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 ګرانه مور او پالر،

زموږ د ښوونځي په کار کې د والدینو او 

ساتونکو په ګډون سره د السته راوړنو 

 لوړول

د خپل ماشوم په زده کړه کې د ځان ښکیلول 

یوه په زړه پورې ننګونه ده، چې ستاسو د 

ماشوم، ستاسو لپاره، د ښوونځي او محلي 

 لپاره غوره ګټې لري.ټولنې 

کلنۍ کې،  7څیړنې دا په ګوته کړې چې په 

د ماشوم په زده کړه کې د مور او پالر 

اغیزه د دوی د ښوونځي په پرتله شپږ 

٪ 29کلنۍ کې، دا  11برابره ده او حتی په 

ډیر دی. د ښکیلتیا زیاتوالی کولی شي لږ 

٪ السته راوړنې لوړ کړي. هیڅ 18تر لږه 

کې ټیټ یا  16نی ده چې په ښکیلتیا پدې مع

 هیڅ وړتیا نلري.

موږ د والدینو سره زموږ د ښوونځي 

ملګرتیا پیاوړي کولو کې د مرستې لپاره د 



کاروو.  (LPPAمخکښ والدین شراکت جایزه )

LPPA  یوه ملي جایزه ده چې موږ په لومړي

 3کې ترالسه کړه او په هر  2016ځل په 

رکړ. کلونو کې یې بیا اعتبار ته دوام و

دا د ښوونځي د ښه کولو ارزښتناکه وسیله 

ده چې موږ ته به د والدینو سره د کار 

کولو لپاره زموږ د ژمنې پیژندلو ته دوام 

 ورکړي.

بیا اعتبار به  LPPAپدې تعلیمي کال کې د 

موږ سره د دې اوږدمهاله ګټو ترالسه کولو 

 کې مرسته وکړي:

د شاګردانو د حاضریدو، د وخت پابندۍ، • 

 چلند او پرمختګ کې مرسته وکړي

 د والدینو ګډون او ګډون زیات کړئ• 

د خپلو ماشومانو په زده کړه کې د • 

 والدینو مالتړ ته وده ورکول

 د کور او ښوونځي ترمنځ ارتباط ښه کول.• 

 

که تاسو غواړئ چې ډیر ښکیل شئ یا نور 

معلومات غواړئ، مهرباني وکړئ د کیمروز 

همغږي کوونکې  LPPAلومړني ښوونځي کې د 

 میرمن این پټیل سره اړیکه ونیسئ.

 ستاسو له اخالصه،

 

 آغلې این پټیل

 مشر EALد 



 د ګوګل ټولګي همغږي کوونکی

 همغږي کونکی LPPAد 
  


