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 دي؟  شامل شی  څھ  کې الرښود دې پھ
 

 د او  وکړئ  مرستھ کې موندلو پھ ښوونځی  د سره  ماشومانو خپلو  د  ترڅو کړئ ترالسھ معلومات عملي دلتھ شئ کوالی  تاسي
 .شئ پوه اړه پھ سیستم تعلمي انګلیسي

 فیس  د توګھ پھ بیلګې د( ورکړي، فیس باید والدین چې  ھغو  د شمول پھ لري، شتون ښوونځي  ډول ډول کې انګلستان پھ
 ).ښوونځي خصوصي  /ازاد/ورکړې

 توګھ پھ بیلګې د(  ورکړئ پیسې یاست نھ اړ  تاسي چې  لپاره کوم د  درکوي معلومات  اړه  پھ ښوونځیو  ھغھ د  تھ تاسو  الرښود دا
 :لري شتون ښوونځي بٻالبیل ګډون پھ ښوونځیو الندینیو د). ښوونځي دولتي

 تمویلیږي  لوري  لھ حکومت  ایز سیمھ د چې  - ښوونځي) LA( ادارو دولتي ایزو سیمھ د •

 .تمویلیږي لوري لھ  حکومت  مرکزي د څخھ  مرستو  خیریھ  د وختونھ  اکثره چې ښوونځي وړیا او  مرکزونھ تعلمي •

 لري  اړه سره دین ځانګړي لھ --ښوونځي عقیدوي •

 یا( کٻږي  ویل تعلیم کورنی تھ دې . لرئ اختیار ورکولو درس د  وخت نیم یا وخت  پوره  کې کور پھ تھ ماشوم  خپل  تاسې ھمدارنګھ
 https://www.gov.uk/home-education :کړئ ترالسھ  معلومات  نور  دلتھ). ښوونځی کورنی یا تعلیم کورنی انتخابي

http://www.gov.uk/home-education
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 ومومم؟  ښوونځی لپاره ماشوم  خپل د شم کولی څنګھ .1

 ښوونځی لپاره ماشوم خپل ترڅو) کیري ویل  ورتھ ھم LA یا چارواکي ایز سیمھ  چې ( کړئ ټینګھ اړیکھ سره شورا يز ای  سیمھ پلي خ لھ
 :چې ځکھ ومومئ

وي کالو 16 تر څخھ  5 د عمر ماشوم  د ستاسي چیري کھ  ومومي ښوونځي کچھ ایزه سیمھ  پھ باید شورا  ایزه سمیھ •
 :ومومئ دلتھ معلومات نور اړه  پھ داخلي د ښوونځي د  شئ کوالی  تاسي •

https://www.gov.uk/schools-admissions 

 :لري شتون  نظرونھ شمٻر  یو  دلتھ  کې  کولو غوره  پھ  ښوونځي د

 کړئ  ترسره لیدنھ څخھ  ښونځیو ماښامونو  خالصو د •

 کړئ  ترسره لیدنھ څخھ ویبسایټونو لھ  ښوونځیو  ددې •

 /https://reports.ofsted.gov.ukوکړئ لیدنھ څخھ  راپور  شوي کتل زیات وروستي لھ  دوی  د •

 :وڅارئ کار مجموعي ښوونځي د •
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk / 

کوي فکر ډول څھ اړه  پھ  ښوونځي دې  د  دوی چې وکړئ خبري سره والدینو نورو د •

 :باید  تاسي کړئ، غوره باید ښوونځی کوم  چې  پوھیږئ و  تاسي  چې کلھ

 کړئ ډک فورم آنالین سره انتخابولو پھ  ښوونځو کړو غوره شمٻر لږ د •

 کړئ شامل  ساحھ اخستنې د خپلھ  لپاره غوښتنلیک ښوونځي  لومړني د •

 لٻږلو غوښتنلیک د چې  ځکھ  وکړئ غوښتنھ مرستې څخھ]  CB2[ ډلې  داخلي د ښوونځي د  شورا ایزي سیمھ خپلې  لھ •
 وي  ستونزمنھ ممکن پروسھ 

 شي  کولی مرستھ  سره  تاسي  لھ چې څوک شتھ ژباړنکي یا ډلي  ټولني د خلک، نور  ایا چې وپوښتئ څخھ شورا لھ •
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 شم؟  درلودلی تمھ ډول څھ  څخھ ښوونځی لھ .4

 څخھ ښوونځي  لھ وي اړتیا چیري کھ: وکړئ  لیدنھ  څخھ ویبسایټ لھ  او ولولئ  رسالھ  راغالست ښھ  د یا کتابچھ ښوونځي  لپاره والدینو نوي د
 .وژباړي  معلومات  ترڅو  وغواړئ 

 
 :وي  موجود  شیان الندې  بھ لپاره  ماشوم د  ستاسې 

 شي  اشنا سره ښوونځي لھ چې وکړي  مرستھ  سره ماشوم لھ ستاسي ترڅو فعالیتونھ پٻژندګلوۍ د •

