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ﻟﮫ ﺟون څﺧﮫ ﺗر ﺳﭘټﻣﺑر  2022ﭘورې

د  Watlingtonﻟﮫ ﻣدﯾر څﺧﮫ راﻏﻠﯽ ﭘﯾﻐﺎم

ﻟﮫ ھﻐﮫ ځﺎﯾﮫ ﭼﯥ زه د ﻓﻼډﯾﻠﻔﯾﺎ د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې د ﻣدﯾر ﮐﯾدو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ وﯾﺎړم،
زﻣﺎ اﺳﺎﺳﻲ ﻟوﻣړﯾﺗوب اورﯾدل او زده ﮐول دي .زه ﺑﮫ د ﺧﭘل ﮐﺎر ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو
 100ورځو ﮐﯥ ﭘﮫ ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑو ،ﻣﻔﮑراﻧﮫ او ﭘﮫ ﻋداﻟت وﻻړو ﻣﺑﺎﺣﺛو او
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ګډون وﮐړم ﺗرڅو ﻣﺷﺧص ﮐړم ﭼﯥ دﻣګړۍ ﮐوم ﻣوارد ﺳم
روان دي او ﮐوم ھﻐﮫ ﺑﮭﺑود ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .د ﻣﺷﺎرﮐﺗﻲ او ﻣؤﺛرې رھﺑرۍ د
طرﯾﻘﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ،د ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ د ګڼ ﺷﻣﭔر ﺧﻠﮑو ﺳره ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣل ﻟرم ﺗرڅو د
دﻏﮫ ﻟوی ښﺎر د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮫ اړه څﮫ زده ﮐړم او ھﻐﮫ څﮫ ﻟﮫ ﺧﻠﮑو واورم ﭼﯥ د
ﻓﯾﻼدﻓﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې ﻣوﺧو ﺗﮫ د رﺳﭔدو ﻟﭘﺎره ﻻزم دي.
ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ ﯾو داﺳﯥ ﻟﮫ ګڼﯥ ګوڼﯥ ډک ښﺎر دی ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﻏﭔږه ﮐﯥ ﯾﯥ اﺳﺗﻌدادوﻧو او د ﭘﺎم وړ ﻣﻧﺎﺑﻌو ﺗﮫ ځﺎی ورﮐړی .دﻏﮫ ښﺎر ﭼﯥ د
ﻣﺳﺎواﺗو ،ورورګﻠوۍ ،ﺧورګﻠوۍ او ﻓﻌﺎل اوﺳﭔدو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺧﯾﻧﮫ ﻟري ،ﮐﭔدی ﺷﻲ ﻧژاد ،دﯾن ،ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ ﺟوړښت ﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎدي
وﺿﻌﯾت ﺗﮫ ﭘﮫ ﻧﮫ ﮐﺗو ﺳره د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﯾو داﺳﯥ ځﺎی و اوﺳﻲ ﭼﯥ ﺧﭘﻠو زده ﮐړو ﺗﮫ ﭼټﮑﺗﯾﺎ ورﮐړي او ﺧﭘل ذاﺗﻲ او دروﻧﻲ
اﺳﺗﻌدادوﻧو ﺗﮫ وده ورﮐړي .زه ﺑﮫ د ﯾوه ﻣدﯾر ﭘﮫ ﺣﯾث ﭘﮫ ﺷدت او ﭼټﮑۍ ﺳره د ﺧﭘﻠو زده ﮐووﻧﮑو ،ﮐورﻧﯾو ،ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ،د ښﺎر او اﯾﺎﻟت
د ﭼﺎرواﮐو ،ټوﻟﻧو ،ﭘوھﻧﺗوﻧوﻧو ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ،ټوﻟﻧﯾزو ﺑﻧﺳټوﻧو ،او ﻣﺧﮑښو ﺳوداګرو ﺳره ﮐﺎر وﮐړم ﺗرڅو ﭘﮫ ګډه وﮐوﻟﯽ ﺷو د ټوﻟﻧﯥ ﭘﮫ
ﺗرټوﻟو ﺳﺗوﻧزﻣﻧو ﺧﻧډوﻧو ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐزو وﮐړو ،اﻧرژي ﭘﮑﯥ ﻣﺻرف ﮐړو او ﺧﻼﻗﯾت ورﺗﮫ راوړو او ﺑﻼﺧره د  198,645ھﻐو
ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﭘﮫ ژوﻧد ﮐﯥ ﺑﮭﺑود راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐړو ﭼﯥ زﻣوږ د ﺧدﻣﺎﺗو ﺗر ﭘوښښ ﻻﻧدې دي .ﻣﮭﻣﮫ ﻧﮫ ده ﭼﯥ ﯾو ﻣﺎﺷوم زﻣوږ ﭘﮫ دودﯾزه ﯾﺎ ﺳﻧﺗﻲ
