The ACER Centre for
Global Education Monitoring

Monitoring Trends in
Educational Growth
Class 6 School Principal Questionnaire
prepared in 2013 for the
Ministry of Education, Afghanistan
Translated version - Pashto
This questionnaire was completed by the Principal of
each school in which Class 6 students were assessed.

The ACER Centre for Global Education Monitoring supports the monitoring of educational outcomes
worldwide, holding the view that the systematic and strategic collection of data on education
outcomes, and factors related to those outcomes, is required to inform high quality policy aimed at
improving educational progress for all learners.
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دا پوښتنلیک ستاسو د ښوونځي په اړه د بیالبیلو معلوماتو په اړه غوښتنه کوي.
دا معلومات مرسته کوي چی د څو ښوونځیو تر منځ ورته والی او توپیر وښیی ترڅو د زده کوونکو د آزموینو د پایلو
لپاره کاري چوکاټ تاسیس کړي .د بیلګی په توګه ،معلومات چی ورکړ شوي کیدای شي چی دا وښیی چی د سرچینو
شتون د زده کوونکو پر السته راوړنو څه اغیز در لودالی شي.
پدی پوښتنلیک کی ورکړ شوي معلومات باید د ښوونځي مدیر ته راجع شي ،یا هغه کس چی د مدیر دنده پر مخ
وړي (لکه د مکتب مدیر ،د مدیر معاون ،سرمعلم ،یا نګران) خو په هغه وخت کې که چیرې د معلوماتو د راټولولو
په وخت کی مدیر غیر حاضر وي.
که تاسو ته یو ځواب په دقیق ډول معلوم نه وي ،نو ستاسو ډیر ښه اټکل به د دې مطالعی د موخو لپاره مناسب وي.
ستاسو ځوابونه به محرم وساتل شي .نوموړي ځوابونه به د نورو مدیرانو ځوابونو سره یو ځای شي ترڅو
مجموعه او اوسط یی محاسبه شي چی پدی کی به هیڅ یو ښوونځی ونه پیژندل شي.
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یادونه :په دی پوښتنلیک کی چمتو شوی معلومات باید د ښوونځي مدیر ته راجع شي ،که مدیر د معلوماتو د راټولولو
په وخت کی حاضر نه وي ،بل کس ته چی د مدیر دنده پر مخ وړي ( لکه د مدیر معاون ،سر معلم یا نګران) ته باید
راجع شي.
)SC00Q01 (ps-AF

د ښوونځي نوم.............................................................................................. :
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وظیفه :د ښوونځي مدیر
که تاسو د ښوونځي مدیر نه یاست نو مهرباني وکړی الندی خانه ډکه کړی او خپله وظیفه معلومه کړی.


د مدیر معاون



سرمعلم



نګران



بل کوم (مهربانی وکړی واضیح یی کړی) ......................................
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ستاسو په اړه پوښتنی
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ستاسو جنسیت څه دی؟
مهرباني وکړی یوازی یوه دایره ډکه کړی.



نارینه



ښځینه
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تاسو څو کلن یاست؟

مهرباني وکړی یوازې یوه دایره ډکه کړی.


 19کلن یا کم



 24-20کاله



 29-25کاله



 34-30کاله



 39-35کاله



 44-40کاله



 49-45کاله



 54-50کاله



 59-55کاله



 64-60کاله



 65کلن یا ډیر
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تاسو څومره زده کړی کړی دی؟

مهرباني وکړی یوازې یوه دایره په نښه کړی کړی.


شپږ ټولګي یا کم



 9-۷ټولګي



 12-10ټولګي



 1۴-13ټولګي



پوهنتون



کورنۍ اسالمي زده کړی
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آیا د ښوونځي د اداری کولو په اړه مو ځانګړی روزنه ترالسه کړی ده؟

که ځواب مو هو وي ،مهرباني وکړی د پروګرام موده وښایاست.