  لري عمر شان یو تقریبا چې ټولګی  کوونکو زده 30 د •

  تدریسیږي  لخوا ښوونکي یو د  چې مھالویش منظم  تدریس د •

 لخوا  ښوونکی مسلکي د  ډول احتمالي پھ چې) موسیقي او ) PE( تعلیم فزیکي توګھ  پھ بیلګې د( درسونھ شمیر یو •
 تدریسیږي

 ولولئ  معلومات نور الندې - السرسی  تھ نصاب  پوره •

 دنده کورنۍ اړونده کړې زده  ټولګي د •

 کیږي چلند ورتھ  سره کوونکو زده  ټولو چې چیري میتود شمولھ ټول یو •
 

 کوي؟  ترسره څھ نور کې ښوونځي پھ ماشوم زما

 کې  مراسمو نورو پھ ګډون پھ الندینیو د  او سفرونو ښوونځي د فعالیتونو، اضافي  پھ باندې د  څخھ نصاب لھ چې شي کولی ماشوم  ستاسې
 :واخلي  برخھ

 فرصتونھ  عبادت  ځای یو  د او کیدل ځای  یو •

 ډرامھ  او  موسیقي سپورت، توګھ  پھ بیلګې د  کلبونھ، او فعالیتونو اضافي  باندې د څخھ نصاب لھ •

 تھ  ځایونو مراسمو سپورتي /ننداري/خوښۍ د سفرونھ  ښوونځي د •

 شي  وکتل کړني ماشومانو د ترڅو نندارتون او راټولیدل  ټولګي د •

 کوچنۍ او ډیسکو کریسمیسنندارتونونھ او اوړی  ورځي، سپورتي  توګھ پھ  بیلګې د خیریھ خیریھ  او  پروګرامونھ ټولینز •
 ازمویني

 
 پیښیږي؟  څھ کې ښوونځي پھ چې شم پوه ډول  څھ

 د ستاسو کې  ښوونځي پھ  چې شئ پوه شئ  کوالی تاسي  سره دې لھ چې وي،  کې  اړیکھ پھ  توګھ دومداره پھ سره  تاسي  لھ بھ ښوونځی  ستاسو
 :اخلي کار څخھ  طریقو  بٻالبیلو لھ ګډون پھ  طریقو الندې د  لپاره نیولو  اړیکو د ښوونځي .پیښیږي  څھ ټولګي پھ  ماشوم

 اعالنونھ  او  معلومات نٻټې، مھمې: ویبسایټ  ښوونځي د •
 ایپونھ او ) ټویټر توګھ پھ بیلګې د( رسنۍ، ټولنیزې پیغامونھ، لیکلي: خبرتیاوي •

 ماښامنۍلیدني والدینو د  او خواړه ښوونځي  د: سیستمونھ انالین •

 معلومات  رخصتۍ د  او تولګی ښوونځی،: لبکونھ او ایمیلونھ •

 راپورونھ  او لیدني مخامخ: اوراپورونھ  ماښامونھ والدینو د •

 اړه  پھ مضمونونو او ژوند  ښوونځی د:ماښامونھ  معلوماتي او لیدني •

 معلوماتو نورو  د . الري لھ بریښنالیک یا موبایل د محاوره یو  پر یو: اترې خبرې مستقیمې •

 وکړئ  خبري سره والدنیو نورو د کې میدان لوبو  د لپاره



ښوونځی لومړنی :اړه پھ سیستم تعلمي انګلیسي د  

2020 اکتوبر (کوي کار الندې عنوان تر بنسټ  بیل د ) شرکت  خیریھ تعلمي بیل د  © رایټ  کاپي 4  

 

 

 

 
 

5

6

http://www.gov.uk/free-school-transport
http://www.gov.uk/free-school-transport
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
laura.murray2
Stamp

laura.murray2
Stamp



کاروي  توګھ پھ ژبي اضافي یو د انګلیسی  چې الرښود لپاره والدینو د  ماشومانو ھغھ د  

5 

 

 

 

 کٻږي؟  اخیستل  ازموینھ شي څھ  د او  تدریسٻږي  څھ کې ښوونځي  پھ .7

 کومھ پھ بھ ماشوم  ستاسې چې موموئ ترڅو وکړئ لیدنھ څخھ  جدول  الندې سره مھربانۍ پھ
 نیمھ /ارزیابي ډول  کوم  بھ  دوی او  - ولري ځای  کې ډلھ پھ  لرونکو دعمر او مرحلھ فاز،

 :ولري ازموینھ/ازموینھ
 

 عمر د مرحلھ  فاز 
 لرونکو

 ډلھ 

 عمر د
 ساحھ 

/ ازمویني نیمھ / ارزیابي
 ازمویني 

 مضمونونھ  شوي تدریس

 
نۍ

مړ
لو

 