ښووﻧځﻲ ﮐﯥ ﯾﺎ ﭘﮫ زﻣوږ ﭘﮫ اﺟﺎروي ښووﻧځﯾو ﮐﯥ ،ﻣوږ ﻣﺷران ﺑﮫ ھﻠﺗﮫ ﺣﺿور ﻟرو ﺗرڅو د ھﻐوی د ﻏوړﭔدو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ھﻐوی ﺗﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ،
ﻣﯾﻧﮫ او ﻻزم ﺗﻌﮭد ﭘﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﮐﯥ ورﮐړو ..ﮐﺎر ﺑﮫ ﺳﺗوﻧزﻣن وي ،ﺧو زﻣوږ زده ﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻣوږ ﺑﺎﻧدې ﺣﺳﺎب ﮐوي ﺗرڅو ھﻐوی او د
ھﻐوی ﮐورﻧﯾو ﺗﮫ د ژوﻧد ﻓرﺻﺗوﻧﮫ او ﺑدﻟون راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐووﻧﮑﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐړو.
زﻣﺎ ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو  100ورځو ﮐﯥ ﺑﮫ ﺗﺎﺳو د دﻏﮫ ښﺎر او ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې د زده ﮐړې ﭘﮫ اړه زﻣﺎ ﺗﻌﮭد وګورئ ،واورئ او اﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﯾﯥ
ﮐړئ .زه ﺑﮫ د ﺧﭘل ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﭘﻼوي ﺳره ټﯾﻧګﯥ او ﻣﻌﻧﯽ ﻟروﻧﮑﯥ اړﯾﮑﯥ ﺟوړې ﮐړم ،ﻧو ﭘدې ډول ﻣوږ ﭘﮫ وﺿﺎﺣت ﺳره د ﺧﭘل اﺧﻼﻗﻲ
ھدف ﺳره ھﻣﻐږي ﯾو او ﭘﮫ ﭘوره ﺗﻣرﮐز او ھوډ ﺳره ﻋﻣل ﮐوو .ھﻣدارﻧګﮫ ﻣوږ ﺑﮫ د ﺧﭘﻠو ﺧﻠﮑو ﺳره ﺧﭘل ﺗﻌﺎﻣل او ګډون ﭘراخ ﮐړو
ﺗرڅو ﻣوږ ټول وﮐوﻟﯽ ﺷو د ﺧﭘل ښووﻧځﻲ د ﺳﯾﺳﺗم ﭘﮫ ﺑرﯾﺎ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻓﻌﺎل ډول ګډون وﻟرو او ﺧﭘﻠو ﻣوﺧو او ﻣﺻؤﻧﯾت ﺗﮫ ورﺳﭔږو.
د اورﭔدوﻧﯥ او زده ﮐړې ﭘﮫ دﻏﮫ ﺗدرﯾس ﮐﯥ ﺑﮫ ﭘﮫ ھﻐو ﭘﯾﻧځو ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز ﮐﭔږي ﭼﯥ ﻣوﺧو او ﻣﺻؤﻧﯾت ﺗﮫ د رﺳﭔدو
ښﮑﺎرﻧدوﯾﻲ ﮐوي او د ﺑرﯾﺎ او ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﮫ ﻟور د اوږده او ﭘﮫ ھﻣﮑﺎرﯾو ﺑﺎﻧدې د وﻻړ ﺳﻔر ﻟﭘﺎره ﭘﯾﻼﻣﮫ ګڼل ﮐﭔږي .دا ﭘروﺳﮫ د ﯾوه داﺳﯥ ﭘﺎﯾﻠو
او ﺳﭘﺎرښﺗﻧو درﻟودوﻧﮑﻲ راﭘور ﻻﻣل ﮐﭔږي ﭼﯥ د ﮐﺎري ﺳﭘﺎرښﺗﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻣوږ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .زه ﭘﮫ ﺑﯥ ﺻﺑرۍ ﺳره د ﯾوه
ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﺳﻔر ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺗﻣﮫ ﯾم ،داﺳﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﮫ ﭘﮫ ﺟﻣﻌﻲ ډول وﭘوښﺗو "ﻣﺎﺷوﻣﺎن څﻧګﯥ دي؟" ،داﺳﯥ راﺗﮫ ووﯾل ﭼﯥ "ټول ﻣﺎﺷوﻣﺎن ښﮫ دي"!
ﺑل ھر ډول ځواب ﻣﻌﻣوﻻ د ﻗﺑﻠو وړ ﻧﮫ دی.
ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ دﻏﮫ ﻓرﺻت څﺧﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺳره ګډ ﮐﺎر ﮐوم ،ﻣﻧﻧﮫ ﮐوم .ﻣوږ ﺗرټوﻟو ﻏوره ورځﯥ ﭘﮫ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻟرو.
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زده ﮐړه

