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د زراعت پروګرام
PASHTO

د زراعت پروګرام د
حرفوي پروګرامونو د
جملې څخه دی او د
حرفوي زده کړو بری لیک
ترالسه کولو ته زمینه
برابروي.

د زراعـت پروګـرام د هغـو کسـانو لپـاره ترتیـب شـوی چـې د بوټـو ،مالـدارۍ ،کرنـې ،اوبـه خـور او
ځنګلـدارۍ پـه برخـه کـې پـه دنـده بوختېـدو سـره لیوالتیـا لري.
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
مالداري

•تاسـو بـه د مالـدارۍ ،د څارویـو عادتونـو او د څارویـو او انسـانانو ترمنـځ د متقابلـه اغېزې په
اړه پوهـه ترالسـه کـړئ .نومـوړې څانګـه ستاسـو لپـاره زمینـه برابروي چـې د بیلګی پـه توګه د
سـپیو سـاتونکي ،د څارویو سـاتونکي ،د څارویو پالونکي یا د (د زغاسـتې یا د آسـونو مسـابقې
پـه موخـه د) آس سـاتونکي په حیـث کار وکړئ.
بزګري

•تاسـو بـه د خـاورې ،اوبـه خـور ،بوټـو ،څارویو ،اقتصـاد او تخنیـک او د کلیوالي سـیمې پراختیا
لپـاره د بزګـرۍ اهمیـت پـه اړه پوهه ترالسـه کړئ .دا څانګه ستاسـو لپاره د زراعتي ماشـینونو،
مالـدارۍ او کرنـې پـه برخـه کـې تخصص اخیسـتلو لـه الرې د بېلګې په توګه د کلیوالي سـیمې
خدمتونـو او د بزګـرۍ پـه ډګـر کـې د کار پیدا کولو زمینـه برابروي.
ځنګلداري

•تاسـو بـه د ځنـګل چـې یـوه پایـداره زیرمـه ده ،پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ او د تخنیـک او
بیالـوژۍ پـه مضمـون کـې بـه د الزیاتـې پوهـې څخـه برخمـن شـئ .نومـوړې څانګـه ستاسـو
لپـاره امکانـات برابـروي چـې د بېلګې پـه توګه د ښـکار ،د ځنګلي ځناورو سـاتونکي ،د طبیعي
سـیمو الرښـود ،پـه ځنـګل کـې کارېدونکـو ماشـینینو چلوونکـي یا د ځنـګل پالونکـي په صفت
کار وکـړئ.
باغواني

•تاسـو بـه د خـاورې ،بوټـو ،د کرنـې چاپیریـال او پـه ټولنـه کـې د باغونـو اهمیـت پـه اړه پوهه
ترالسـه کـړئ .تاسـو بـه بیالـوژي ،تخنیـک ،او اقتصـاد کې هـم زده کړه وکـړئ .نومـوړې څانګه
تاسـو تـه دواړه پـه ګلخانـې او د کرکیلـې پـه زمکـه کـې د باندنـي چاپیریـال سـاتنې ،د باغونـو
تاسیسـاتو او پـه باغونـو کـې د کرونـدې پـه برخـه کـې د کار پیـدا کولـو زمینـه برابروي.
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تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د طبیعـي زیرمـو څخـه د اسـتفادې پـه ډګـر کې خپـل ظرفیت غښـتلی کړئ .تاسـو بـه د طبیعت
ادلـون بدلـون او دا چـې بېالبېـل فعالیتونـه په کوم ډول طبیعت تـر اغېزې الندې راولي ،پـه اړه ژوره پوهه
ترالسـه کـړئ .تاسـو بـه پـه بیالوژي،چاپیریـال پوهنـه ،تخنیک او اقتصـاد کې پوهه تر السـه کړئ.
پـه نومـوړې پروګـرام کـی د کاري چاپیریـال چـارو بانـدې ډیـر تاکیـد کیـږي ،ترڅـو پـه کار کـې د ژوبلـې
مخنیـوی او د روغ صحـت تضمیـن لپـاره الره هـواره شـي.
نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

پـه حرفـوي پروګرامونـو کې د ثانوي دورې دا عمومي مضمونونه شـامل دي :انګلیسـي ،تاریـخ ،بدني روزنه
او روغتیـا ،ریاضـي ،طبیعـي علـوم ،دینـي علـوم ،ټولنیـز علـوم ،او سـوېډني ژبه یـا سـوېډني د باندنۍ ژبې
پـه حیـث .پـه حرفـوي پروګرامونـو کـې زیاتـره حرفـوي مضمونونـه لوسـتل کېـږي چـې د پروګـرام ځانګړي
مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي خـو د هغـو مضمونونـو د جملې څخه چـې وړاندې مـو په ابتدائیه ښـوونځي
کـې لوسـتلي وي ،یواځـې ځینـې مضمونونه لوسـتل کېږي.
د پروګرام ځانګړي مضمونونه په دې ډول دي :بیالوژي ،د شرکت چارې پر مخ بیول او زراعت.
تاسـو بـه فرصـت ولـرئ چې د خپلې خوښـې پروګـرام کې تخصـص او ژوره پوهه ترالسـه کـړئ .دا مرحله د
پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو په نوم یادېږي .د مربوطه ښـوونځي سـره اړیکه ونیسـئ چـې د اختصاصي
مضمونونـو لپـاره کوم مضمونونـه وړاندې کوي.
تاسـو اختیـاري مضمونونـه هـم لـرئ چـې لـه دې الرې خپل د خوښـې مضمون لوسـتلی شـئ .د ښـوونځي
څخـه پوښـتنه وکـړئ چې کـوم کورسـونه لري.
عملي کړنالرې

