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د السي صنایعو پروګرام 
د حرفوي پروګرامونو 

د جملې څخه دی او د 
حرفوي زده کړو بری 

لیک ترالسه کولو ته الره 
هواروي.

د السـي صنایعـو پروګـرام د هغـو خلکو لپاره ترتیب شـوی څـوک چې د خپلو السـونو او مټو څخه کار 

اخیسـتل غـواړي او د یـوې تخلیقـي حرفـې پـه چوکاټ کې د السـي صنعت پـه برخه کې دنده ترسـره 

کولـو سـره لیوالتیـا لـري. تاسـو کوالی شـئ په بېالبېلـو څانګو کې د السـي صنعت دنده غـوره کړئ.

تاسـو کولـی شـئ چـې د دې پروګـرام څخه د فراغت سمدسـتي وروسـته کار پیل کړئ یـا په حرفوي 

پوهنتـون کـې لـوړې زده کـړې سـر تـه ورسـوئ. همـدا راز تاسـو فرصت لرئ چـې پـه پوهنتون کې 

تحصیـل کولـو لپـاره اضافي کورسـونه هم غـوره کړئ.

پنځه بېالبېلې څانګې
هنري ترکاڼي

تاسـو بـه د تولیـد طریقـې زده کـړئ او د سـامان، ماشـینونو او توکـو پـه اړه بـه پوهـه ترالسـه 	 

کـړئ. د السـي صنایعـو دا څانګـه تاسـې لپـاره زمینـه برابـروي چـې د مثـال پـه توګه د کښـتۍ 

جوړونکـي، د دیکـور تـرکاڼ، د فرنیچـر تـرکاڼ او یا د لرګیو او سـاختماني توکـو د پلور په برخه 

کـې کار وکړئ.

ګل پلورونکی

تاسـو بـه د ګالنـو ګېـډۍ جوړولـو، د ګالنـو تزئینـي غونچـې جوړولـو لپـاره د بېالبېلـو توکو ګډ 	 

اسـتعمال او د ګلدانـۍ بوټـو پـه اړه پوهه ترالسـه کړئ. د السـي صنایعو دا څانګه ستاسـو لپاره 

زمینـه برابـروي چـې د مثـال پـه توګـه د ګل پلورونکـي په حیـث کار وکړئ.

نایي

تاسـو بـه بېالبېـل ډولونـه آرایـش او تخنیکونـه زده کـړئ او د سـامان او موادو پـه اړه به پوهه 	 

ترالسـه کـړئ. د السـي صنایعـو دا څانګه ستاسـو لپـاره د مثال په توګه د سـلماني پـه حیث کار 

کولو زمینه مسـاعدوي.

د نساجۍ ډیزاین

تاسـو بـه د تولیـد طریقـې او جوړښـتونه زده کـړئ او د پـه دې څانګـه کـې اسـتعمالېدونکو 	 

سـامان، ماشـینونو او توکو سـره به آشـنا شـئ. د السـي صنایعو په چوکاټ کې دا څانګه تاسـې 

لپـاره زمینـه مسـاعدوي چـې د مثـال پـه توګـه د نسـاجۍ او د تیارو لباسـونو په چـوکاټ کې د 

خریـدارۍ مامـور او خیـاط پـه حیـث کار وکړئ.

نور السي صنایع

تاسـو بـه د تولیـد طریقـې او تخنیکونـه زده کـړئ او د خپلې غوره شـوې حرفې پـورې مربوطو 	 

توکـو او سـامان سـره بـه آشـنا شـئ. دا څانګـه د مثـال پـه توګـه د شیشـه جوړونکـي، نعلبنـد، 

او سـینګار  پاکوونکـي، د ویښـتو  کُالل، د آس زیـن جوړونکـي، د مـورۍ )دودکـش(  زرګـر، 

ارایشـګر، د فرنیچـرو پوښـوونکي یـا سـاعت جوړونکـي پـه حیـث د کار کولـو لپـاره الره هـواروي.



د السي صنایعو پروګرام PASHTO

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

د نومـوړي پروګـرام پـه بهیـر کـې بـه د السـي صنایعو پروسـو، طراحۍ، د شـرکت چارې پرمـخ بیولو 

او د خدمـت پـه اړه پوهـه ترالسـه کړئ. تاسـو به د تیـارو توکو لپاره طرحه وضع کولـو او په دې اړه 

د سـامان او ماشـینونو اړتیـا سـنجولو پـه بابـت خپـل ظرفیـت د تمرین له الرې غښـتلی کړئ. تاسـو 

بـه دا هـم زده کـړئ چـې په کـوم ډول د خپـل کار ګټه او تاوان وسـنجوئ.

نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

پـه حرفـوي پروګرامونـو کې د ثانوي دورې دا عمومي مضمونونه شـامل دي: انګلیسـي، تاریخ، بدني 

روزنـه او روغتیـا، ریاضـي، طبیعـي علـوم، دینـي علـوم، ټولنیـز علوم، او سـوېډني ژبه یا سـوېډني د 

باندنـۍ ژبـې پـه حیـث. پـه حرفـوي پروګرامونو کې زیاتـره حرفوي مضمونونه لوسـتل کېـږي چې د 

پروګـرام ځانګـړي مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي خـو د هغـو مضمونونـو د جملـې څخه چـې وړاندې 

مـو پـه ابتدائیه ښـوونځي کـې لوسـتلي وي، یواځې ځینـې مضمونونه لوسـتل کېږي.