د اورﭔدﻧﯥ او زده ﮐړې ﻟﭘﺎره ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ﺗرڅو د ﻣوﺧو او ﻣﺻؤﻧﯾت ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯥ ګړﻧدۍ ﺷﻲ

د اورﭔدﻧﯥ او زده ﮐړې ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﺑﮫ دا ﭘﻧځﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ زﻣﺎ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﺗرڅو ﭘﮫ ګډ ﮐﺎر ﮐﯥ ﭘﮫ ﺧﭘل ﻓﮑر او ﻧظرﯾﮫ ﺑﺎﻧدې ﭘوه
ﺷم او وﮐوﻟﯽ ﺷم ﻟﮫ ھﻐو زده ﮐووﻧﮑو څﺧﮫ د ﻣوﺧو او ﻣﺻؤﻧﯾت د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﻼﺗړ وﮐړم ﭼﯥ زﻣوږ د ﺧدﻣﺎﺗو ﺗر
ﭘوښښ ﻻﻧدې دي .د ﻣوﺧو او ﻣﺻؤﻧﯾت ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره
 philasd.org/goalsandguardrailsﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ.

1م ﻟوﻣړﯾﺗوب

د زده ﮐووﻧﮑو او ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ھوﺳﺎﯾﻧﮫ و ارزوئ

2م ﻟوﻣړﯾﺗوب

زﻣوږ ذﯾدﺧﻠﯥ ﻣراﺟﻊ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﮐړئ او ﺑﺎور راﻣﻧځﺗﮫ ﮐړئ

3م ﻟوﻣړﯾﺗوب

د ﺗدرﯾس او زده ﮐړې ارزوﻧﮫ وﮐړئ

4م ﻟوﻣړﯾﺗوب

د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې د ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ او ﺗطﺎﺑﻖ ﭘﮫ اړه ارزوﻧﮫ وﮐړئ

5م ﻟوﻣړﯾﺗوب

د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې د ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻲ ﭼﺎرو ،ﺗﺳﮭﯾﻼﺗو او ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرو ﭘﮫ اړه ارزوﻧﮫ
وﮐړئ

1م ﻟوﻣړﯾﺗوب

د زده ﮐووﻧﮑو او ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ھوﺳﺎﯾﻧﮫ و ارزوئ

1

ﻣوﺧﮫ
ﮐﮫ ﭼﭔرې زده ﮐووﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﻟﮫ ﻓزﯾﮑﻲ او ﻋﺎطﻔﻲ اړﺧﮫ ﺧوﻧدي ﻧﮫ وي ،وده ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ .د ﯾوې ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې ﭘﮫ ﺗوګﮫ ،ﻣوږ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ
ګډې ھﻣﮑﺎرۍ ﺳره د ښﺎروال د دﻓﺗر ،د ښﺎر د ﺷورا ،د ﺗﺟﺎرﺗﻲ ټوﻟﻧﯥ ،زﻣوږ د ګﺎوﻧډﯾﺎﻧو ،او د ښووﻧځﻲ ذﯾدﺧل اﻓراد ﺳره راټول ﮐړو ﺗرڅو د
ھوﺳﺎﯾﻧﯥ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺳﺗوﻧزې ﭘﮫ ګډه ﺳره ﺣل ﮐړو ﺗرڅو د زده ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﯾو ھوﺳﺎ او ﺧوﻧدي ﭼﺎﭘﭔ﷼ راﻣﻧځﺗﮫ ﮐړو او ھﻐوی وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ
زده ﮐړه او وده وﮐړي .د زده ﮐووﻧﮑو ھوﺳﺎﯾﻧﯥ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ زﻣوږ ﺗوﺟﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ زﻣوږ زده ﮐووﻧﮑﻲ ډﭔرو ﻓرﺻﺗوﻧو ﺗﮫ راوﺑوﻟﻲ او
ﻻﺳرﺳﯽ ورﺗﮫ وﻟري ﺗرڅو ھﻐوی وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﮫ ھﻐو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ او ﺑﺎﻣﻔﮭوﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﮐﯥ وﻧډه واﺧﻠﻲ ﭼﯥ د ھﻐوی د ﭘﺎﻟﻧﯥ او د ﻣﺛﺑت ذھﻧﯾت
ﺟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﻔﯾد دي .ﻣوږ ھڅﮫ ﮐوو ﺗرڅو ډاډ ﺣﺎﺻل ﮐړو ﭼﯥ د ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ ﻟﮫ ﺧوا زده ﮐووﻧﮑو ﺗﮫ وړاﻧدې ﺷوي ﻓرﺻﺗوﻧﮫ د ھﻐوی ارزښت
ﻟري او ﻟﮫ ھﻐوی څﺧﮫ ﺧﻼق وګړي ﺟوړوي.

ﻋﻣﻠﻲ ګﺎﻣوﻧﮫ
ﻟﮫ ټوﻟﻧﯥ ﺳره ﯾو راﺑط ﮐس اﺳﺗﺧدام ﮐړئ ﭼﯥ ﻣدﯾر ﺗﮫ راﭘور ورﮐړي ﺗرڅو اﺳﺎﺳﻲ اړﯾﮑﯥ او ھﻣﮑﺎري اﯾﺟﺎد ،او د زده ﮐووﻧﮑو او
ﮐﺎرﻣﻧداﻧو د ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺳﺗوﻧزو ﭘﮫ ﺷﻣول د ټوﻟﻧﯥ ﺳﺗوﻧزو ﺗﮫ ھم ﻻﺳرﺳﯽ وﺷﻲ.