نه



هو ،د روزنی د پروګرام شاوخوا ته  ......................اوني
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ستاسو د مدیریت د دوری په شمول ټول څوکاله کیږي چی د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوی؟

په الندی خانو کی شمیر یی ولیکی .که له یو کال څخه لږ وي نو " "0ولیکئ.
کالونه

د پاڼی شمیره 4

ستاسو د ښوونځي په اړه عمومي پوښتنې
6
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له الندی څخه کوم یو ستاسو ښوونځی په غوره توګه تشریح کوي؟
مهرباني وکړی یوازی یوه دایره ډکه کړئ.


عامه



خصوصي



ټولنیزه زده کړه



د غیردولتي موسسی لخوا یی مالتړ شوی
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ستاسو په ښوونځي کی کومو ټولګیو ته درس ورکول کیږي؟
مهرباني وکړی یوازی یوه دایره ډکه کړی.



له  6 -1ټولګي (لومړنۍ ښوونځی)



له  9 -1ټولګي (لومړنی او منځنی ښوونځی)



له  12-1ټولګي (لومړنی او لیسه)
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له الندی څخه کوم یو ستاسو د ښوونځي موقعیت په غوره توګه تشریح کوي؟

مهرباني وکړی یوازې یوه دایره ډکه کړی.


لری پروت



کلی کې



یوه کوچنی ښار کی دننه یا نږدی



یوه لوی ښار کی دننه یا نږدی
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ستاسو ښوونځي کی په کومه ژبه تدریس کیږي؟
مهرباني وکړی یوازې یوه دایره ډکه کړی.



دري



پښتو



بله ژبه
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دا ښوونځی په کوم کال کی تاسیس شوی؟ (کله پرانیستی شوی؟)
مهرباني وکړی په الندی خانو کی کال ولیکی .که اصلي کال در ته معلوم نه وي نو
اټکلي یی ولیکی.
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ستاسو په ښوونځي کی د ټولو ثبت شویو هلکانو او نجونو شمیر څومره دی؟
مهرباني وکړی د هری ډلی شمیر په خانو کی ولیکی .د ټولو ثبت شویو ماشومانو
شمیر ولیکی که په دی اونی کی غیر حاضر هم وي.

الف) هلکان
ب) نجونی
پ) د زده کوونکو ټول شمیر
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ستاسو په ښونځی کی د ټولو هلکانو او نجونو چی په ښپړم ټولګی کی ثبت شوي څومره ده؟
مهرباني وکړی د هری ډلی لپاره شمیر په خپله خانه کی ولیکی .په دی کی د ټولو ثبت شویو
ماشومانو شمیره ولیکی ،که په دی اونی کی غیر حاضر هم وي.

الف) د ښپړم ټولګي هلکان
ب) د ښپړم ټولګي انجونی
پ) د ښپړم ټولګي د ټولو زده کوونکو شمیره
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ستاسو په ښوونځي کې د ورځي څو وخته درس ورکوالی کیږي؟
مهرباني وکړی یوازې یوه دایره ډکه کړی.



یو وخت



دوه وخته



دری وخته
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هر درسي دوره څه وخت پیل او څه وخت پای ته راسیږي؟
الف) لومړی وخت:
ب) دوهم وخت:
پ) دریم وخت:

د پیل ساعت:

د پای ساعت:
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ستاسو په ښوونځي کی یو درسي ساعت څومره وخت نیسی؟
مهرباني وکړی په الندی خانو کی یی ولیکی.
د یو درس لپاره دقیقي
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ستاسو ښوونځی په اونی کې څومره درسي ساعتونه لري؟