د پروګرام ځانګړي مضمونونه په دا ډول دي: تشبث، السي صنایع او د السي صنایعو پوهه.

تاسـو بـه فرصـت ولـرئ چـې د خپلـې خوښـې پروګـرام کـې تخصـص او ژوره پوهه ترالسـه کـړئ. دا 

مرحلـه د پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو پـه نـوم یادېږي. د مربوطه ښـوونځي سـره اړیکه ونیسـئ 

چـې د اختصاصـي مضمونونـو لپـاره کـوم مضمونونه وړانـدې کوي.

تاسـو اختیـاري مضمونونـه هـم لـرئ چـې لـه دې الرې د خپلـې خوښـې مضمـون لوسـتلی شـئ. د 

ښـوونځي څخـه پوښـتنه وکـړئ چـې کـوم کورسـونه لـري.

عملي کړنالرې

د دې پروګـرام پـه بهیـر کـې به تاسـو د السـي صنعت کاریګـر لپاره ترټولـو مهمه چاره یانې د السـي 

صنایعـو پروسـه کـې خپـل مهـارت تـه وده ورکـړئ. دا پـه دې مانا چې تاسـو بایـد دا ظرفیـت ولرئ 

چـې د پیرودونکـو اړتیـاوې پـه ګوتـه کـړئ، پـه سـمه توګـه د سـامان انتخـاب، پالنـول او سـمبالول 

ترسـره کـړئ، د مناسـبو خامـو توکـو او تخنیکونـو څخه ګټه پورتـه کړئ او د خپل کار په اړه تشـریح 

وړانـدې کـړئ او همـدا راز د نتیجـې شـننه او ارزونـه ترسـره کړئ.

د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د السـي صنایعـو پروګـرام پـه پـای کـې د غـوره شـوې حرفـې پـه چـوکاټ کـې یـو پایلیـک 

ولیکـئ چـې د دې پـه برکـت بـه دا ثابـت کـړی شـئ چې آیا تاسـو ټـول هغـه مهارتونه ترالسـه کړي 

دي چـې پـه خپلـه غـوره شـوې حرفـه کـې پـه کار بوختېـدو کـې به ورتـه ضـرورت لرئ.

د کار په ځای کې عملي زده کړه

د دې پروګـرام یـو څـه برخـې د کار یـو واقعـي ځـای کـې پـه عملـي بڼـه ترسـره کېـږي چـې مـوده 

بـه یـې لـږ تـر لـږه ۱۵ اونـۍ وي او دا دوره د کار پـه ځـای کـې د عملـي زده کـړې )APL( پـه نـوم 

یادېـږي. دا د نومـوړي پروګـرام یـوه اړینـه برخه ده. تاسـو به د عملـي زده کړې په بهیـر کې تجربه 

او د خلکـو سـره اړیکـې پیـدا کـړئ چـې د کار پسـې ګرځېدو په وخت کـې به ترې ګټـه پورته کړئ.

تربیوي زده کړه

کـه چیـرې ښـوونځی ستاسـو پـه پروګـرام کـې تربیـوي زده کـړې وړانـدې کـوي نو تاسـو کولی شـئ 

چـې ګټـه تـرې پورتـه کـړئ . دا پـه دې مانا ده چې تاسـو به هماغه پوهه ترالسـه کوئ خـو د خپلې 

روزنـې لـږ تـر لـږه نیمـه برخـه بـه په یـو یـا د کار په ګڼ شـمېر ځایونـو کې ترسـره کوئ.



د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کړو شـرایط پـوره کولو هوډ لرئ نـو اړینه ده چې مخکـې له مخکې د 

خپلـو زده کـړو لپـاره یـو پالن ونیسـئ. د اختیاري مضمونونـو او د اختصاصـي مضمونونو په چوکاټ 

کـې کولـی شـئ چـې هغـه کورسـونه ولولـئ چې د لـوړو زده کړو اساسـي شـرایط پـوره کولـو لپاره 

ضـروري ګڼـل کېـږي، خـو په دې شـرط چې مربوطه ښـوونځی په دا ډول اختصاصـي مضمونونو کې 

تدریـس ولـري. دا راز کورسـونه د سـوېډني ژبـې یـا سـوېډني د باندنۍ ژبې په حیث پـه مضمونونو 

کـې د دوو اضافـي کورسـونو او پـه انګلیسـي ژبـه کې د یو کـورس څخه عبارت وي. که چیرې تاسـو 

وړانـدې پـه پوهنتـون کـې د لـوړو زده کـړو هـوډ لـرئ نـو د الرښـوونې لپـاره د زده کړو او مسـلک 

الرښـود سـره اړیکه ونیسئ.

تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدنـي روزنـې او روغتیـا او د هنري کورسـونو د جملې څخه یـو کورس د 

اختیـاري مضمـون پـه توګه هم خـوښ کړئ.
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