1.1

د ﻣوﺟوده ﺟوړښت ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړئ ﺗرڅو د ﺷدﯾدې ﻏﯾر ﺣﺎﺿرۍ ،ﺑﯥ ﮐورۍ ،ﺑﭔړﻧﻲ ﻣﻼﺗړ ،او ﻟﮫ ښووﻧځﻲ څﺧﮫ د ﺑﺎﻧدې وﺧت
د ﺳﺗوﻧزو د ﺣل ﻟﭘﺎره د ښﺎر او ټوﻟﻧﯥ ﮐﻠﯾدي ﮐﺳﺎن ﺳره راټول ﮐړئ.

1.2

د ښﺎر د ﭼﺎرواﮐو ،د اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺎﻧو ،او د ﮐﻠﯾدي ذﯾدﺧﻠو ﻣراﺟﻌو ﭘﮫ ھﻣﮑﺎرۍ ﺳره د اوړي ،ﻟﮫ ښووﻧځﻲ څﺧﮫ د ﺑﺎﻧدې وﺧت ،او
د ھم ﻧﺻﺎﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﭘروګرام د اوږدوﻟو اﺣﺗﻣﺎﻻت و ارزوئ.

1.3

د دې ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ وﮐړئ ﭼﯥ څﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ښووﻧځﻲ د ﭼﺎﭘﭔ﷼ او د ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺳﺗوﻧزو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻟﮫ زده ﮐووﻧﮑو ،ﮐﺎرﻣﻧداﻧو،
واﻟدﭔﻧو او د ټوﻟﻧﯥ ﻟﮫ ﻏړو څﺧﮫ ﻧظر واﺧﻠﺊ او ھﻐوی ﺗﮫ ځواب وواﯾﺊ.

1.4

ﭘﮫ ښووﻧځﻲ او د ښووﻧځﻲ ﭘﮫ ﺷﺎوﺧوا ﮐﯥ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾزو ﺗﺧﻠﻔﺎﺗو ﺗﮫ ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗوﺟﮫ ﺳره د ښووﻧځﻲ/ﺣوزې د ﺗﻌﻠﯾﻖ او اﺧراج
ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ارزوئ او ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ ﯾﯥ وﮐړئ.

1.5

د ھر ښووﻧځﻲ د ﭼﺎﭘﭔ﷼ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وګورئ.

1.6

زده ﮐووﻧﮑو او ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺗﮫ د رواﻧﻲ رﻏﺗﯾﺎ او ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ زﻣوږ ﺗوﺟﮫ و ارزوئ او دا ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړئ ﭼﯥ آﯾﺎ ﻣوږ زده
ﮐووﻧﮑو او ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺗﮫ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ او ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﺧدﻣﺎت وړاﻧدې ﮐوو او ﮐﮫ ﻧﮫ.

1.7

د ﺗﺟدﯾدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو او ﻣﺛﺑت ﭼﻠﻧد ،ﻣداﺧﻠﯥ ،او ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ د ﺟوړو ﺷوﯾو ﭘروګراﻣوﻧو ﻟﭘﺎره زﻣوږ ﭘﺎﻧګوﻧﮫ و ارزوئ.

1.8
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زﻣوږ ذﯾدﺧﻠﯥ ﻣراﺟﻊ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﮐړئ او ﺑﺎور راﻣﻧځﺗﮫ ﮐړئ

ﻣوﺧﮫ
ﭘﮫ ﺑﺎور راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﺑﺎﻧدې ﭘوھﯾدل ﻟﮫ اورﯾدو ﭘﯾل ﮐﯾږي ،او ﺑﯾﺎ د ټوﻟو زده ﮐوﻧﮑو ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﮐﯾدو ﮐﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﮐﺎر ﮐﯥ د ﺷرﯾﮑﺎﻧو ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﭘﮫ
ﻣؤﺛره ﺗوګﮫ ھﻣﮑﺎري او اړﯾﮑﮫ ﻧﯾول .دا زﻣوږ ﻟﭘﺎره اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺑره ده ﭼﯥ د ﺧﭘﻠﯥ ټوﻟﻧﯥ ھﯾﻠﯥ ﻟﮑﮫ ،زده ﮐووﻧﮑﻲ ،ﮐورﻧۍ ،ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ،د ښﺎر او
اﯾﺎﻟت ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﭼﺎرواﮐﻲ ،ټوﻟﻧﯥ ،ﭘوھﻧﺗوﻧوﻧﮫ ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ،ټوﻟﻧﯾز ﺑﻧﺳټوﻧﮫ ،او ﻣﺦ ﮐښﮫ ﺗﺟﺎران درک ﮐړو .ﺳرﺑﭔره ﭘردې ،ﻣوږ ﺑﺎﯾد ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړو
ﭼﯥ ﻣوږ د ھﻣﮑﺎرﯾو ځواﮐﻣن ﺟوړښﺗوﻧﮫ راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐړو او دا ارزوﻧﮫ وﮐړو ﭼﯥ ﺧﭘﻠﯥ داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ اړﯾﮑﯥ څﻧګﮫ ټﯾﻧګﯥ ﮐړو.

