
ښکارندوي دي والدینو د مشورتی کمیتي د م��تړ کال د  ۲۰۱۸-۲۰۱۷ د     
 

1 Draft 5/10/18 

   Pashto 

          SI 06/18  

 

 د تغییراتو خالصه یز کنترول او حسابورکوني پالن د ټولو ذیدخله ګروپونو څخه د سیم

 د سواد زده کړي وړتیاوي: پر لوست او انګلیسی ژبی وړتیاوو باندي تمرکز
 

 ۳۰په ټولګی کښی موجود دي او مسلکی روزنه ترسره شوي ده. خاصه روزنه د وړکتون نه تر دوهم ټولګی لوست لپاره په  معیارونو سره سم روزنیز مواداوسني حالت: 

نکو وسطح لپاره د حمایوی مرکزونو لخوا انفرادی زده کړي، د ښوونځی کارکو ۳/۲چی  برابرويی د څنډنو لوستونکو لپاره اضافی م��تړ ښوونځیو کښي دوام لري. ښوونځ

  دي. په اوړي کښی م��تړ د لومړي عنوان ښوونځی لپاره موجود دي.  یلخوا انفرادی زده کړي او د وړ زده کوونکو لپاره خاصی زده کړي شامل

 سپارښتنه تعدی��تود    
$400,000 IMF 1.  یو تهلګټوم  ۸-۶، انفرادی زده کړو روزنیزو موادو مرور/آزموینه پنځم ټولګي معلولو زده کوونکو د کاروني لپارهد وړکتون نه تر 

 (1.1.11) پراختیا، څرنګه چی روزنیز مواد پیژندل کیږي. 

$122,000 supp co 2. (1.1.5) بی��بیلو او متنوع کتابونو ډیرول زده کوونکو په اصلی ژبه د ونو کښیپه ابتدایه ټولګی او متوسطه ښوونځی کتابتون 

  

  په ټوله تعلیمی حوزه کښی د خدمتونو او م��تړ پړاوتیاد ریاضی وړتیاوي: 
 

جوړ  ټولګی د کم شمیریوځای شوي ریاضی د م��تړ لپاره  لومړي د .: معیارونو سره سم روزنیز مواد په ټولګی کښی موجود دي او مسلکی روزنه ترسره شوي دهاوسني حالت

ی ښوونځی د څنډنو لوستونکو لپاره اضافی م��تړ برابروي چپه بعضی ښوونځیو کښی د معلولو زده کوونکو د م��تړ لپاره د همکاری پر بنسټ ښوونه کارول کیږي. ، شوي دي

د وړ زده کوونکو لپاره خاصی زده کړي شاملی دي. په اوړي کښی سطح لپاره د حمایوی مرکزونو لخوا انفرادی زده کړي، د ښوونځی کارکونکو لخوا انفرادی زده کړي او  ۳/۲

  م��تړ د هغه زده کوونکو لپاره چی د ابتداییه ښوونځی څخه متوسطه او متوسطه ښوونځی نه لیسي ته ځي، هم برابریږي. 

 

 سپارښتنه تعدی��تود    
وروسته ټاکل کیږي  Title 1 PD ۱ . د موخو پر بنسټ زده کړي (تر اوسه ندي اضافه شوي) د ریاضی سرښوونکو لخوا،  د وړکتون نه تر پنځم ټولګي ښوونکو ته مسلکی او

 )1.2.5( ریاضی ښوونکو ته کورني م��تړ
$160,000 supp 
$145,000 suppc/o 

 ښوونځی ته د انفرادی زده کړو ډیروالي  K-8متوسطه او . ۲

$116,817 supp ۳ . د نهم ټولګی هغه زده کوونکو ته چی په ریاضی کي ستونزه لري، د لومړي یوځای شوي ریاضی آزمویښتی ورکشاپونو دایرول. د

 لومړي یوځاي شوي ریاضی د مدلونو تعدیلول او د هغه زده کوونکو لپاره چی �� ډیري مرستي ته اړتیا لري، د غیر درسی م��تړ دیرول.