مهرباني وکړی په الندی خانو کی یی ولیکی.
په اوني کې الندې شمېر درسي ساعتونه
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په تیر تعلیمي کال کې ،ستاسو ښوونځی د زده کړی لپاره څو ورځی خالص ؤ ( له عمومي رخصتیو پرته)؟
مهرباني وکړی په الندی خانو کی یی ولیکی.
ورځی
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په تیر تعلیمي کال کی مو د زده کړی څو درسي ورځي د ناامنیو او خراب اقلیم له امله
پرېښودلي دی؟
مهرباني وکړی په الندی خانو کی یی ولیکی .که نه وي " "0ولیکئ.
د سختو اقلیمي حاالتو له امله پرېښودل شوې ورځي.
د ناامنیو له امله پرېښودلي شوې ورځي
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ستاسو ښوونځی له الندی ځایونو څخه څومره فاصله لری؟
مهرباني وکړی د هر ځای لپاره په الندی خانو کی شمیری ولیکی .که له یو کیلومیټره څخه
کم وي ،مهرباني وکړی " "1ولیکی.

تر ټولو نږدی روغتیایی مرکز/کلینیک ته

کیلومټره

له ټولو نږدی عامه کتابتون ته

کیلومټره

تر ټولو نږدی کتاب پلورنځی ته

کیلومټره

تر ټولو نږدی بازار یا مارکیټ ته

کیلومټره
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د څارل کیدونکیو زده کوونکو حاضري څنګه ده؟
مهرباني وکړی او اړوندی دایری ډکی کړی.
الف) دلته د زده کوونکو د حاضری څارنه نه شته



ب) د زده کوونکو حاضري هر سهار اخیستل کیږي.



ت) د زده کوونکو حاضري په هر درسي ساعت کی اخیستل کیږي



ټ) زده کوونکي یا د هغوی مور او پالر د هغوی د غیر حاضری په اړه
ښوونځی ته راپور ورکوي.



ث) مدیر پخپله د زده کوونکو حاضري څاری.



ج) نګران ښوونکي د زده کوونکو حاضري څاري.



چ) نوری الری(مهرباني وکړی توضیح یی کړی) ........................
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د زده کوونکو غیرحاضري څنګه څارل کیږي ( که دا کار کیږي)؟
مهرباني وکړی اړوندی دایری ډکی کړی.

زده کوونکی چی
یو یا دوه ځلی غیر
حاضر دی

زده کوونکی
چی څو ځلی
غیر حاضر وي

الف) زده کوونکو ته شفاهي اخطار ورکول کیږي





ب) د زده کوونکو لپاره اضافي وظایف ورکول ،لکه :د کثافاتو
راټولول ،اضافی دندی ورکول ،د تفریح پر مهال یا ښوونځي څخه
وروسته یی ځنډول.





ت) زده کوونکي ته اخطار لیکل





ټ) له زده کوونکي سره د حاضری په اړه تړون/قرارداد کول





ث) مور او پالر سره ټیلیفوني اړیکه نیول





ج) مور او پالر ته یې د زده کوونکي په اړه اخطار لیږل





چ) مور او پالر یې ښوونځي ته راغوښتل





ځ) د زده کوونکي کور ته ور تلل





څ) د مسلکي کارمندانو لکه :ټولنیز کارکوونکی یا رواني ډاکټرانو سره
د زده کوونکي په اړه مشوره





ح) کارونه یې ځنډول





خ) له ښوونځي څخه ایستل
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وروستی ځل کله ستاسو د ښوونځي بشپړه تفتیش شوې دی؟
مهرباني وکړی یوازې یوه دایره ډکه کړی.



له ښوونځی څخه هیڅکله پراخ تفتیش ندی شوی



وروستی تفتیش له  1388کال څخه وړاندی وو.



 1388کې



 1389کې



 1390کې



 1391کې



 1392کې
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په تیرو دووکلونو کی ستاسو له ښوونځی څخه څو ځلی یوه مفتش ،د روزني ،یا د
تفتیش یوه ډلې لیدنه کړي ده؟

مهربانی وکړی د کتنو شمیر په الندی خانو کی ولیکی .که چیرته هیڅ لیدنه نده
شوی نو" "0ولیکی.
یو مفتش /یو څارونکي زمونږ له ښوونځي څخه لیدنه
کړی ده

