
د ویلز د نوي تعلیمي 
نصاب الرښود 

 

دا الرښود په ګڼو ژبو کې د الرسيس وړ ده.

هرن
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نړۍ د بدلیدو په حال کې ده او موږ نویو 

نظریاتو او په نوښتګرانه توګه د تکنالوژۍ 

کارولو ته اړتیا لرو.  

د دې ننګوونو د له منځه وړلو لپاره، د ویلز حکومت غواړي 

ډاډ تر السه کړي چې ستاسې ماشوم هغه پوهه، مهارتونه 

او تجربې لري چې په ژوند کې ترې د زیاتې ګټې اخیستنې 

لپاره ورته اړتیا لري. 

د ټول ویلز ښوونکي او متخصصین په ګډه رسه پر دې باندې 

کار کوي تر څو د ویلز لپاره تعلیمي نصاب رامنځته کړي. 

ستاسې د ماشوم په ښوونځي کې شته تعلیمي نصاب 

د ښوونکو له خوا جوړیږي. هغوی هغه الرښوونې 

کاروي چې نورو ښوونکو هغه لیکيل دي تر څو له 

هغوی رسه په دې برخه کې مرسته وکړي چې زده 

کوونکي څه شی زده کوي.  

نوی تعلیمي نصاب د ټولو ماشومانو لپاره جوړ شوی 

دی. دا به ستاسې له ماشوم رسه د ژوند په ریښتینې 

معنی د نوښتګرو درسونو پر مټ مرسته وکړي.  دا به 

د هغوی له اړتیاوو رسه مناسب وي او هغوی رسه به 

مرسته وکړي چې خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي.  

نن ورځ نړۍ ډېره زیاته له یوه بل رسه نښتې ده، نو څه 

شی چې دوی زده کوي هغه هم له یوه بل رسه نښتي 

دي.  پوهنه ډېره زیاته مهمه ده او هغوی ته به هم 

هغه مهارتونه او تجربې ورکړل يش کوم چې هغوی به 

یې په چټکې بدلیدونکې نړۍ کې ورته اړتیا ولري.

ستاسې ښوونځی ستاسې له ماشوم رسه مرسته کوي تر څو: 

یو هیله من او وړ زده کوونکی او په خپل ژوند کې د زده کړې 	 

لپاره چمتو واويس

یو کارزېږوونکی او نوښتګر مرستندوی واويس تر څو په خپل ژوند 	 

او کار کې د خپل ټول رول لوبولو ته چمتو واويس 

یو اخالقي او باخربه تبعه واويس تر څو په ویلز او نړۍ کې خپل 	 

بشپړ رول ولوبوي او 

یو سامل او ډاډمن کس واويس کوم چې د ټولنې د یوه ارزښتناک غړي 	 

په توګه خپله د خپل بریايل ژوند پر مخ وړلو لپاره چمتو واويس. 

دا د همدې تعلیمي نصاب »څلور مقاصد« دي. 	 

زده کړه د بدلیدو په حال 
کې ده
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همداشان لیک لوست، حساب زده کړه او ډیجیټايل مهارتونه، چې دا د زده کړې او تجربې شپږ ډګرونه 

ګڼل کېږي. هر هغه څه چې ستاسې ماشوم یې زده کوي هغه به له دغو ډګرونو رسه اړوند وي.

د زده کړې او تجربې ډګرونه

دا تعلیمي حساب همداشان الندې برخې تر خپل پوښښ الندې لري: 

 	   د برش حقونه 

 	   تنوع او توپیرونو ته درناوی کول 

 	   د مسلکونو لپاره تجربې او مهارتونه او کارځای 

 	   د سیمه ییزو، ميل او نړیوالو رشایطو زده کړه 

 	   د ودې مناسبې اړیکې او جنيس زده کړه.

برشي علوم 

د بیانولو هرنونه

ساینس او تکنالوژيریاضیات او حساب

ژبې، لیک لوست او اړیکې 

روغتیا او هوساینه 

ART
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د بیانولو په هرنونو کې به ستاسې 
ماشوم هرن، نڅا، ډرامه، فلم او ډیجیټايل 

رسنۍ او موسیقي وسپړي تر څو خپل 

نوښتګرانه، هرنمندانه او د کارکړنې 

مهارتونه رامنځته کړي. 

د برشي علومو په برخه کې به 
هغوی د تېرې او اوسنۍ نړۍ، ټولنې 

او غونډو په اړه زده کړه وکړي. هغوی 

به هغه ننګوونې او فرصتونه وسپړي 

کوم چې موږ وررسه مخ یو او دا چې 

موږ کومې اخالقي کړنې تر الس الندې 

نیوالی شو تر څو نړۍ او خلک په 

راتلونکې کې خوندي وساتو.

