د تازه راغلیو کسانو
لپاره د سویډن ښوونه
او روزنه

د  ۷څخه تر  ۱۵کلنو کوچنیانو لپاره

Pashto

ښوونځی او د ساعت تیرۍ کور

د سویډن ښوونه او روزنه په پدې ډول ده
لیسه
د  ۱۶څخه تر  ۲۰کالو په عمرځوانان او پیغلې
د خپلې خو�ښې

بتدایي ښوونځی
د  ۷-۱۵کالو کوچنیان
اجباري
د ساعت تیرۍ کور
د  ۶-۱۳کالو کوچنیان
د خپلې خو�ښې

ځانګړی ابتدایی ښوونځی او
ځانګړې لیسه
د  ۷-۲۰کالو په عمرکوچنیان او ځوانان
چې د عقلي ودې اختالل لري

وړکتون ټولګی
 ۶کلن کوچنیان
د خپلې خو�ښې

وړکتون
د  ۱-۶کالو کوچنیان اختیاري

ستا�سې کوچنی د یو کلنۍ عمرته رسیدو سره سم وړکتون کې
شاملیدلی �شي .په وړکتون کې لوبې خورا اړینې دي .کله چې ماشوم
د  ۶کالو عمرته ورسیږي نو بیا د وړکتون ټولګي کې شاملیدلی �شي.
وړکتون او د وړکتون ټولګی دواړه د خپلې خو�ښې دي.
ټول کوچنیان د  ۷کلنۍ عمرشاوخوا څخه ابتدایي ښوونځی
پیلوي او دا اجباري وي .د زده کړو مکلفیت د  ۱ټولګي څخه نیولی تر
 ۹ټولګي پورې اعتبارلري ،په دې مانا چې ابتدایی ښوونځی پوره ۹
کاله دوام لري.

اکثره ځوانان له دې څخه وروسته درې کاله په لیسه کې درس لولي.
تازه راغلي خلک چې دایمي اقامه لري ،حق لري چې د هغې کال د پسرلي
شپږ ماشتنۍ دورې پاې ته رسیدو څخه مخکې مخکې خپلې د لی�سې
زده کړې پیل کړي ،په کوم کال چې شل کلنۍ عمرته رسیږي؛ او پناه
غوښتونکي یې باید د  ۱۸کلن کیدو څخه مخکې پیل کړي .خو د ځینو د
بریالیتوب نمرو غوښتنه اعتبارلري .لیسه د پوهنتون او پوهنځي او یا د
مستقیما په دنده بوختیدلو لپاره چمتو کوي.

ټول کوچنیان ښوونځي ته ځي
ابتدایي ښوونځی اجباری دی .ټول کوچنیان دلته  ۹کاله درس لولي.
اکثره کوچنیان د هغې کال د مني سمسترڅخه په لومړي ټولګي کې
زده کړه پیلوي په کوم کال چې د  ۷کالو عمرته رسیږي .ځینې در�سي
کلونه  ۲شپږ میاشتنۍ دورې لرې -یوه د مني او یوه د پسرلي .که چیرې
ستا�سې کوچنی د عقلي ودې اختالل لري نو کوالی �شي چې په ځای یې
ځانګړي ښوونځي کې شامل �شي کوم چې د هرزده کونکي شرایطو سره
سم برابریږي .په دې هکله نور مالومات د نوموړي ښوونځي په بابت
کتابچه کې ولولئ.

د عادي ښوونځيو نه عالوه خاص ښوونځي هم شتون لري چې د
هغو کوچنیانو لپاره یو بدیل دی څوک چې کوم ډول معیوبیت ولري مثال
په غوږو کاڼه وي او یا په یو وخت په ګڼ شمیرمعیوبیتونو اخته وي .زده
کړو ته د زده کونکي اړتیاو ته په ښکاره پام سره سمون ورکړل شوی
وي .خاص ښوونځی لس کاله دوام لري.
ابتدایي ښوونځی وړیا دی .دا په دې مانا چې تا�سې د زده کړې،
کتابونو او در�سي موادو په بدل کې پی�سې نه تادیه کوئ .د ښوونځي
ډوډۍ هم وړیا ده .زده کوونکي باید صحي پاملرنې ،در�سي او مسلکي
الرښوونې او د ښوونځي کتابتون ته السر�سی ولري.