ﻋﻣﻠﻲ ګﺎﻣوﻧﮫ
د ﻣدﯾر ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﺳره د رﻏووﻧﮑو اړﯾﮑو ﺟوړښﺗوﻧﮫ ډﭔر ﮐړو.

2.1

د ښووﻧﯥ او روزﻧﯥ د ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ د رﯾﯾس ،ﻣرﺳﺗﯾﺎل ښﺎروال ،د ښﺎر ﺷورا ،دوﻟﺗﻲ ﭼﺎرواﮐو او ﻣﻘﻧﻧﮫ ﭘﻼوي ،ﻋﻘﯾد ِوي ټوﻟﻧو ،د
ﺳوداګرۍ د ﻣﺷراﻧو ،او د ټوﻟﻧﯥ د ﻏړو ﺳره ﭘﮫ ﻣﺷوره د ﮐﻠﯾدي ﻣﺷراﻧو ﺳره ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړئ.

2.2

د ښﺎرواﻟۍ د ﻏوﻧډو ﮐورﺑﮫ ﺗوب ﭘﮫ ﺷﺧﺻﻲ ډول او د زوم ﻟﮫ ﻻرې د ښووﻧﮑو ،ﻣدﯾراﻧو ،ﻣﺎﻟﺗړ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ،د ښووﻧځﻲ د ﻧورو
ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ،او د ﻣرﮐزي دﻓﺗر ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﺳره د ﻏوﻧډو ﮐورﺑﮫ ﺗوب ﺗر څو ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ څﮫ ﺑﺎﯾد وﮐړي او وﭘﺗﭔﯾﻲ ﭼﯥ د
ﻓﺷﺎر/اﺿطراب ﺳﺎﺣﯥ ﮐوﻣﯥ دي.

2.3

د داﺧﻠﻲ اړﯾﮑو د ﭘروﺗوﮐول ﻟﮑﮫ د ټوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو د ﺳﺗراﺗﯾژئ ،د دې ﭘﺗﭔﯾل ﭼﯥ ﺳﯾﺳﺗم څﻧګﮫ د ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ د ﻏړﯾو ،ﻣدﯾراﻧو ،ښووﻧﯾزو
ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ،ﻏﯾر ﻻرښودي ﮐﺎرﮐووﻧﮑو او د ﻣرﮐزي دﻓﺗر دﮐﺎر ﮐووﻧﮑو ﭘﮫ اړه ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐول.

2.4

د ارﺗﺑﺎطﻲ ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧو ،د 1ړي ﮐﺎل د ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو او د ﺳرﭘرﺳت د ارزوﻧﯥ ﻟﮫ ﭘروﺳﯥ څﺧﮫ د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﭘﻼوي ﭘﮫ ﺷﺎﺗګ.

2.5

د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې د ﻓﻌﻠﯽ ارﺗﺑﺎطﻲ ﺣﺎﻟت او د ګډون ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ھڅو ﭘﮫ اړه ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړئ ،او ھﻣدارﻧګﮫ د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې
او ښووﻧځﻲ د وﭔب ﭘﺎڼو د ﮐﯾﻔﯾت ﭘﮫ اړه ارزوﻧﮫ وﮐړئ.

2.6

د ټوﻟو ﺧﻠﮑو د ﻣﺷﺧﺻو ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو او اړﺗﯾﺎو ﭘﮫ اړه د ﭘوھﭔدو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د اورﭔدﻧﯥ او زده ﮐړې د ﺗدرﯾﺳﺎﺗو ﭘﮫ ﻻره اﭼول.
د درﻧﺎوي او ﺑﺎور ﻓرھﻧګ د راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د زﻣوږ د ټوﻟﻧﯥ د ﺷرﯾﮑﺎﻧو ﺳره ﻣﺑﺎﺣﺛﯥ وﮐړئ او اړﯾﮑﮫ ورﺳره ټﯾﻧګﯥ ﮐړئ.

