
 د ژوند د مهارتونو درسي پالن )کریکولم( 
 

 

 سریزه 
 
 
 
 

 مخینه 

، په انګلیسي ژبه کم تسلط( لرونکو LEP) Low English Proficiencyد ژوند د مهارتونو درسي پالن )کریکولم( د 

مهارتونونه  زده کوونکو لپاره جوړ شوی،تر څو په متحده آیالتونو کې سازګارۍ، فعالیتونو او پرمختګ لپاره د اړیتا وړ 

ترالسه کړي.دا کریکولم د ښوونکو لپاره د مرستندویې وسیله په توګه کار کوي، تر څو د انګلیسي ژبې له زده کوونکو  

 سره مرسته وکړي، چې خپلې فردې ننګونې په یوې معنی لرونکې ودې باندې تبدیل کړي. 

 
څخه د پراخو مهارتونو او تجربو سره راځي، په داسې  متحده آیالتونو ته ډیری ګډوال او پناه غوښتونکي له خپلو هېوادونو

حال کې چې د هغوي له ډلې څخه ډیری خلک د متحده آیالتونو د کلتور په اړه محدود معلومات لري او ښایي په متحده 

توب او   آیالتونو کې د ژوند اړوند ځانګړي مهارتونه ونه لري. په پایله کې ښایي هغوي د روحي زیان له امله ټولنیز ګوښي

نامناسبه روغتیا تجربه کړي او د دندې، استوګنې، ټرانسپورټ، ژبې او ټکنالوژۍ په برخو کې له خنډونو سره مخ شي.  

نوي راغلي کډوال ډیری وخت د ټولنیزو اړیکو د جوړولو په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، دوي ته السرسي وړ  

ه کلتور باندې د پوهېدو په برخه کې له ستونزو سره الس او ګریوان دي. سرچینو څخه ناخبره دي او د متحده آیالتونو پ

سربېره پر دې، د نوي ژوند په اړه د دوي لیوالتیا او د نویو مهارتونو د زده کولو په اړه د دوي له شوق څخه انکار نه شي  

 کیدای.

 
بریالیتوب په برخه کې مرسته وکړو چې  د دې لپاره چې له نویو راغلو کسانو د هغو ستونزو پر وړاندې د مبارزې او 

دوي ور سره مخ دي،دوي ته د بریالیتوب او ځان بسیاینې اړوند د مهارتونو زده کړه ور کول حیاتي رول لري. د  

مهارتونه دوي ته د دې وړتیا ور کوي چې انتقادي او خپلواک فکر وکړي،د اقتصادي فرصتونو په لټه کې شي، د ژوند په  

 کړو کې ښکیل شي، سرچینې وپلټي او ټکنالوژۍ ته السرسی ولري، تر څو آرامه او روغ ژوند ولري.  اوږدو کې په زده

 

 د دې کریکولوم په کارولو سره 

په دې درسي کریکولم کې نهه ډولونه شتون لري، چې په هر یو کې پنځه لوستونه شتون لري او د لویو عمر لرونکو زده 

اړوندو موضوعاتو باندې تمرکز کوي. لکه څرنګه چې نوي راغلي کسان متحده آیالتونو ته کوونکو سره له ژوند سره په 

په بیالبیلو وختونو کې راځي،کوالی شو دوي ته د ډولونو او لوستونو په اړه په هر ډول زده کړه ور کړو او زده کوونکي  

شوي چې په ټولګي کې کوچنیو او یا لویو کوالی شي له هر ځای څخه له دوی سره ونښلي. لوستونه په داسې ډول ډیزاین 

 الرښوونې سره سم زده کړه ور کړل شي.  1:1ګرپونو ته او یا د 
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 په واشنګټن آیالت کې د لوی عمر لرونکو کسانو لپاره د بنسیټیزو زده کړو د کچې لپاره دوې نسخې لري: هر لوست 

 
 د ټیټې کچې د منځنۍ دورې زده کوونکي:

 کوالی شي د ژوند د رولونو اړوند لومړني لوستل او لیکل مدیریت کړي.  •

 فسیر کړي. کوالی شي په آشنا موضوعاتو کې ساده او معتبر معلومات ولولي او ت •

کوالی شي هغه ساده چارتونه، انځور کښۍ او لیبلونه تفسیر کړي چې د لیکلو لومړنۍ الرښوونې او  •
 ډیاګرامونه پکې په نظر کې نیول شوي وي. 

 کوالی شي لومړني شفاهي او لیکلې الرښوونې او دیاګرامونه وڅاري.  •

 
 د پیلیزې کچې زده کوونکي:

 مړنیو شخصي معلوماتو ته اړتیا لري. کوالی شي هغه فورمونه ډک کړي چې لو •

 کوالی شي ساده لېستونه او یا ټلیفوني پیغامونه ولیکي. •

 کوالی شي په آشنا موضوعاتو کې ساده جملې ولولي او تفسیر کړي.  •

 کوالی شي ساده مسیرونه، نښې نښانې، نقشې او ساده مینوګانې ولولي او تفسیر کړي.  •

 
ټولګي کې زده کوونکي په ندرت سره د انګلیسي ژبې یو ډول مهارتونه لري، کیدای شي د دې ته په پام سره چې په یوه 

 لوستونو دوې نسخې په یوازیتوب سره تدریس کړي او یا په یوه ګډ ټولکي یو د بل ترڅنګ ګټه ترې واخلي.

 

 ټکنالوژي 

ه آسانه او پراخه کچه ګټه  د ژوند د مهارتونو درسي کریکولم په داسې ډول سره طرحه شوی دي چې له هغې څخه پ

واخیستل شي. ټول درسي لوستونه په چاپي ډول د تدریس وړ دي. سربېره پر دې، زده کوونکي کوالی شي د ټکنالوژۍ  

څخه په ګټې اخیستنې د واقعي نړۍ له تمریناتو څخه برخمن شي. د ډیجیټلي سواد د ډول، د ترانزیټ د الرښوونو او د  

سره وصل ځیرک موبایل، ټابلیټ   Wi-Fiلپاره موږ سپارښتنه کوو چې زده کوونکي باید له برښنالیک له الرې د اړیکو 

 او یا کمپیوټر ته السرسی ولري.

 

 د درسي کریکولم چاپ او تطبیق

بڼه د السرسي وړ دی. که تاسو داسې نسخه غواړئ   PDFدرسي کریکولم د فارمټ د ساتلو او آسانه چاپ په موخه په 

سره په   ReWAد ځانګړو زده کړو د اړتیاوو پوره کولو لپاره ایډیټ شي، په مهربانۍ سره له چې ستاسو د ټولنې 

 شمېره اړیکه ونیسئ.  206-957-2029

 
اوس مهال درسي کریکولم په انګلیسي ژبه وړاندې کېږي او موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې یې په نورو ژبو هم  

 وړاندې کړو.

 

 

 

 (: DSHSد ټولنیزو او روغتیایي خدمتونو څانګه )
 د کډوالو او پناه غوښتونکو د مرستې دفتر

© 2021 Refugee Women’s Alliance, Seattle, WA 

 