)1.2.30( 

                    $15,000 supp c/o ۵ .،د هغه ګروپونو لپاره چی ډیره لیوالتیا لري، د لنډو ریاضی جلسو دایرول.  په لسو ښوونځیو کښی چی  متوسط او یا ډیر نفوس لري

)1.2.35( 
$27,000 base ۶ .د نوي راغلو دریم، شپږم، او نهم ټولګی زده کوونکو لپاره د ریاضی اوړي ښوونځی پراختیا (مخکي د  Jump Start (په نامه وه 

)1.2.40 ( 

 ي کورنیو لپاره د م��تړ ډیرواليود انګلیسی ژبی زده کوونکو او د هغ
 

) ښوونکي لري چی د ELDاو یا تر هغي ډیر د انګلیسی ژبی د پراختیا ( ۰٫۵ژبی زده کوونکي لري،  او یا تر هغي ډیر د انګلیسی ۵۰ټول هغه ښوونځی چی : اوسني حالت

شوي دي. د  ونځیو کښی ټاکلانګلیسی ژبی مهارتونو ښووني لپاره ټاکل شوي دي. د ښوونکو دو ژبی مرستیا��ن هم د انګلیسی ژبی زده کوونکو د م��تړ لپاره په سیمیز ښو

ام په ټولنه موجودي دي. د شنبه ورځی پرګرنکي، کورنیو ته په خپله ژبه م��تړ وړاندي کوي او د ژباړني خدمتونه په ټاکل شوو ژبو کښی په مرکزي توګه پوهاوی برخي کارکوو

ه د لویانو ژبی زده کوونکو د والدینو لپار کښي د کډوالو کورنیو د یوځای کیدلو څخه م��تړ کوي او د انګلیسی ژبی زده کوونکو لپاره د اوړي پروګرامونه موجود دي. د انګلیسی

  د انګلیسی ژبی زده کړي کورسونه هم دایریږي. 
 سپارښتنه تعدی��تود     
$560,000 supp 
$180,000 supp 

(-$360,000 supp) 

 ) 1.3.5(د انګلیسی ژبی د پراختیا ښوونکو ډیروالي  .1
  )1.3.10( د ښوونکو د دوه ژبو همکارانو ډیروالي .2
 ) 1.3.25(ښوونکو د وظیفو له منځه وړل  ۳د انګلیسی ژبی پراختیا لپاره د خاصو دندو  .3
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  (2.6.50)   )نه سربیره اسپانیایید(ژباړني لپاره د بودجي ډیروالي  د .4 بودجه حمایوی  $50,000

 (1.3.40)انګلیسی ژبی راجستر شوو زده کوونکو د اړتیاوو د رفع لپاره د روزنیزو موادو د پراختیا بودجه   د .5 بودجه حمایوی  $100,000

لیسي ښوونځی کښی دهغو ځای  دلپاره چی نوي راغلي، د م��تړ پراختیا چی  د لیسي ښوونځی کډوالو زده کوونکو  .6 بودجه حمایوی  $45,000

کلن ندي شوي، د روزنیزو ټولګیو  ۱۸پرځای کیدل او ګذار او د لویانو لپاره روزنیز پروګرام، د لویانو لپاره چی تر اوسه 

 (2.4.45)  ډیرول.
  (2.6.55)زده کړي ټولګیو پراختیا دوالدینو لپاره د انګلیسی ژبی      .7 جهبود حمایوی  $34,000

 (2.4.45) ) هلکا ۳( تخصیص اضافه کول چی د کډوالو زده کوونکو م��تړ باندی تمرکز لري CalNew  د  .8  تخصیص  $700,000  

 
 

  زده کوونکو لپاره خدمتونو او م��تړ پراختیا P-2د ځوانانو د م��تړ پیل: د 
 

کال په اوړي کښی په آزمایښتی توګه په ��ره واچول شو او موثریت به یی د ګدون کوونکو زده کوونکو سره و ارزول شي. د  ۲۰۱۷د وړکتون کمپ د  :اوسني حالت

وي ي عنوان بودجه) واقع شاستخدام شوي چی د لومړي عنوان ښوونځییو چتر ��ندي (د لومړ ښوونکو مرستیا��ند زده کوونکو سره د ��نورو م��تړ په موخه د وړکتون لپاره 

 .دي. د لږ سن امیدواره او ماشوم لرونکو میندو ته روزنیز ټولګی او مرستي موجودی دي

 سپارښتنه تعدی��تود    
$25,000 supp 1. 1.5.70( د ښوونځی مخکی پروګرام نه تر وړکتون ښوونکو لپاره د ویلو وړتیاو په برخه کی مرسته ( 
$75,000 supp 2.  1.5.60( ښوونځی نه مخکی پروګرام کښی ګدون نه وي کړي د اوړي پروګرام پراختیا چی د کوونکو لپارهد هغه زده ( 
$1,029,000 Ti1 3.  (1.5.65) د لومړي عنوان ښوونځیو په وړکتون کښي د ښوونکي د مرستیالونو ساتنه 
$296,840 CEIS 4.  دTK-2(2.3.5) احساسی م��تړ په موخه د کارکونکو زیاتوالي  -یاتوالی اړیتاوو څخه د اجتماعیچلند برخي مخ په ز 