په تیرو دوو کلونو کی د کتنو شمیر

د روزونکو یوې ډلې زمونږ له ښوونځي
څخه لیدنه کړی ده

په تیرو دوو کلونو کی د کتنو شمیر

د تفتیش یوه ټیم زمونږ له ښوونځي څخه
لیدنه کړی ده

په تیرو دوو کلونو کی د کتنو شمیر

بل چا (مهربانی وکړی واضع یی کړی) ...................
زما له ښوونځي څخه یی کتنه کړی ده

په تیرو دوو کلونو کی د کتنو شمیر

د پاڼی شمیره 11
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د دغه لیدنو موخه څه وه؟

مهرباني وکړی او اړوندی دایری ډکی کړی.
الف) تر څو چی په ټولګیو کښی د ښوونکو تدریس وګوري



ب) تر څو د ښوونځی د حاالتو ارزونه وکړي



ت) ترڅو ښوونځی ته په عمومي ډول درجه ورکړي



ټ) ترڅو مدیر او /یا د مدیر معاون ته مشوره ورکړي



ث) ترڅو په ښوونځی کی د ستونزو لپاره د حل الر پیدا کړی



ج) د مضمون تفیش لپاره (لکه ریاضیات یا ادبیات)



چ) بله موخه(مهرباني وکړی واضیح یی کړی) ...................
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د تیری پوښتنی له لست څخه ،د وروستی لیدنی اصلي موخه څه وه؟

مهرباني وکړی په الندی خانه کی د الف ،ب ،ت ،ټ ،ث ،ج یا چ څخه یو حرف ولیکی.
د وروستی پلټنی اصلي موخه کتنه وه
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ستاسو د ښوونځي د سهولتونو او سرچینو په اړه پوښتني
26
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ستاسو ښوونځی څو دایمي ټولګي ،لنډ مهاله ټولګي او په آزاده فضا کی د تدریس ځایونه لري؟

مهرباني وکړی د هر ډول تدریسي چاپیریال شمیر په خانو کی ولیکی.
الف) دایمي ټولګي
ب) لنډ مهالی ټولګي
ت) د آزادي فضا د تدریس ځایونه
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که ستاسو ښوونځی د تدریس خونی لري ،نو د دغو خونو عمومي حالت څنګه دی؟

مهرباني وکړی یواځی یوه دایره ډکه کړی.


ښوونځی په بشپړه توګه بیا روغونی ته اړتیا لري



ځینی تدریسي خونی زیات ترمیم ته اړتیا لري



د تدریس ډیري یا ټولي خونی لږ ترمیم ته اړتیا لري



د تدریس ځینی خونی لږ ترمیم ته اړتیا لري



ښوونځی په ښه حالت کی ده

د پاڼی شمیره 13
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ستاسو ښوونځی څومره تدریسی کتابونه د زده کړي لپاره لری؟ د ښپږم ټولګي ریاضیات او > د ژبی
د زده کړی ټولګی

درسي کتابونه هغه کتابونو ته وایی چی زده کوونکي یی په ټولګی کی د زده کړی لپاره لري؛
نه هغه کتابونه نه چی د ښوونځي یا ټولګی په کتابتون کی شتون لري .مهرباني وکړی د هر
ډول ټولګی لپاره مناسب ځواب غوره کړی.
د ریاضیاتو درسي کتابونه


دلته د هر زده کوونکی لپاره یو درسي کتاب شته



دوه زده کوونکي له یوه درسي کتاب څخه کار اخلي



له دوه څخه زیات زده کوونکي له یوه درسي کتاب څخه کار اخلي

د >ژبی د زده کړی< درسي کتابونه


دلته د هر زده کوونکي لپاره یو درسي کتاب شتون لري



دوه زده کوونکي له یوه درسي کتاب څخه کار اخلي



له دوه څخه زیات زده کوونکي له یوه درسي کتاب څخه کار اخلي
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ستاسو ښوونځی د هلکانو ،انجونو او کارکوونکو لپاره څو تشنابونه د کار اخیستلو لپاره لري؟
مهرباني وکړی د هرډلی د ګټه اخیستونکو لپاره په خانو کی د تشنابونو شمیر ولیکی  .که
چیری د هلکانو یا انجونو یا کارکوونکو لپاره هیڅ تشناب شتون نلري ،نو مهرباني وکړی په
اخری ستون کی"هیڅ تشناب"باندی دایره ولیکی.

