي.
د اﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﻼﺗ د اﻓﻐﺎن ﻮوﻧﯿﻮ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﺮوﺮام) (SGSد آﻟﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د ﻓﺪرال وزارت ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د  GIZﻟﺨﻮا ﭘﻠ ﮐﯿي .دا
ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ﻟﻪ درﯾﻮ ﻮوﻧﯿﻮ :ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ،اﻣﺎﻧ او ﻋﺎﯾﺸﻪ دراﻧ ﻮوﻧﯿﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮﻮ د زده ﮐې ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻪ ﮐي .دا
ﻧﻤﻮﻧﻮي ﻮوﻧ ﺑﻪ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻧﻮرو ﻮوﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻪ ﻣﺜﺎل وي .ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﻧﯾﻮاﻟﻮ روزوﻧﻮ د  ۲۴۰ﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻌﻠﯿﻢ او ﺳﻮﻟ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐ د زده ﮐې ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐي دي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ۲۲ ،ﻮوﻧﻮ ﭘﻪ رﯾﺎﺿ ﮐ د ﺧﭙﻠ ﭘﻮﻫ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﮐې ،او ۵۰
ﻮوﻧﻮ د ﻃﺒﯿﻌ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ روزﻧﯿﺰو ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘ ده .دا ﭘﺮوژه د ﻣﻮﺟﻮده زﯾﺮﺑﻨﺎوو ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧﻪ او ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻫﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي.
Teaser text:
ډﻫﻠ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﻟم د ﻣﯿﺎﺷﺘ ﻧﻬﻤﻪ ‐ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ډﻫﻠ ﮐ ، ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺨﻪ  ۲۷ﻮوﻧ د اﻟﻤﺎﻧ ژﺑ ﭘﻪ ﮐﻮرس ﮐ ون
ﮐﻮي ،ﭘﺪاﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ ۱۷ ﻧﻮر ﻮوﻧ ﻮوﻧﯿﺰ ﺗﺮﯾﻨﻨ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ دوی ﮐ  ۳۷ دي .دواړه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ د وري د ﻣﯿﺎﺷﺘ ﭘﻪ ۲۹
ﻧﯿﻪ ﭘﯿﻞ ﺷﻮي او د ﻟم د ﻣﯿﺎﺷﺘ ﭘﻪ دووﻟﺴﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯿي .ددې ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ د ﻮوﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل دي ﭼ د ﻋﺼﺮي ﻮوﻧ او
روزﻧ او د اﻟﻤﺎﻧ ژﺑ د ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻮﮐ ﭼﻤﺘﻮ ﮐي .ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ درﯾﻮ ﻧﻤﻮﻧﻮي ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ ﻮوﻧﻪ ﮐﻮي ‐ د ﻫﻠﺎﻧﻮ
ﻟﭙﺎره د اﻣﺎﻧ ﻋﺎﻟ ﻟﯿﺴﻪ ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﺎﯾﺸﻪ دراﻧ ﻋﺎﻟ ﻟﯿﺴﻪ ،او د ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻫﻠﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺗﺠﺎرﺗ ﻮوﻧ .د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن
.ﻫﻤﺎری د دې ﻮوﻧﯿﻮ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﭼ ﭘﻪ ﻮل ﻫﯿﻮاد ﮐ د ﻮوﻧﯿﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻟﭙﺎره د ﻧﻤﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺎر وﮐي
:ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻪ
ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧﻪ
Province:
ﮐﺎﺑﻞ
Downloads:
ﭘﻪ ډﻫﻠ ﮐ د ﻮوﻧﻮ روزﻧﻪ :د ﮐﺎﺑﻞ د ﻮوﻧ ۵۰۰۰ زده ﮐﻮﻧ ﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ درﺳﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي
Image:
PR SGS Teacher Training Delhi
:د ﺧﺒﺮ ډول

Press release

09.08.1398
English
Deutsch
دری