د پوهې ګډ اهداف
تا�سې کوالی �شئ چې د دولتي او شخ�صي ښوونځیو له جملې
څخه یو خوښ کړئ .دې ته له پامه پرته چې تا�سې کوم ډول ښوونځی
خوښوئ د پوهنې مقتضا یو ډول دي .د ټولو ښوونځیو تدریس د
پوهنې قانون او د در�سي پالن له مخې اداره کیږي.
ستا�سې کوچنی د پوهې ترالسه کولو سربیره نورو سره د ناستې والړې
او افهام او تفهیم تمرین هم کوي .ټول زده کونکي باید خپل چاپیریال
ته په درنه سترګه وګوري .دوی باید پوه �شي چې ټول وګړي جنس ،دین
او معیوبیت ته له پامه پرته یو ډول حقوق لري .جمهوریت او بشري

حقونه په ښوونځي کې هم په هغه کچه اعتبارلري لکه څومره چې
زمونږ باقي ټولنه کې لري.
آیا ستا�سې کوچنی د سویډني ژبې عالوه بله مورنۍ ژبه لري؟ آیا
تا�سې په کور کې په همدې ژبه خبرې کوئ؟ په دا�سې حال کې کوچنی
د مورنۍ ژبې زده کړو حق لري .دا کیدای �شي د ژبې خوښنې ،د زده
کوونکي په خوښه او یا د ښوونځي عادي وختونو نه عالوه بل وخت کې
د تدریس په څیرترسره �شي.

نمرې د  ۶ټولګي څخه
ښوونځی د  ۶ټولګي څخه نمرې ورکول پیلوي .ستا�سې ماشوم بیا
د  ۹ټولګي وروستۍ شهادتنامې پورې هرسمسترکې نمرې اخلي .نمرې
دا په ډاګه کوي چې ستا�سې د کوچني پوهه د ښوونځي غوښتنو سره
څومره مطابقت لري .که چیرې یو زده کوونکی هدفونو ته رسیدو کې
ستونزو سره مخامخ وي نو باید ځانګړی مالتړترالسه کړي.
ستا�سې ماشوم وړاندې د نوموړې شهادتنامې په اساس لی�سې ته

عریضه کوي .ترټولو کم شرایط په  ۸مضامینو کې بریالیتوب او لوړو
زده کړو ته د چمتووالي پروګرامونو لپاره په  ۱۲مضامینو کې بریالیتوب
دی.
د نمرو  ۶درجې شتون لري ،E ،D ،C ،B ،A :او .F
 Aترټولو لوړه درجه ده او  Eد بریالیتوب ترټولو ټیټه درجه ده F .د
ناکامۍ مانا لري.

د پوهې مقتضا د نمرو تعین کوي

ښوونځی د پوهې مقتضا لري چې دا په ډاګه کوي چې کوچنیان
باید کم نه کم څه یاد ولري او د همدې له مخې بیا نمرې ټاکل کیږي.
په ټولو ښوونځیو کې یو ډول مقتضا اعتبارلري .که چیرې زده کوونکی
د پوهې مقتضا نه پوره کولو خطرسره مخامخ وي نو حق لري چې
ځانګړی مالتړترالسه کړي.
کلني آزموینې د دریم ټولګي څخه په ځینو مضامینو کې اخیستل
کیږي .کلنۍ آزموینې د ښوونکي سره مرسته کوي چې ستا�سې د کوچني
د پوهې ارزونه وکړي او عادالنه نمرې وټاکي.

تا�سې او ستا�سې کوچنی په شپږ میاشتو کې اقل یو ځل د ښوونکي
سره لیدنه کتنه کوالی �شئ .دا د پرمختګ مرکې په نوم یادیږي .په دې
غونډه کې تا�سې د کوچني د مکتب چارو او دا چې زده کوونکی څومره
خوشاله دی ،په بابت خبرې اترې کوئ .دواړه تا�سې او کوچنی ته موقع
درکول کیږي چې اغیزه ولري او مشورې ترالسه کړئ چې کورنۍ څرنګه
د زده کوونکي په زده کړو کې مرسته کوالی �شي.

د ابتدایــي ښوونځي اړین مقررات
ابتدایي ښوونځی اجباري دی .په در�سي ساعتونو کې ګډون
د زده کړې یو عمده شرط دی .د سرپرست په حیث تا�سې مسؤل
یاست چې کوچنی مو باید ښوونځي ته والړ �شي او په در�سي ساعتونو
کې ونډه واخلي .زده کوونکي د دوشنبې څخه نیولې تر د جمعې ورځې
پورې ښوونځي ته ځي .شنبه ،یکشنبه او نورې عامې د رخصتۍ ورځې
رخصت وي .کوچنیان په دوبي کې او د کرسمس په وخت نسبتا اوږده
رخصتي لري.
که چیرې ستا�سې کوچني لپاره رخصتي پکاروي نو باید د مکتب
مدیرسره اړیکه ونی�سئ .همدا رازکه چیرې تا�سې خپل کوچنی د تدریس
له کومې برخې څخه آزادول غواړئ نو هم دا الره ونی�سئ .خو د دې لپاره
غښتلي دالیل باید شتون ولري او نباید د کوچني د پوهې مقتضا پوره
کولو امکاناتو په الرکې خنډ جوړ کړي.