2.7
2.8
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د ﺗدرﯾس او زده ﮐړې ﭘﮫ اړه ارزوﻧﮫ وﮐړئ

ﻣﻮﺧﮫ
د ﻋﻠﻣﻲ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو د ﺑﮭﺑود او ﻣوﺧو ﺗﮫ د رﺳﭔدو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﺗدرﯾس او زده ﮐړه زﻣوږ اﺳﺎﺳﻲ ﻣوﺿوع ده .ﮐووﭔډ 19-د زده ﮐووﻧﮑو د زده
ﮐړې ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ د ﺟدي ﺳﮑﺗګﯾو ﻻﻣل ﺷوی ،او اوس ﻣوږ ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل ﻻرښودي ﭘروګرام ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺧﭘل ﻣﺷﺎرﮐت ﭘﯾﺎوړی ﮐړو ﺗرڅو ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ
ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو ﮐﯥ د ﻟوړ ﮐﯾﻔﯾت ﺗدرﯾس او زده ﮐړې د ﻧﯾوﻟو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ زﻣوږ ښووﻧﮑﻲ او ښووﻧځﻲ ھﻐﮫ څﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي ﭼﯥ اړﺗﯾﺎ وي
ورﺗﮫ .دا ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐول ﭼﯥ زده ﮐووﻧﮑﻲ ﯾوازې د ﻓﯾﻼدﻓﯾﺎ ﻟﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې څﺧﮫ ﻓﺎرﻏﭔږي ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻟﮫ دې څﺧﮫ څﺧﮫ زﻣوږ د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې
د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ،ﻗرار دادﯾﺎﻧو او رﺿﺎﮐﺎراﻧو ﻣوﺧﮫ دا ده ﭼﯥ د ھﻐوی ﭘﮫ ﻓراﻏت ﺳره ﯾو ﮐﺎري ځواک راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐړي.

ﻋﻣﻠﻲ ګﺎﻣوﻧﮫ
ښووﻧځﻲ ﺗﮫ د ﺗﮑراري او رھﻧﻣﺎ ﺷوﯾو ﻣراﺟﻌﯾﻧو ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ ﺑﮭﺑود راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐړئ ﺗرڅو ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ھﻐو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو څﺎرﻧﮫ
او ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ ﭘﮫ ﺑﮭﺑود ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.

3.1

ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ﺑﮭﺑود راﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐوﻟو د ﻓﻌﻠﻲ ﭘروﺳﯥ )ﻟﮑﮫ د ښووﻧځﻲ د ﺑﮭﺑود طرح( ﭘﮫ اړه ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړئ او دا ډاډ
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ ښووﻧځﻲ د زده ﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﯾو روڼ ګڼ اړﺧﯾزه ﺳﯾﺳﺗم ﻟري.

3.2

د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺳﻠﮑﻲ ﭘﻼن ﭘﮫ اړه ارزوﻧﮫ وﮐړئ ﺗرڅو ﻟﮫ اداري ،راھﻧﻣﺎﯾﻲ ،او ﻏﯾر راھﻧﻣﺎﯾﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو څﺧﮫ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ او
ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑودﺟﮫ ﮐﯥ څﻧګﮫ د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د اﻧﮑﺷﺎف ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎﻧګوﻧﯥ ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز ﮐﭔږي.

3.3

د رﯾﺎﺿﻲ او ﺳﯾﻣﮫ ﺋﯾزې ﺳواد زده ﮐړې د ﭼﺎرﭼوب د اﻧﺳﺟﺎم ﻟﭘﺎره ارزوﻧﮫ وﮐړئ.

3.4

د ﺗطﺑﯾﻖ اﺻوﻟو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﭘﮫ اﮐﺎدﻣﯾﮑو ﻣواردو ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز وﮐړئ او دا ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ ﭼﯥ ﻟﮫ ﺳﺗراﺗﯾژﯾو څﺧﮫ ﭘﮫ داﺳﯥ ډول
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﭔږي ﭼﯥ د زده ﮐووﻧﮑو د ﭘرﻣﺧﺗګوﻧو ﭘروړاﻧدې د ﺧﻧډوﻧو ﻻﻣﻠوﻧوﻧﮫ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐﻲ.

3.5

ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐړئ ﭼﯥ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺣﺎوروي او ﭘﮫ څﭔړﻧو وﻻړ ﻧﺻﺎب څﻧګﮫ دی او
ﭘﮫ ﮐوﻣﮫ ﮐﭼﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﭘﮑﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﮐﭔږي او د زده ﮐووﻧﮑو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو/ودې ﺗﮫ ﺿﻣﯾﻧﮫ ﺑراﺑروي.

3.6

د زده ﮐووﻧﮑو او ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﺣﺎﺿرۍ د ﻧﻣراﺗو ،د زده ﮐووﻧﮑو د ﻣﺣروﻣﭔدو د ﻧﻣراﺗو ،او د زده ﮐووﻧﮑﻲ د ﻓراﻏت د ﻧﻣرې ﭘﮫ
اړه ارزوﻧﮫ وﮐړئ ،ﺗرڅو ﻣوﺧو او ھﯾﻠو ﺗﮫ د رﺳﭔدو ﭘﮫ ﭘﮫ اړه ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ.