د ریاضیاتو او حساب په برخه 

کې به ستاسې ماشوم په ریايض کې 

د شمېرو او سمبولونو د کارولو په اړه 

پوهاوی تر السه کړی. هغوی به اشکال 

او د اندازه ګیري واحدونه وسپړي او د 

احصائیې او احتامالتو په اړه به زده 

کړه وکړي. 

روغتیا او هوساینه د هغوی 
د عاطفي هوساینې په ګډون د جسمي 

او رواين روغتیا په اړه ده.  هغوی به 

د سامل خوراک او دا چې څرنګه ښه 

تصامیم ونیيس، په اغېزمنه توګه معامله 

تر رسه کړي او ساملې اړیکې رامنځته 

کړي، زده کړه تر السه کړي. 

د ژبو، لیک لوست او اړیکو په 

برخه کې به ستاسې ماشوم د ژبو په اړه 

زده کړه تر السه کړي. هغوی به وکوالی 

يش چې ویلز، انګریزې او نورې ژبې زده 

او وکاروي. هغوی به ادبیات مطالعه او 

رامنځته کړي او د خربو، لیکلو او نورو 

برصي الروچارو په مټ یوه بل رسه 

خربې اترې ولري. په دې کې شاعري، 

ډرامه او فلم شاملیږي.

په ساینس او تکنالوژۍ کې 

به ستاسې ماشوم د بیولوژي، کیمیا، 

فیزیک، کمپیوټر ساینس، ډیزاین 

او تکنالوژۍ په اړه زده کړه وکړي. 

هغوی به د ډیزاین او انجیرني، ژوندیو 

موجوداتو، مادې، ځواکونو او انرژۍ او 

دا چې کمپیوټر څرنګه کار کوي، زده 

کړه وکړي. 

د زده کړې او تجربې ډګرونه

هرن
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ستاسې د ماشوم لپاره نور ډېر فرصتونه شته تر څو د ژوند 

کولو مهم مهارتونه زده کړي کوم چې به له دوی رسه مرسته 

وکړي تر څو: 

 	  د خپلې شاوخوا نړۍ قدرداين وکړي 

 	   پوښتنې وکړي، شواهد وګوري، تصامیم ونیيس او ستونزې 

هوارې کړي 

 	   پالنونه وسپړي، په اړه یې خربې وکړي او رامنځته یې کړي 

او حل الرې ورته ومومي

 	   انعطاف ولري او خپله هوساینه مدیریت کړي

 	  له یوه بل رسه کار وکړي او 

 	   د خپل راتلونکي مسلک په اړه له زده کړې، کار او تشبث 

څخه د اصيل تجربو له مخې تصامیم ونیيس.

هغه څه چې اهمیت لري
ستاسې د ماشوم زده کړه باید پر هغو شیانو باندې مترکز ولري

کوم چې د هغوی لپاره اوس او کله چې هغوی لوئیږي، اهمیت لري. 

د زده کړې او تجربې هره برخه کې د هغه څه چې اهمیت لري بیانیې شاميل دي چې د هر عمر 

لرونکو ماشومانو لپاره زده کړې ته بڼه ورکوي. دا ستاسې له ماشوم رسه مرسته کوي تر څو د هغو 

شیانو په اړه فکر وکړي کوم چې دوی یې زده کوي او دا چې موضوعات څرنګه له یوه بل، له کار او له 

ژوند رسه تړيل دي. هغوی همداشان ستاسې له ماشوم رسه مرسته کوي چې د خپل پوهاوي او مهارتونو 

په رامنځته کولو رسه هر کال پرمختګ وکړي.

دا چې دا څرنګه کار ورکوي یوه بېلګه یي 
درته وړاندې کوو

د ساینس او تکنالوژۍ د زده کړې او تجربې په ډګر 

کې، دا چې څه شی اهمیت لري داسې یوه بیانیه 

راغلې ده: 

»زموږ شاوخوا نړۍ له ژوندیو موجوداتو څخه ډکه 

ده چې هر یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره په نورو 

پسې تړيل دي.«

کله چې ستاسې ماشوم زده کړه کوي، نو هغه به په 

دې اړه په بېالبېلو الرو چارو رسه فکر وکړي، لکه 

داسې:

 	   زه پوهیږم چې له خطر رسه مخ څاروي شته.

 	   زه پوهیږم هغه څه چې زه یې کوم هغه پر 

چاپېریال، خلکو او څارویو باندې اغېز لري.