 باندی تمرکز  د مساوات پړاوړتیا او د ��سته رواړنو د خالیګاه کموالی او د ښوونځی چاپیریال او کلتور ښه والی په موخه خاصو نفوس: مساوات
 

شوره زده کوونکو ته د روزني په برخه کښی مځاپرځای کیدو کښی مرسته، هم��تړ، پ ��ندي ځوانانو پرورشد ارکوونکو لخوا د کزمونږ ښوونځیو ته د عبور په موخه  :اوسني حالت

د  UCANشامل دي.  تنظیم کولسره کار  کورنیو او ګروپونو موضوعاتو په هکله، رویی او زده کړي حاضری د، يد خصوصی اکادمیکو زده کړد م��تړ لپاره  د دویورکول او 

د مشارکت ونکي د ټولني او ښوونځی تر منځ د موجوزده کو ،کارکوونکيی، د غوښتنلیک او قبولی په هلکه کار کوي او چمتوالته افریقایی ا��صله امریکایانو سره د کالج او کار 

 فرصتونه برابروي.  � ډیر�له ��ري 

 سپارښتنه تعدی��تود     
$210,000 supp ۱ .(1.4.20 ,1.4.5)  احساسی م��تړ پراختیا -د پرورش ��ندی ځوانانو د اړتیا لپاره د اکادمیکو او ټولنیز 
$250,000 supp ۲ .په (د نظارت خدمتونو آزمایښت/تطبیق  د مشخصو زده کوونکو لپاره و ادارو سره د ګد کار له ��ريد ټولنیزو او داوطلب

 ) 1.6.60(لپاره) زده کوونکو خاصه ټوګه د افریقایی ا��صل امریکایی معلولو او د پرورش ��ندي ځوانانو 

$40,000 supp ۳ .(1.9.25)فو کارکوونکو سیستماتیک استخدام ډیروالی او د هغي د ساتلو زیار ایستل مختل د متنوع او  
$56,000 supp c/o ۴ .(1.5.75)له ��ري د عمومی او خاصو زده کړو د زده کوونکو د ګروپونو م��تړ  پروګرام په د مسلکی زده کړي او د شمولیت 

 رکولاو یا نورو وړیا تخصیصونو ته تغییر و تکمیلید م��تړ برخی بودجي د ترانسپورتی خدمتونو د بی کوره زده کوونکو . ۵ $50,000

(2.2.20)  
$30,000 S c/o ساختمانی 

 بودجه 

د تفریح په جریان کښي ډاډ تر��سه کول چی معلولیت لرونکي زده کوونکي کو��ي شي د نورو زده کوونکو له دی . ۶

  (2.4.45) ممکن د تجهیزاتو او یا کوچني ودانیو ودانول او یا تغییر ورکول په کی شامل وي)ګدون وکړي (

ګښت نهل اضافی رته لهپ   (2.2.25)دمتونو پراختیا د ډیر نفوس لرونکي ابتداییه ښوونځیو لپاره د ټرانسپورتي خ. ۷ 
$62,000 supp ۸ . په ابتداییه او د ډیري ارتیاK-8 (2.4.35) د تفریخ د وخت کارکوونکو د وخت ډیروالي لپاره د ښه چاپیریال وونځیو کښی ښ 

 
$777,000 Title 1 ۹ .  ونکي د جوړښت لر مشخص د د هدفمندی زده کړي په بهیر کښی ابتداییه ښوونځیو کښی او د ډیري اړتیا لرونکيپه ګن نفوس

 (1.7.35)  ښووني مدل تطبیق

ټاکل کیږي روسته و چی د محلی ښوونځیو سره د ښوونځی چاپیریال ښه والی او مصونیت په برخه کښي  ولم جوړکارپوهانو یوه ټی مصئونیتد ټولنیز . ۱۰ 

 (2.4.50) په دوامداره توګه کار وکړي. 
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 احساسی خدمتونو د کار اخیستي پیاوړتیا -اکاډمیک/ټولنیز بقيط ۳/۲د زده کوونکو لپاره د 
 K-8لږ نفوس لرونکي د ندي کیږي. زده کوونکو ته چی معرفی شوی وي وړا K-8  هغهخدمتونه احساسی  –ی اجتماعی طبق ۳/۲حمایوي مرکزونو کښی د  ۲په  :اوسني حالت