3.7
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د ﺣوزې د رھﺑرۍ ظرﻓﯾت او ﺗﻧظﯾم

ﻣﻮﺧﮫ
د ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې ﻟﭘﺎره دا اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ﯾو ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﮑرد ﻟروﻧﮑﯽ ،ﻣﺗﺻل ،او ﭘر ﭘﺎﯾﻠو ﺑﺎﻧدې وﻻړ ﮐﻠﺗور وﻟري .د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ ډاډ
ﺣﺎﺻل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣوږ د ﯾوه ﻣؤﺛر ټﯾم ﭘﮫ ﺷﺎن د ﻣﺳﻠﮑﻲ ﮐﻠﺗور ﭘر اﺳﺎس ﮐﺎر ﮐوو ،ﻣوږ ﺑﮫ د ﺧﭘﻠﯥ رھﺑرۍ د ظرﻓﯾت ارزوﻧﯥ ﺗﮫ ژﻣن وو ﺗرڅو
وﮐوﻟﯽ ﺷو ﻣوﺧﯥ او ﻣﺻؤﻧﯾت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړو .ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﻟﯾﮑوال  Jim Collinsڅرګﻧده ﮐړې ده ،ﻣوږ ﺑﮫ ډاډ ﺣﺎﺻل ﮐړو ﭼﯥ ﻣوږ د ﺑس ﭘﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑو څوﮐﯾو ﮐﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺳﺎن ﻟرو .ﻣوږ ﻧﮫ ﺷو ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ ﺗﺻﺎدﻓﺎ ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب ﺗﮫ ورﺳﭔږو .دا ﮐﺎر ﺑﺎﯾد د طرﺣﯥ ﻣطﺎﺑﻖ ﺗرﺳره ﺷﻲ.

ﻋﻣﻠﻲ ګﺎﻣوﻧﮫ
ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻣرﮐﯥ ﺗرﺳره ﮐړئ او د ټوﻟو ﻣﺳﺗﻘﯾﻣو راﭘوروﻧو ﺗرڅﻧګ ،ﺳواﻧﺢ او ﻟﻧډﯾز ﺷوې ﭘﺎڼﯥ ھم و ارزوئ.

4.1

د رھﺑرۍ د ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻟﺳت ﺗرﺗﯾب ﮐړئ ﺗرڅو وﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﻟﮫ اﺟراﺋﻲ رھﺑرۍ ﺳره ښﮫ آﺷﻧﺎ ﺷﺊ.

4.2

د اﻧﺗﻘﺎل ﯾو ټﯾم ﺟوړ ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ د ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ د دوﻟﺗﻲ ښووﻧځﯾو د ټوﻟﻧﯥ ﻏړي ،ﻣﺣﻠﻲ رھﺑران او د وړﮐﺗون څﺧﮫ ﺗر 12
ټوﻟګﻲ ﭘورې ﻣﻠﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺷﺎﻣل وي.

4.3

ﻟﮫ ﻣﺷراﻧو ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺳره ﯾو ځﺎی ﯾوه ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟوړه ﮐړئ ﺗرڅو د ﺣوزې د ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو ،د ﻧوﯾو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ،د
اوﺳﻧﯾو او ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﻲ ﺷوﯾو ﺷﻐﻠوﻧو ،او رھﺑرﯾت ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺑﺣث وﮐړئ
د ټﯾم د ﺟوړښت ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ وﮐړئ.
د دﻓﺗر د اوﺳﻧﻲ ﺟوړښت ،ﺗﻧظﯾم ،او ظرﻓﯾت ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ وﮐړئ ﺗرڅو ﻣوﺧﯥ او ﻣﺻؤﻧﯾت ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ.
د ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮫ اوﺳﻧﻲ ﺟوړښت ﮐﯥ د ښووﻧځﻲ د رھﺑراﻧو )ﻣدﯾراﻧو( ﺧﭘﻠواﮐﻲ او ﺻﻼﺣﯾت و ارزوئ.
ﻟﮫ ﻣﺷراﻧو ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﺳره ﯾوه دوھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ طرﺣﮫ ﮐړئ ﺗرڅو د ﻣﺳؤﻟﯾت د ﭘﻼﻧوﻧو او د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟوړښت ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ وﮐړي او
ﻣوﺧﯥ او ﻣﺻؤﻧﯾت ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ.

4.4

4.5
4.6
4.7

5م ﻟوﻣړﯾﺗوب

د ﺣوزې ﮐﺎرﮐرد ،اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې او ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرې و ارزوئ

ﻣﻮﺧﮫ
د ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ د ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺣوزې د ټوﻟو زده ﮐووﻧﮑو د اړﺗﯾﺎوو د ﭘوره ﮐﭔدو ﻟﭘﺎره دا اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ﮐﺎرﮐرد او ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرې ﺑﺎﯾد د ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ
ﻣطﺎﺑﻖ ﺗرﺳره ﺷﻲ او ﺑرﺗري او ﺷﻔﺎﻓﯾت وﻟري .ﻟﮫ ھرې څﺎﻧګﯥ څﺧﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ وﺷﻲ ﺗرڅو ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ھﻐوی څﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﭘراﺧﺗﯾﺎ د
دواﻣداره ﻣوډل څﺧﮫ ﭘﮫ اﺳﺗﻔﺎدې ﺳره د ښووﻧځﻲ د ﺧدﻣﺎﺗو او ﻣﻼﺗړ ﮐﭼﮫ ﻟوړه ﮐړي .ﺳرﺑﭔره ﭘر دې ،ﻣوږ ﺑﮫ د ﺧﭘﻠو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﺳﺗوﻧزو
ژورواﻟﯽ و ارزوو.