 	   زه کوالی شم هغه الرې چارې په ګوته کړم تر څو 

پر چاپېریال، انسانانو او څارویو باندې د اقلیم 

د بدلون اغېز را کم کړم.
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نوی تعلیمي نصاب ستاسې د ماشوم پوه، مهارتونه او تجربې 

جوړوي. 

څومره چې هغوی مخ ته ځي هغومره به هغوی: 

 	   ال ډېر شیان زده کوي

 	   د کارونو په اړه به د هغوی پوه ال ژوره کېږي 

 	   د هغوی د اړیکو مهارتونه به وده مومي

 	   د هغوی مهارتونه به ښه والی مومي. 

په یوه داسې ډول رسه زده کړه کول کوم 
چې هغه ستاسې د ماشوم په ګټه ده

داسې وختونه به هم رايش چې هغوی به: 

 	   په چټکۍ رسه مخ ته ځي یا

 	    به ورو کېږي تر څو ځان ډاډه کړي چې پر یوه موضوع پوه 

يش یا دا چې دوی داسې نوي شیان کشف کړي کوم چې 

وررسه لېوالتیا لري.

زده کړه تل د هغوی له عمر رسه تړلې نه وي. دا به د هغوی 

د هر یوه لپاره په ورته ډول یا په ورته وخت کې نه پېښیږي. 

ارزونه 
ارزونه به ستاسې د ماشوم د هرې ورځې زده کړې یوه 

برخه وي. 

هغوی به له خپلو ښوونکو رسه کار وکړي تر څو پوه يش چې 

خپل کارونه څومره په ښه توګه تر رسه کوي. له هغوی رسه 

مرسته کول مهمه ده تر څو: 

 	   ووینو چې هغوی په خپله زده کړه کې چېرې دي 

 	   د خپلې زده کړې د راتلونکو ګامونو په اړه پالن جوړ کړي 

 	   یوه موضوع په ګوته کړي یا که چېرې اضايف مرستې ته 

اړتیا ولري 

او دا چې د هغوی له ښوونکو رسه مرسته وکړو تر څو:

 	   داسې الرې چارې ومومو چې هغوی وننګوو او

 	   ووینو چې زده کوونکي په خپلو کارونو کې څومره ښه دي.

ښوونځی به هم له تاسې رسه کار وکړي تر څو ډاډ تر 

السه کړي چې ستاسې ماشوم هغه مرسته لري کوم چې 

هغوی ورته د مخکې تګ لپاره اړتیا لري.
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هغه رشایط کوم چې ستاسې ماشوم یې له 14-16 پورې 

مطالعه کوي هغه به له نوي تعلیمي نصاب رسه مناسب وي.

په راتلونکې کې به د هغو وړتیاوو تر څنګ چې همدا اوس یې 

موږ لرو، نور مضامین به هم وي لکه د کار نړۍ، مايل وړتیا، 

د مسلک جوړونه، برابري او تنوع او لومړنۍ طبي مرستې.

د راتلونکې لپاره په رشایطو برابر
همداشان به بېالبېل ډولونه ارزونې وي، د بېلګې په توګه، 

کېدای يش ډیجیټال تکنالوژي وکارول يش.  

چمتو کېدل 

نوی تعلیمي نصاب د 2022 کال په سپټمرب کې پیلیږي او تر 

2026/2027 تعلیمي کال پورې به د ثانوي ښوونځي د ټولو زده 
کوونکو لپاره وکارول يش

د خپل ښوونځي د تعلیمي نصاب د جوړولو په برخه کې تاسې، ستاسې 

ماشوم او ټولنې ته یو فرصت دی. 

هر هغه څوک چې په ګډه رسه هم په ښوونځي او هم په کور کې کار 

کوي، هغه به ستاسې له ماشوم رسه مرسته وکړي چې غوره زده کړه تر 

السه کړي او هغوی راتلونکې ته چمتو کړي. 

 د نوي تعلیمي نصاب په اړه د ال زیاتو معلوماتو په خاطر،

د خپل ماشوم له ښوونکو پوښتئ.

د Education Wales په یوټیوب چاینل 

کې د ماشومانو، تنکیو ځوانانو او کورنیو لپاره 

د ویلز د تعلیمي نصاب په اړه د بریتانیا د اشاره 

اې ژبې  (BSL)  یوه ویډیو او په تعلیمي نصاب 

کې BSL شته.

 @WG_Education
 @edubeginsathome

 educationwales 
beginsathome 

همداشان تاسې کوالی شئ ال زیاتو معلوماتو ته 
الرسسی ولرئ
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