د پروګـرام پـه بهیـر کـې بـه پـه دې اړه تنقیـدي پلټنـه او ژوره کتنـه وکړئ چـې د طبیعت څخـه څرنګه په
پایـداره توګـه ګټـه پورتـه کولـی شـو .ستاسـو د زده کـړې په مرحلـه کې به بېالبېلـې دندې شـاملې وي چې
تاسـو بـه یـې پـه مسـتقل ډول او یـا د نـورو محصلینـو سـره پـه ګډه ترسـره کـوئ .تاسـو به خپل د نوښـت
کولـو او سـتونزو تـه نـوي او تخلیقـي د حـل الرې راویسـتلو ظرفیـت الپسـې پیـاوړی کـړئ او د یو شـرکت
چـارې پرمـخ بیـول بـه هـم ستاسـې د زده کـړې یـوه برخه وي .تاسـو بـه د پالن جوړولـو او د دندو سـر ته
رسـولو او بیـا د پایلـو ارزونـه کـې تمرین ترالسـه کړئ.
د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د زراعـت پروګـرم پـه پـاې کـی په خپله خوښـه شـوي حرفـوي څانګه کـې د ثانـوي دورې پایلیک
لیکـئ .چـې پـه دې توګـه بـه د دې ثابتولـو فرصت ولرئ چې آیا تاسـو ټول هغـه مهارتونه ترالسـه کړي دي
چـې پـه خپلـه غـوره شـوي حرفه کـې پـه کار بوختېدو کې بـه ورته ضـرورت ولرئ.
د کار په ځای کې عملي زده کړه

د دې پروګـرام یـو څـه برخـې د کار یـو واقعـي ځای کې پـه عملي بڼه ترسـره کېږي چې موده بـه یې لږ تر
لـږه  ۱۵اونـۍ وي او دا دوره د کار پـه ځـای کـې د عملـي زده کـړې ( )APLپـه نوم یادېـږي .دا د نوموړي
پروګـرام یـوه اړینـه برخـه ده .تاسـو بـه د عملـي زده کړې په بهیـر کې تجربـه او د خلکو سـره اړیکې پیدا
کـړئ چـې د کار پسـې ګرځېـدو پـه وخت کې بـه ترې ګټـه پورته کړئ.
تربیوي زده کړه

کـه چیـرې ښـوونځی ستاسـو پـه پروګـرام کـې تربیـوي زده کړې وړانـدې کوي نو تاسـو کولی شـئ چې ګټه
تـرې پورتـه کـړئ  .دا پـه دې مانـا ده چـې تاسـو بـه هماغـه پوهـه ترالسـه کـوئ خـو د خپلې روزنـې لږ تر
لـږه نیمـه برخـه بـه پـه یـو یـا د کار په ګڼ شـمېر ځایونـو کې ترسـره کوئ.
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د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو شـرایط پـوره کولـو هـوډ لـرئ نـو اړینـه ده چـې مخکې لـه مخکې د
خپلـو زده کـړو لپـاره یو پالن ونیسـئ .د اختیـاري مضمونونـو او د اختصاصي مضمونونو پـه چوکاټ کې
کولـی شـئ چـې هغـه کورسـونه ولولـئ چـې د لـوړو زده کړو اساسـي شـرایط پـوره کولو لپـاره ضروري
ګڼـل کېـږي ،خـو پـه دې شـرط چـې مربوطـه ښـوونځی پـه دا ډول اختصاصـي مضمونونـو کـې تدریس
ولـري .دا راز کورسـونه د سـوېډني ژبـې یـا سـوېډني د باندنـۍ ژبـې په حیـث په مضمونونـو کې د دوو
اضافـي کورسـونو او پـه انګلیسـي کـې د یـو اضافـي کـورس څخـه عبـارت وي .کـه چیـرې تاسـو وړاندې
پـه پوهنتـون کـې د لـوړو زده کـړو هـوډ لـرئ نـو د الرښـوونې لپاره د زده کړو او مسـلک الرښـود سـره
اړیکه ونیسـئ.
تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدنـي روزنـې او روغتیـا او د هنـري کورسـونو د جملـې څخـه یـو کـورس د
اختیـاري مضمـون پـه توګـه هـم خـوښ کړئ.

