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جاري ښوونځي ته د انتقال لپاره 
الرښوونې

که تاسې د ښوونځي څخه وروسته 
د خپل ماشوم د اخیستلو پالن 

لرئ، نو په وخت او ځای یې 
موافقت وکړئ. ځینې ښوونځي د 
ښوونځي څخه وروسته پاملرنه 
وړاندې کوي که تاسې ورته 

اړتیا لرئ.

وګورئ چې آیا ښوونځی د څو 
کلتورونو تعلیمي مرستندویه 
)MEA( لري چې ستاسې د 

ټولنې په ژبه غږیږي.

معلوماتي غونډو کې 
ګډون وکړئ او خپل 
ماشوم وهڅوئ چې د 

الرښود فعالیتونو کې برخه 
واخلي.

ښوونځي ته خپل د اړیکې تفصیالت 
ورکړئ نو که اړتیا وي لدې الرې 
به تاسې سره اړیکه نیول شوني 

شي. د ښوونځي د اړیکې 
شمیره وپیژنئ.

د مهالویش یوه کاپي 
واخلئ نو تاسې به پوهیږئ 

چې ستاسې ماشوم کوم 
ټولګي لري. که ستاسې ماشوم 

غیرحاضر وي یا په ځنډ سره 
ورځي نو ښوونځي ته یې ووایی.

د نوي ښوونځي څخه لیدنه 
وکړئ او ډاډ السته راوړئ 
چې ستاسې ماشوم لپاره اشنا 
وي. ښوونځي ته د ورتګ او 

راتګ سفر تجربه کړئ.

که اړتیا وي د ژباړې وړیا 
خدماتو لپاره د خپل ماشوم 

ښوونځي سره اړیکه ونیسئ. 
دا د ځینې فعالیتونو لپاره شتون 

لري.

مخکې لدې چې ښوونځی 
پیل شي، خپل د ماشوم د 

ښوونځي یونیفارم واخلئ. 
ځینې ښوونځي کارول شوي 

یونیفارمونه هم پلوري.

ممکن ښوونځی د زده 
کونکو څخه وغواړي چې 

لپټاپ یا آی پاډ ولري. د 
ښوونځي څخه غوښتنه وکړئ 
چې ستاسې ماشوم به یې کوم 

ډول ته اړتیا لري.

اړین کتابونه او قرطاسیه واخلئ 
– د نوملړ او ترالسه کولو 

څرنګوالي په اړه د ښوونځي 
څخه معلومات واخلئ.

صحي غواړه ورته بسته کړئ. 
ولټوئ چې آیا ښوونځی کانتین 

لري.

خپل ماشوم وهڅوئ چې 
د کورنۍ دندې کلبونو یا 

د ښوونځي څخه بهر نورو 
فعالیتونو کې ګډون وکړي.

د خپل ماشوم ټولو وسایلو 
لکه کالیو او توکو باندې د هغه 

نوم ولیکئ.

ښوونځي ته یی ووایی که ستاسې 
ماشوم کوم ځانګړي طبي شرایط یا 

ځانګړې اړتیاوې لرئ. که تاسې 
کومې اندیښنې لرئ نو په اړه یې 

د ښوونځي سره خبرې وکړئ.

که مالي مرستې ته اړتیا وي، نو د 
ښوونځي د لګښتونو پوره کولو 

په موخه د مالي مالتړ لپاره 
د خپل ماشوم ښوونځي سره 

اړیکه ونیسئ.
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