 کلونو لومړیو د
 مرحلھ بنسټیزه

)EYFS( 

 ښھ  د
 کال  راغالست

 د: پای راغالست ښھ  د 4-5
EYFS شو بشپړ پروفایل  

 مخکې فزیکي ژبھ، او  اترې  خبرې
 عاطفي او ټولنیز شخصي، تګ،

 ریاضي، کړه، زده  سواد تګ، مخکې
 طرحھ  او ھنر ښکاره پوھھ،  نړۍ د

 کال  1 مرحلھ  مھمھ 1 د
 
 
 

 کال  2

5-6 
 
 
 

6-7 

 اوازونو د : پای کال  1 د
 کتل  ازمویلو

 
 1 د : پای کال  2 د

  SAT د مرحلې مھمې
 ټسټونھ

 او ډیزاین ساینس، ریاضي، انګلیسي،
 جغرافیھ،  تاریخ، ،)DT( ټکنالوجي

 تعلیم فزیکي موسیقي، ډیزاین، او ھنر
)PE، ګډون پھ  وھلو المبو د(، 

 محاسبھ 

 کال  3 مرحلھ  مھمھ 2 د
  کال 4
 کال  5
 کال  6

7-8 
8-9 
9 -10 

10-11 

 :کلونھ 3-5
 ارزیابي داخلي دوامداره

 
 2 د : پای کال  6 د

  SAT د مرحلې مھمې
 ټسټونھ

 او ډیزین ساینس، ریاضي، انګلیسي،
 جغرافیھ،  تاریخ، ،)DT( ټکنالوجي

 تعلیم فزیکي موسیقي، ډیزاین، او ھنر
)PE، ګډون پھ  وھلو المبو د(، 

 خارجي عصري  او پخوانۍ  محاسبھ،
 ژبي

 
 https://www.gov.uk/national-curriculumکړئ ترالسھ  دلتھ معلومات  نور
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 ولري؟  اړتیا تھ  شي څھ  بھ ماشوم زما .8
 

 .شئ اخیستلی یي چیرتھ  او لري  یونیفورم ډول  څھ چې  وپوښتئ څخھ ښوونځی لھ ماشوم خپل د

 یو  مګر واغوندې، یونیفورم چې لري  تمھ  کوونکو زده لھ ښوونځی  شمیر ګڼ کې انګلستان پھ •
 نھ  شمیر

 او درکړي لیست یو  موخھ پھ  پیرلو د  توکو اړینو د تاسي  بھ ښوونځی  ماشوم د ستاسي •
 اړه پھ بکس  وھلو المبلو او  بکس PE د: شئ کوالی  ترالسھ یي چیرتھ چې ووایي بھ  درتھ

 وکړئ  پوښتنھ ھم

 وکړئ، خبري  سره ښوونځی لھ  یاست، مخ سره  ستونزو  مالي  تاسي چیري کھ •
 شي  وکولی مرستھ دوی ممکن

 :وي شامل  توکې  الندې  ممکن چې کې کوم پھ وپوښتئ،  اړه  پھ توکو  د کړو  زده د څخھ ښوونځي خپل لھ

 لیکونھ  څخھ ښوونځي د  او دندې  کورنۍ لپاره، کتابونو لوستلو د بکس کتابونو د •

 . بکسھ لپاره  توکو نورو  او  کڅوړي، خوړو غرمنۍ د بکس، PE د •

 .نور داسي او پنسلونھ قلمونھ،  توګھ پھ بیلګې د  بکس، پنسل  د لپاره قرطاسیو د •

 توکي نور  ریاضي د او ماشین حساب د •
 

 :رانغاړي شیان الندې  چې کوم  وپوښتئ، اړه پھ  خوړو غرمنۍ د  ماشوم  د ستاسي څخھ ښوونځي خپل لھ

 کیږي  ویل ماښامنۍ یا غرمنۍ ښوونځی د  ورتھ وختونھ  ځیني - خواړه  ښوونځی د •

 کیږي  راوړل څخھ  کور لھ چې - عرمنۍ شوي بندې بستھ •

 تلل  تھ  کور لپاره ماښامنۍ د  ماښامنۍـ کور د •
 

 :چې ځکھ وپوښتئ، اړه پھ لګښت او  لګښت، مینو، ،خوړو د ښوونځی د څخھ ښوونځي لھ

 خواړه  حالل. توګھ پھ بیلګې د شي، کولی تخفیف  ځانګړی کې لګښت پھ خوړو د  سره تاسۍ ښوونځی  چې ځکھ •

 کوي  ترالسھ خواړه  وړیا ماشومان کال  2 او کال 1 د کې میز راغالست ښھ  د •

 نورو شئ کولی تاسي  .لري عاید اندازه  لږه یي کورنۍ ريچی  کھ کړي ترالسھ خواړ وړیا شي  کولی ھم ماشومان نور •
 https://www.gov.uk/apply-free-school-meals: ومومئ  دلتھ  اتمعلوم
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 وکړي؟  کړه زده ترڅو وکړم  مرستھ سره  ماشوم خپل لھ شم کولی  څنګھ. 10

 .وکړي کړه زده ترڅو وکړئمرستھ  سره  ماشوم خپل ډول څھ چې  ومومئ  دلتھ
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