د تعلیمی باً تقریزده کوونکو ته د دوي مشخصو زده کړو اړتیا پربنسټ د م��تړ مادلونه وړاندي کیږي. د لیسي ښوونځی ي او تونه موجود داحساسی خدم-ښوونځیو کښی ټولنیز

   ستل کیږي. هماهنګی لپاره کار اخیدهغی نه د زده کوونکو لپاره د خدمتونو د وړاندي کولو او او  روزنه ورکړل شوي دهمادل د روزنیز م��تړ  و تهښوونځیمایی نیحوزي 

سپارښتنه وتعدی��تد       
$639,000 supp 1.  ۴اکادمیک کارپوهان او  ۲نورو ښوونځیو ته هم خدمتونه برابر کړي ( ۴تر څو  پراختیاله ��ری د خدمتونو حمایوی مرکزونو د 

 (2.3.5 ,1.5.5) چلند پوه کمول)ټولنیز کارکوونکي، د یوه 

$70,000 base 2.  (2.3.20)د ښو خدمتونو برابرول  ، د تعیین شوو زده کوونکو لپارههغه لیسي ښوونځیو ته چی کم نفوس لرید 

$120,000 supp c/o 3.  څارنه وکړيتر��سه کوياو م��تړ یوه معلوماتی سیستم آزموینه چی اجازه ورکوي د هغو زده کوونکو چی انفرادی زده کړي د ، .

(1.8.50) 

$75,000 supp c/o 4.  (2.3.30) اروا پوهانو ډیرواليد ، م��تړ او ��رښووني په موخه ښوونیښوونځیو  دروزنیز م��تړ ګروپونو د تطبیق لپاره د 

 غږو اړیکه ا
 

 سپارښتنه وتعدی��تد    
$161,000 Supp 1.  د پوهاوي خدمتونه  هتزده کوونکو کورنیو ټولګی  ۱۱-۵ندل شوي سفیر والدینو پروګرام آزمایښتي په ��ره اچونه تر څو د لږ پیژد

ی افریقای ، لولیت لرونکي زده کوونکيد مع د پوهاوي خدمتونه په خاصه توګه د پرورش ��ندي ځوانانون،دا  وړاندي شي.

 (2.6.45) او د لږ عاید لرونکي زده کوونکو کورنیو ته وړاندي کیږيا��صله امریکایی 

ګښت نهل اضافی رته لهپ تعدیل   2.1.20(د زده کوونکو رهبرانو ګروپ پروګرام پیاوړتیا او د موجود داخلی او خارجی فرصتونو په اړه د اړیکو ډیروالي .  2 

  )انتقالیږي 2.5.20و ا
$50,000 supp c/o 3 . موخه  پهد م��تړ  پروسي ښه والی دوامداره پیاوړتیا، د مستقل او بهرنی همکار د موندنو پراساس. دد ستونزه حل ��ری ارزونه او

  (2.5.25) نظریاتو ټولولو د یوه سیستم تطبیقول  د

 

 ازدیاد حمایتهای سیستماتیک 
 

 سپارښتنه تعدی��تود    
ټاکل کیږي وروسته  اکادمیک په هکله روزنه او  Navianceمشوره ورکړي پیاوړتیا، د  د تطیبق د چمتوالي لپاره د وفراغت د نوي شرایطد  .1 

  (1.5.8)  س��کارانو ته دوامداره زده کړه. 
$360,000 supp 2.  د ډیرو اړتیا لرونکو ادارو/ګن نفوس لرونکي ښوونځیود/(1 FTE) /د ارشد مدیرانو  ی لپارهپروګرامونو ارزون د

  (1.7.40)  و په موخه د یو کال لپاره بودجهراوستل اص��حاتکښي  هدندپه 

$116,125 supp 3.  (1.9.10)عاجل اعتبار نامو لرونکو ښوونکو او کار زده کوونکو د م��تړ لپاره بودجه د 
ګښت نهلرته له پ د (الف)  زده کوونکو د ��سته رواړنو واحد پ��ن د ��رښوونو تعدیلد ه موخه رسیدګی او تعقیب پ��ندي مواردو د د  .4 

د  .ونوګروپ مرستو د بی��بیلو/  د مشخصو زده کوونکو ګروپونو خدمتونه او م��تړو (ب) اشاخصونه ښوونځی چاپیریال 

 (1.7.20)) ګښت نهلرته له پ(محلی شورای تعدیل او ډاډمنتیا او د تسلسل او ثبات څخه ډاډمنتیا 

 