کموډ یا خاک انداز

نور تشنابونه

هیڅ تشناب شتون نلری

الف) هلکان



ب) انجونی



پ) کارکوونکي
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30

)SC30Q01-25 (ps-AF

له الندنی ځایو څخه ستاسو ښوونځی کوم یو لري؟
د هر شي لپاره مناسبه دایره ډکه کړی .یوازې هغه وخت دایره ډکه کړی که هغه شی د کار اخیستلو په حالت کی وي.

نه

هو

الف) د ساینس البرتوار





ب) کتابتون





ت) مسجد





ټ) د ښوونځي یا د اتحادیی صالون





ث) د ښوونکي /کارکوونکو خونه





ج) د مدیر لپاره جال دفتر





چ) ګدام (د مدیر له دفتر څخه جال)





ځ) د لومړنی مرستی صندوق





څ) د سپورټ ځای /د لوبو میدان





ح) د اوبو پیپ /د اوبو ذخیره/چینه





خ) بریښنا (اصلي ،جنراټور یا شمسي)





د) لیني ټیلیفون





ډ) د فکس ماشین





ذ) د ټایپ ماشین





ر) راډیو





ړ) ټیپ





ز) پروجیکټور





ژ) ټلویزیون





ږ) د ویډیو کیسیټ ریکارډر ()VCR





س) د ډیجیټل ویډیو ډیسک غږوونکی ()DVD





ش) د فوټوکاپي ماشین





ښ) کمپیوتر





ښ) انټرنټ ته السرسی





ص) د ښوونځي څخه راچاپیره کټاره یا دیوال





ض) کانټین
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ستاسو د ښوونکو په اړه ځینی پوښتنی
31

)Q31heading-text (ps-AF

)SC31Q01-05 (ps-AF

په تیره اونی کی څو تنو ښوونکو (دایمي او قراردادي) ستاسو په ښوونځي کی درس ورکړی؟

مهرباني وکړی د هری ډلی شمیر په خانه کی ولیکی .مهرباني وکړی د ټولو ښوونکو تعداد
سره جمع کړی او د آخری خط په خانو کی یی شمیر ولیکی .که تاسی هم درس ورکوی نو
خپل ځان هم پکښی شامل کړی.
الف) دایمي نارینه ښوونکي
ب) دایمي ښځینه ښوونکي
پ) قراردادي نارینه ښوونکي
ت) قراردادي ښځینه ښوونکي
ټ) د ښوونکو مجموعي شمیر
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32

)SC32Q01-14 (ps-AF

ستاسو په ښوونځي کی څو ښوونکو الندنۍ رسمي زده کړی بشپړی کړي دي؟

مهرباني وکړی د هری درجه بندی شمیر په خانو کی ولیکی .مهرباني وکړی هرښوونکی د
هغه/هغی عالي درجه په پام کی نیولو سره وشمیری .که چیری کومی ځانګړی درجه بندی
لپاره هیڅ کوم ښوونکی نه وي نو مهرباني وکړی" "0ولیکی .مهرباني وکړی ځان ډاډه کړی
چی په دی پوښتنه کی د ښوونکو مجموعي شمر د مخکی پوښتنی له مجموعي شمیر سره
مساوی وي ،د یادونې وړ ده ،چې ښوونیز روزونکي په دا کې ندی شامل.
الف) شپږ ټولګي یا کم

