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د ماشومانو د پوهاوي کتنه

زه څنګه د خپل ماشوم لپاره کتنه 
تنظیم کړم؟ 

کتنې په ګڼو ځایونو کې ترسره کیږي. د آنالین مالقات لپاره 
الندې QR کوډ سکن کړئ او یا الندې پتې ته والړ شئ: 

childoutreachprov.TimeTap.com

د ماشومانو د پوهاوي کتنه
 وړیا خدمت دی چې ستاسو د ښوونځي د حوزې لخوا ټولو

3-5 کلنو ماشومانو ته وړاندې کیږي.

https://childoutreachprov.timetap.com/#/


د کتنې نه وروسته څه کیږي؟ 
د کتنې پایلې کتل کیږي او یو لنډیز به ېې تاسو ته د څو 
اوونیو په ترڅ کې ولیږل شي. د لیدنې په لنډیز کې به د 

ودې برخې چې د عمر سره د مناسبې پایلې ښودنه کوي او 
همدارنګه هغه برخې چې بیاځلي کتنې یا تعقیب ته اړتیا لري.

د ماشومانو پوهاوی غواړي ډاډ ترالسه کړي چې ټول ماشومان 
وړکتون ته له داخلیدو وړاندې د یو ښه پیل لپاره آماده دي.

د کتنې پایله به څنګه کیږي؟
ستاسو د ماشوم د پایلې له کتلو وروسته به یو ښوونکی تصمیم نیسي 
چې آیا اضافي کتنې ته، زموږ ټیم ده معرفۍ په شمول، اړتیا شته که 

نه. د کتنې پایله به ستاسو په اجازه د ماشوم له ډاکټر، د اولیه پاملرنې 
او زده کړې له پروګرام سره شریکه شي. 

مثبتې پایلې
د ماشومانو پوهاوی کولی شي د هغو ماشومانو په پیژندلو کې مرسته 
وکړي چې ممکن په وړکتون او له هغې وروسته کې د مثبتو پایلو د 
ودې لپاره په کم عمر کې نورې ارزوونې، مداخلې او/یا خدماتو ته 

اړتیا ولري.

ولې زه باید 
ګډون وکړم؟

معموالً کورنۍ د هغو د ماشومانو د رشد او پرمختګ په تړاو 
پوښتنې لري. د ماشومانو پوهاوی به له تاسو سره مرسته وکړي 

چې د هغه د پرمختګ په اړه پوه او د هغه د ودې نه د مالتړ الرې چارې زده کړئ. 

 

کله باید زما ماشوم په کتنه کې ګډون 
وکړي؟

لکه څنګه چې ماشومان د خپلو ډاکټرانو سره منظمې لیدنې لري، 
نو دوې باید په ۳، ۴ او ۵ کلنې کې هر کال د ماشوم د پوهاوي 
په کتنه کې هم ګډون وکړي. ځکه چې ماشومان په دې لومړیو 

کلونو کې په چټکۍ سره زده کړه کوي، نو 
هره کتنه به کورنۍ ته د دوی د ماشوم د 

ودې په اړه تازه معلومات چمتو کوي. لرلید                        	 
اوریدل	 
د خبرو او ژبې مهارتونه	 
ټولنیزه/عاطفي وده	 
عمومي پرمختګ، لکه د ګرځیدا او خوځیدا 	 

مهارتونه، یاداښت او داسې نور.

ستاسو د ماشومانو د پرمختګ اړوند 
 معلومات په دوه الرو راغونډیږي:

ستاسو ماشوم به د 45 دقیقو لپاره د لوبې په څېر فعالیتونو کې . 1
برخه واخلي چې د عامه ښوونځي سیسټم د روزل شوي پرسونل 

لخوا ترسره کیږي. تاسو هر وخت کوالی شي چې خپل ماشوم 
سره په کتنه کې د ګډون پرمهال وګورئ.

تاسو به د خپل ماشوم د روغتیا او د هغه د پرمختګ په اړه یو . 2
لنډ پوښتنلیک، په کور کې د هغه ورځنیو فعالیتونو ته په کتو 

سره، بشپړ کړئ.

کچیرته زما ماشوم د انګلیسي نه بغیر 
په بله ژبه پوهیږي او خبرې کوي؟

که ستاسو ماشوم له انګلیسي پرته په بله ژبه خبرې کوي، 
نو د ماشوم پوهاوی به هڅه وکړي چې ستاسو له ماشوم 

سره ستاسو په ژبه وغږیږي او ورسره وګوري.

کوم شیان په کتنه کې شامل دي؟
د ماشومانو پوهاوی د پرمختګ په څلورو برخو کې لڼده ارزوونه 

کوي:


