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د هوټل او سیاحت 
پروګرام د حرفوي 

پروګرامونو د جملې څخه 
یو پروګرام دی چې د 

حرفوي زده کړو بری لیک 
ترالسه کولو لپاره زمینه 

برابروي.

د هوټـل او سـیاحت پروګـرام د هغـو خلکـو لپـاره ترتیـب شـوې څـوک چـې د سـیاحت، هوټـل او 

کانفرانـس پـه برخـه کـې کار کولـو سـره لیوالتیـا لـري.

تاسـو کولـی شـئ د دې پروګـرام څخـه د فراغـت سمدسـتي وروسـته کار پیـل کـړئ یـا پـه حرفـوي 

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

تحصیـل کولـو لپـاره اضافـي کورسـونه هـم غـوره کړئ.

دوه بېالبېلې څانګې
هوټل او کانفرانس

تاسـو بـه د یـو هوټـل د بیال بیلو څانګـو او د کانفرانسـونو د فعالیت په اړه پوهه ترالسـه کړئ. 	 

تاسـو بـه د خدمـت، ښـه سـلوک او دا چـې غونـډې او نورې پېښـې بایـد څنګه تنظیـم، پالن او 

تطبیـق شـي، پـه برخـه کې تمریـن وکړئ. نوموړې څانګه تاسـو تـه د بیلګې په توګـه د هرکلي 

)ریسیپشـن(، پـه نـوم لیکنـه )بوکنـګ(، کانفرانس او یا د خدمـت په برخه کـې د کار پیدا کولو 

زمینـه برابروي.

سیاحت او سفر

تاسـو بـه سـیالنیانو تـه د مالوماتـو وړانـدې کولو، د سـفرونو تنظیمولـو او پالنولـو، د فعالیتونو 	 

او ننـدارو، د سـفر منزلونـو او د سـفر الرو پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ او په څنګ کـې به یې د 

خدمـت او د ښـه سـلوک تمریـن هـم وکـړئ. نومـوړې څانګـه ستاسـو لپـاره د بیلګـې پـه تو ګه 

د فعالیتونـو او ننـدارو، سـیالنیانو تـه د مالوماتـو وړانـدې کولـو، الرښـوونې او یـا د نـوم لیکنې 

)بوکنـګ( او پلـور پـه چـوکاټ کـې د کار پیـدا کولو زمینـه برابروي.

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د خدمـت او ښـه سـلوک، اړیکـو، بـازار موندنـې، پلـور، د یـو شـرکت چـارې پر مـخ بیولو، 

ژبـې، د سـفر منـزل او د سـفر الرو پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ. همـدا راز بـه تاسـو د پـالن نیولـو، د 

اقتصـادي او اداري چـارو، د خلکـو اړتیـاو، دودونـو او د خدمـت تمـه او ورسـره د سـیاحت پـه ډګر 

کـې د پایـداره پرمختـګ پـه اړه پوهـه ترالسـه کړئ.

پـه نومـوړې پروګـرام کـی د کاري چاپیریـال چارو باندې ډیـر تاکید کیږي، ترڅو پـه کار کې د ژوبلې 

مخنیـوی او د روغ صحـت تضمین لپاره الره هواره شـي.
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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.

انګلیسـي، د خصوصـي سـکتور چـارې، هوټـل،  پـه دا ډول دي:  د پروګـرام ځانګـړي مضمونونـه 

کانفرانـس او ننـدارې، خدمـت ، ښـه سـلوک او سـیاحت.

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 خپـل د خوښـې مضمـون لوسـتلی شـئ. د 

ښـوونځي څخـه پوښـتنه وکـړئ چـې پـه دې برخـه کـې کـوم کورسـونه لـري.

عملي کړنالرې

تاسـو بـه پـه نومـوړي پروګـرام کې د خلکو سـره د ښـه سـلوک کولـو او د میلمنو او مشـتریانو سـره 

یـوه مسـلکي ارتبـاط ټینګولـو ظرفیـت د ازمیښـت النـدې ونیسـئ او ورته بـه پراختیا ورکړئ. تاسـو 

بـه د مالوماتـو راټولولـو،  تجزیـه کولـو او ارزونې او ورسـره د مسـئولیت اخیسـتلو او په هوښـیارۍ 

سـره یـو کار سـر ته رسـولو کـې تمریـن وکړئ.

تاسـو بـه د زده کـړې پـه بهیـر کـې خپلـې السـته راوړنـې د بحـث او ژورې کتنـې الندې نیسـئ او د 

راروان وخـت دنـدې لپـاره ځـان چمتـو کوئ.

د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د هوټـل او سـیاحت پروګـرام پـه پـای کې د غوره شـوې حرفې پـه چوکاټ کې بـه د ثانوي 

دورې پایلیـک لیکـئ چـې د دې الرې بـه څرګنـده کـړئ چـې آیـا تاسـو ټـول هغـه مهارتونه ترالسـه 

کـړي دي چـې پـه خپلـه غـوره شـوې حرفه کـې پـه کار بوختېـدو کې بـه ورته ضـرورت ولرئ.

د کار په ځای کې عملي زده کړه

د دې پروګـرام یـو څـه برخـې د کار یـو واقعـي ځـای کـې ترسـره کېـږي چې مـوده به یې لـږ تر لږه 

۱۵ اونـۍ وي او دا دوره د کار پـه ځـای کـې د عملي زده کـړې )APL( په نوم یادېږي. دا د نوموړي 

پروګـرام یـوه مهمـه برخـه ده. تاسـو بـه د عملـي زده کـړې پـه بهیـر کـې تجربـه او د خلکـو سـره 

اړیکـې پیـدا کـړئ چـې د کار پسـې ګرځېـدو پـه وخـت کې بـه ترې ګټـه پورته کړی شـئ.

تربیوي زده کړه

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

چـې تـرې ګټـه 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 کـړو شـرایط پـوره کـول غـواړئ نـو اړینـه ده چـې مخکـې لـه مخکې 

د خپلـو زده کـړو لپـاره یـو پـالن جـوړ کړئ. تاسـو پـه اختیـاري مضمونونو کـې هغه ډول کورسـونه 

لوسـتلی شـئ چـې د لـوړو زده کـړو اساسـي شـرایط پـوره کولـو لپـاره ضـروري ګڼـل کیـږي. دا راز 



کورسـونه د سـوېډني ژبـې یـا سـوېډني د باندنـۍ ژبـې پـه حیـث مضمونونـو کـې د دوو اضافـي 

کورسـونو څخـه عبـارت وي. کـه چیـرې تاسـو وړانـدې پـه پوهنتـون کې د لـوړو زده کړو هـوډ لرئ 

نـو د الرښـوونې لپـاره د زده کـړو او مسـلک الرښـود سـره اړیکـه ونیسـئ.

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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