ﻋﻣﻠﻲ ګﺎﻣوﻧﮫ
د ﻋﻣﻠﮑرد ،ﺑﺷري ﻣﻧﺎﺑﻌو ،او ﺑودﺟﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻣﺳﺗﻘﯾﻣو راﭘوروﻧو ﺳره ﯾو ځﺎی ﻟﮫ ھر ﻓرد ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻧﺎﺳﺗﯥ ﺗرﺳره ﮐړئ ﭼﯥ د
 ESSRﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي ،او دا ھم ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل ﺷوي ﭼﯥ د ﻣﺣﻠﻲ ،اﯾﺎﻟﺗﻲ ،او ﻓدراﻟﻲ ﻣرﺳﺗو اﺳﺗﻔﺎده او ارزوﻧﮫ څﻧګﮫ
ﺗرﺳره ﮐﭔږي.
د ﺣوزې د ﻣرﺳﺗو د ﺑﯾﻼﻧس ،د ﻣﺎﻟﻲ وړاﻧد وﯾﻧو ،د ﻣﻧﺎﺑﻌو د ﺗﺧﺻﯾص د څرﻧګواﻟﻲ ،او د ﺑودﺟﯥ د ﺟوړوﻧﯥ د ﭘروﺳﯥ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ
ﺗرﺳره ﮐړئ؛ دا و ارزوئ ﭼﯥ د ﺣوزې ﺑودﺟﮫ او ﺑودﺟوي ﭘروﺳﮫ څﻧګﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻟﮫ زده ﮐووﻧﮑﻲ ﺳره د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ
ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.
د ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﺷﺎور ﻟﮫ دﻓﺗر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﻏوﻧډه وﻧﯾﺳﺊ ﺗرڅو د ﺣوزې ﺧﻼف د ھر ډول اوﺳﻧﯾو/ﺟﺎري ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻗداﻣﺎﺗو ﯾﺎ ﻏوره
ﻗﺿﺎوﺗوﻧو ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړئ او د ھﻐو ﻗواﻧﯾﻧو ﻣطﺎﺑﻖ د زده ﮐړې د اﯾﺎﻟﺗﻲ ﮐود ﻟﻧډﯾز ﺟوړ ﮐړئ ﭼﯥ اوس ﺗطﺑﯾﻘﭔږي او ﯾﺎ ښﺎﯾﻲ ﭘﮫ
راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺣوزه ﮐﯥ ﺗطﺑﯾﻖ ﺷﻲ.
د ﺣوزې د اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د وﺿﻌﯾت او ﮐړﻧو د ارزوﻧﯥ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړئ ﺗرڅو د زده ﮐووﻧﮑو د ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻻرې
ھﻐﮫ ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﭼﺎرې ﺗﺷﺧﯾص ﮐړي ﭼﯥ د ﻣوﺧو او ﻣﺻؤﻧﯾت او اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوو د ﭘﻼن د ﭘروﺳﯥ ﻟﮫ ﻻرې رھﺑري ﮐﭔږي.
د ھر ډول ﺑﻧﯾﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو او دا ﭼﯥ دا ﻣرﺳﺗﯥ څﻧګﮫ ﻟﮫ ښوﻧځﯾو څﺧﮫ ﻣﻼﺗړ ﮐوي ،ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻧوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
د ﻋﻣوﻣﻲ ﭘﻠټوﻧﮑﻲ د دﻓﺗر او د ﻧظﺎرت د ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ د دﻓﺗر ﻟﮫ ﺧوا ھر ډول ﭼﻣﺗو ﺷوي ﻣﺎﻟﻲ ﻣواد ،ﺑودﺟﮫ،
ﻧوي ﻧظﺎرﺗوﻧﮫ ،ﻣرﺳﺗﯥ او ﻧور ھر ډول راﭘوروﻧﮫ او ﻧظﺎرﺗوﻧﮫ و ارزوئ.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

د اوﺳﻧﯾو ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻗراردادوﻧﮫ او ﻣﮭﺎﻟﭔﺷوﻧﮫ ﺑﯾﺎ وګورئ.
ھﻐﮫ ﻣﻘدار ﺗﺷﺧﯾص ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﮐﯥ ﺣوزه د ﺑودﺟﯥ او ﺧدﻣﺎﺗو ﺗرﮐﯾز ﺗﻌﯾﻧوي.

5.7
5.8

ﭘﮫ  100ﻟوﻣړﯾو ورځو ﮐﯥ اورﭔدل او زده ﮐړه
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
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