که چیرې ستا�سې کوچنی غیرحاضروي پرته له دې چې تا�سې خبر
ورکړی وي نو ښوونځي باید هماغه ورځ تا�سې ته خبردرکړي .دا راز
نامشروع غیرحاضري په نتایجو کې ثبت څخه.
د درس په جریان کې معیارونه او ارزښتونه هم مخې ته ایښودل
کیږي .ښوونځی باید د سپکاوي مخنیوی وکړي او د مساواتو لپاره هلې
ځلې وکړي .خوندیتوب او د درس په وخت آرامي اړینه ده .کوم زده
کوونکی چې د درس په وخت نظم ګډوډوي د ښوونکي لخوا څنډل
کیږي .که چیرې دا هم ګټور ثابت ن�شي نو شاګردان د درس باقي ګړۍ د
ټولګي څخه بهرتیروي او یا د ښوونځي ساعتونو ختمیدلو وروسته هم
ایساریږي .خو په لومړي ګام کې ښوونکي د شاګرد سره د خبرو اترو له
الرې ستونزه هواروي.

ښوونځی خوښول
تا�سې او ستا�سې کوچنی په خپله خوښه د ولسوالۍ دننه یا بهر
یو ښوونځی غوره کوئ .ولسوالۍ خپل ښوونځي لري خو شخ�صي هم
شتون لري .ټول ښوونځي وړیا دي ،یعنې ښوونځي ته تګ کوم لګښت
نه لري.
یو شخ�صي ښوونځي کیدای �شي د یو تجارتي شرکت ،خیریه
موس�سې یا ټولنې لخوا پرمخ بیول کیږي .د دوی دروازې د هرچا پرمخ
پرانیستې وي او د تدریس کړنالره او د پوهې مقتضا د دولتي ښوونځیو
سره یو ډول وي.

ځینې ښوونځي ځانونه مشخص کوي .دوی د بیلګې په توګه کیدی
�شي ځانګړي د ورزش صنفونه ولري او یا کوم ځانګړی ډول د ښوونې او
روزنې طرز ولري.
کوچني ته په لومړي ګام کې په هغې دولتي ښوونځي کې ځای ورکول
کیږي کوم چې د ده د کور سره ترټولو ډیرنږدې وي .خو په شرط د دې
چې ځای پکې موجود وي تا�سې کوم بل ،دولتي یا شخ�صي ښوونځی هم
غوره کوالی �شئ.

د ښوونځي وخت پاې ته رسیدو څخه وروسته
د ساعت تیرۍ کور
د مور او پالرپه صفت تا�سې ته باید موقع مساعده وي چې کار
روزګاراو یا زده کړه وکړئ .په دا�سې حال کې ستا�سې ماشوم د ښوونځي
رخصتیدو څخه وروسته د ساعت تیرۍ کور ته تللی �شي .د ساعت تیرۍ
کور عموما د ښوونځي دننه او یا ورسره نږدې شتون لري .د ښوونځي او
ساعت تیرۍ کور کارکوونکي د یو بل سره همکاري کوي ترڅو د ساعت
تیرۍ کور کې ستا�سې د کوچني وخت خوندي او په زړه پورې تیر�شي.
د ساعت تیرۍ کور د ښوونې او روزنې یو ډلییزفعالیت دی چې د زده
کوونکي ودې ته مالتړاو تحریک ورکړي.

د ساعت تیرۍ کور د وړکتون ټولګې څخه نیولې  ۱۳کلنۍ پورې
کوچنیانو ته هرکلی وایي .د ښوونځي برعکس د ساعت تیرۍ کور ته
کوچنی لیږل لګښت لري .د لګښت کچه د ولسوالۍ لخوا ټاکل کیږي.
د  ۱۰څخه نیولې  ۱۲کالو عمرپورې کوچنیان په یو آزاد د ساعت
تیرۍ فعالیت کې هم برخه اخیستلی �شي .که چیرې تا�سې کاراو یا زده
کړو کې مشغول نه یاست نو دا یو غوره متبادل کیدی �شي .تا�سې او
ستا�سې کوچنی په خپله تصمیم نی�سۍ چې کوم وختونه او څومره ډیر
ګډون باید ولري.

تاسې اړین یاست
دا تا�سې یاست چې خپل کوچني ته ترټولو نږدې یاست .که چیرې تا�سې پوښتنه لرئ او یا د کوم
څیزپه اړه اندیښنه لرئ نو د کوچني ښوونکي او یا بل په ارتباط کې کس سره خبرې وکړئ .تا�سې همدا
رازهرشپږ میاشتو کې د پرمختګ یوې غونډې په ترڅ کې د کوچني ښوونکي سره لیدنه کتنه کوئ .دا
اړینه ده چې د ښوونځي چارې د کور په همکارۍ سره ترسره �شي .برسیره پردې دا یوه ښه موقع ده چې
په دې اړه خبرې و�شي چې آیا کوچنی مو خوشاله دی او ښوونځي کې څرنګه رفتارلري.
تا�سې د میندو پلرونو په غونډه کې د ښوونکي او نورو میندو پلرونو سره لیدنه کوئ ترڅو د
فعالیت او د راروان لپاره څه په پالن کې نیول کیږي ،په هکله عمومي خبرې اترې وکړئ .ستا�سې
پوښتنې او نظردلته هم د اهمیت وړ دي.
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