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د تودوخې، هواکشۍ، 
نظافت او ودانۍ پروګرام 

د حرفوي پروګرامونو د 
جملې څخه دی چې د 

حرفوي زده کړو بری لیک 
ترالسه کولو لپاره زمینه 

برابروي.

دا پروګـرام د هغـو کسـانو لپـاره دی څـوک چـې پـه ودانیـو کـې د هغه تخنیکـي سیسـتمونو په برخه 

کـې چـې تودوخـه، هواکشـي، اوبـه او ایراو کنټرولـوي، کار کولـو سـره لېوالتیا لري.

تاسـو کولـی شـئ چـې د دې پروګـرام څخـه د فراغـت سمدسـتي وروسـته کار پیـل کړئ یا پـه حرفوي 

پوهنتـون کـې لـوړې زده کـړې سـر تـه ورسـوئ. همـدا راز تاسـو فرصـت لـرئ چـې پـه پوهنتـون کې 

تحصیـل کولـو لپـاره اضافـي کورسـونه هم غـوره کړئ.

څلور بېالبېلې څانګې
ودانۍ

تاسـو بـه د سـرویس، چلښـت، سـاتنې، پـه تخنیکـي انـرژۍ بانـدې سـمبالو تاسیسـاتو کـې د 	 

سیسـتمونو او پـه مربوطـه ترکیبي آالتو سـمبال سیسـتمونو کې د عملیاتو نصبولـو په اړه پوهه 

ترالسـه کـړئ. دا څانګـه تاسـې لپـاره زمینـه برابروي چـې د مثال په توګـه د ودانیو فنـي کارګر، 

د ودانیـو سـمبالوونکي یـا د ودانیـو سـاتونکي په حیـث کار وکړئ.

د تودې او سړې هوا د پمپ تخنیک

تاسـو بـه د لوبـو یخـو لوبغالـو، د یخچـال او فریـزر لرونکـو سـامان او د تودوخـې پمپونـو د 	 

نصبولـو، سـرویس، چلښـت او څارنـې پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ. نومـوړې څانګـه تاسـو ته د 

بیلګـې پـه توګـه د یخچـال نصبونکـي یـا د یخچـال فنـي کارګـر پـه حیـث د کار کولـو شـونتیا 

برابروي.

د هواکشۍ تخنیک

تاسـو به د بېالبېلو هواکشـۍ سیسـتمونو سـرویس، څارنې، اندازه مالومولو، عیارولو او ورسـره 	 

پـه دې برخـه کـې د عیـب موندنـې پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ. دا څانګـه ستاسـو لپـاره زمینه 

برابـروي چـې د مثـال پـه توګـه د هواکشـۍ فنـی کارګر پـه حیـث کار وکړئ.

تودوخه، هواکشي او نظافت

تاسـو بـه د تودوخـې او نظافـت سیسـتمونو د نصبولـو، سـرویس او څارنې په اړه پوهه ترالسـه 	 

کـړئ. نومـوړې څانګـه تاسـو لپـاره الره هـواروي چـې د بېلګې په توګـه د تودوخې، هواکشـۍ 

او نظافـت، صنعتـي نـل دوانـۍ یـا د تخنیکي تاسیسـاتو تجرید پـه څانګه کـې د نصبوونکي په 

حیـث کار پیـدا کړئ.

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د تنصیباتـو، عیـب موندنـې، رغونـې، چلښـت، څارنـې، د عیارولـو تخنیـک او د انـرژۍ کـم 

مصرفـه کولـو پـه اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو به د نورو خلکو سـره د ښـه سـلوک کولـو تمرین وکړئ 
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او د خلکـو اړتیـاوې پـه پـام کـې نیولو ظرفیت ته به وده ورکړئ. تاسـو به د ودانیو چارې سـمبالونې او څارنې 

او د تخنیکـي تاسیسـاتو او سیسـتمونو پـه اړه هـم پوهـه ترالسـه کـړئ. تاسـو به دا چـې د انرژۍ سـپمولو او 

چاپېریـال تـه پـام کولـو پـه موخـه د زیرمـو څخـه څرنګه پـه اغېزناکه توګـه ګټه پورته شـي، په برخـه کې هم 

ژوره پوهـه ترالسـه کړئ.

پـه نومـوړي پروګـرام کـی د کاري چاپیریـال چارو بانـدې ډیر تاکید کیـږی، ترڅو په کار کـې د ژوبلې مخنیوی 

او د روغ صحـت تضمیـن لپاره الره هواره شـي.

نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

پـه حرفـوي پروګرامونـو کـې د ثانـوي دورې دا عمومـي مضمونونه شـامل دي: انګلیسـي، تاریخ، بدنـي روزنه 

او روغتیـا، ریاضـي، طبیعـي علـوم، دینـي علـوم، ټولنیز علـوم، او سـوېډني ژبه یا سـوېډني د باندنـۍ ژبې په 

حیـث. پـه حرفـوي پروګرامونو کې زیاتره حرفوي مضمونونه لوسـتل کېږي چې د پروګـرام ځانګړي مضمونونو 

پـه نـوم یادېـږي خـو د هغـو مضمونونـو د جملـې څخـه چې وړانـدې مو پـه ابتدائیه ښـوونځي کې لوسـتلي 

وي، یواځـې ځینـې مضمونونه لوسـتل کېږي.

د پروګـرام ځانګـړي مضمونونـه پـه دا ډول دي: برېښـنا پوهنـه، د سیسـتمونو پوهنـه او د سـامان او توکـو 

سمبالښـت.

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

پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي. د مربوطه ښـوونځي سـره اړیکه ونیسـئ چـې د اختصاصي 

مضمونونـو لپـاره کـوم مضمونونه وړانـدې کوي.

تاسـو اختیاري مضمونونه هم لرئ چې له دې الرې د خپلې خوښـې مضمون لوسـتلی شـئ. د ښـوونځي څخه 

پوښـتنه وکړئ چې کوم کورسـونه لري.

عملي کړنالرې

تاسـو بـه کاروباریانـو، فرمایش ورکوونکو او مشـتریانو ته د خدمتونو وړاندې کولـو په برخه کې خپل ظرفیت 

د تمریـن لـه الرې غښـتلی کـوئ او د شـخصي شـرکت چلولـو امکاناتو پـه اړه به پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو به 

د دواړو جدیـدو او تجربـه شـویو میتودونـو څخـه ګټـه پورتـه کـوئ او دندې به هم په مسـتقله توګـه او هم 

د نـورو سـره پـه ګـډه ترسـره کـوئ. تاسـو بـه د کار پـالن نیولـو، پلـي کولـو، اسـناد تنظیمولـو او د کار کیفیت 

تضمینولـو پـه برخه کې تمریـن وکړئ.

د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د تودوخـې، هواکشـۍ، نظافـت او ودانـۍ پروګـرام په پاې کی په خپله خوښـه شـوي حرفوي څانګه 

کـې د ثانـوي دورې پایلیـک لیکـئ. چـې پـه دې توګـه بـه د دې ثابتولـو فرصت ولـرئ چې آیا تاسـو ټول هغه 

مهارتونـه ترالسـه کـړي دي چـې پـه خپله غوره شـوي حرفـه کې 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 ځـای کـې پـه عملـي بڼه ترسـره کېږي چـې موده به یـې لږ تر 

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 برخـه ده. تاسـو بـه د عملي زده کړې په بهیـر کې تجربه او د خلکو سـره اړیکې پیدا کړئ 

چـې د کار پسـې ګرځېـدو پـه وخـت کې به تـرې ګټه پورتـه کړئ.

تربیوي زده کړه

کـه چیـرې ښـوونځی ستاسـو پـه پروګرام کې تربیـوي زده کړې وړاندې کوي نو تاسـو کولی شـئ چې ګټه ترې 

پورتـه کـړئ . دا پـه دې مانـا ده چـې تاسـو بـه هماغـه پوهه ترالسـه کـوئ خو د خپلـې روزنې لږ تـر لږه نیمه 

برخـه بـه پـه یو یـا د کار په ګڼ شـمېر ځایونو کې ترسـره کوئ.



د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو شـرایط پـوره کولـو هـوډ لرئ نـو اړینه ده چـې مخکې له مخکـې د خپلو 

زده کـړو لپـاره یـو پـالن ونیسـئ. د اختیاري مضمونونـو او د اختصاصي مضمونونو په چوکاټ کې کولی شـئ 

چـې هغـه کورسـونه ولولـئ چـې د لـوړو زده کړو اساسـي شـرایط پـوره کولو لپاره ضـروري ګڼل کېـږي، خو 

پـه دې شـرط چـې مربوطـه ښـوونځی پـه دا ډول اختصاصي مضمونونـو کې تدریـس ولري. دا راز کورسـونه 

د سـوېډني ژبـې یـا سـوېډني د باندنـۍ ژبـې پـه حیـث پـه مضمونونـو کـې د دوو اضافـي کورسـونو او پـه 

انګلیسـي ژبـه کـې د یـو کـورس څخه عبـارت وي. که چیرې تاسـو وړاندې پـه پوهنتون کې د لـوړو زده کړو 

هـوډ لـرئ نـو د الرښـوونې لپاره د زده کړو او مسـلک الرښـود سـره اړیکه ونیسـئ.

تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدني روزنـې او روغتیـا او د هنري کورسـونو د جملې څخه یو کـورس د اختیاري 

مضمـون پـه توګه هم خـوښ کړئ.
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