ښوونکي

ب)  9-۷ټولګي

ښوونکي

ت)  12-10ټولګي

ښوونکي

ټ)  1۴-13ټولګي

ښوونکي

ث) پوهنتون

ښوونکي

ج) کورنۍ اسالمي زده کړی

ښوونکي

چ) د ښوونکو مجموعي شمیر

ښوونکي

33

)SC33Q01 (ps-AF

ستاسو په ښوونځي کی څو ښوونکو د ښوونی څخه وړاندې روزنه ترالسه کړی ده؟
ښوونکي
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34

)SC34Q01-03 (ps-AF

د تیر کال په موده کی ،ستاسو د ښوونځي څو سلنی ښوونکو د مسلکي ودی /په خدمت کی دننه
د روزنی په پروګرام کی برخه اخیستی؟

د مسلکي ودی پروګرام هغه رسمي پروګرام ته ویل کیږي چی د ښوونی مهارتونو یا
پیداګوژی تجربو ته وده ورکړي .کیدای شي دا پروګرام وپیژندل شي یا و نه پیژندل شي .دا
پروګرام باید په مجموعي ډول لږ تر لږه یوه ورځ دوام وکړي او د حساب په ښوونی او زده
کړی تمرکز ولري.
الف) ستاسو د ښوونځي ټول کارکوونکي

%

ب) کوم کارکوونکی چی ستاسو په ښوونځي کی د ریاضیاتو درس ورکوي

%

پ) کارکوونکی چی ستاسو په ښوونځي کی <د ژبی د زده کړی>

%

35

)SC35Q01-06 (ps-AF

د ښوونکو حاضري څنګه څارل کیږي؟

مهرباني وکړی او اړوندی دایری ډکی کړی.
الف) د ښوونکو حاضري نه څارل کیږي



ب) ښوونکي هره ورځ د راتګ او بیرته تګ په وخت کی یوه حاضری امضا کوي



پ) ښوونکي په هره میاشت کی د غیر حاضری راپور ورکوي



ت) ښوونکي په هر کال کی د غیر حاضری راپور ورکوي



ټ) مدیر په خپله د ښوونکو له حاضري څخه څارنه کوي



ث) نوری الری (مهرباني وکړی توضیح ورکړیی) ........................
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36
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آیا ستاسو د ښوونځی اداره د ښوونځي د ودی لپاره کوم ډول پالن لري؟

مهرباني وکړی یوازې یوه دایره ډکه کړی.
 هو ،زمونږ د ښوونځی اداره د ښوونځی د ودی پالن لري ◄ مهرباني وکړی پوښتنی ته ورشی
 نه ،زمونږ د ښوونځی اداره د ښوونځی د ودی کوم پالن نلري ◄ مهرباني وکړی بلی پوښتنی ته ورشی.

37

)SC37Q01-08 (ps-AF

کله چی په ښوونځي کی د ودی پالن په اړه پریکړی نیول کیږي نوالندې کسان یا
ډله پکې څومره رول لري؟

مهرباني وکړی د هر کس /ډلې لپاره مناسبه دایره ډکه کړی.

اهمیت
نلري

منځنی
لږ اهمیت
اهمیت لري
لري

ډیر اهمیت فوق العاده
اهمیت لري
لري

زمونږ په
ښوونځي
پوری اړه
نلري

الف) د پوهنی وزارت













ب) د پوهنی والیتي ریاست













پ) د ولسوالي د پوهنی مدیریت













ت) سیمیزه عامه ټولنه













ټ) سیمیزه مذهبي ټولنه













ث) د ښوونځي مدیر













ج) مور او پالر













چ) د ښوونځي شورا
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38

)SC38S01 (ps-AF

ستاسو ښوونځي ته د انجونو د ثبت په برخه کې الندی کسان یا ډلی څومره مالتړ کوي؟

مهرباني وکړی د هرکس /ډلې لپاره مناسبه دایره ډکه کړی.

اهمیت
نلري

لږ اهمیت
لري

ډیر اهمیت فوق العاده
متوسطه
اهمیت لري
لري
اهمیت لري

زمونږ په
ښوونځي
پوری اړه
نلري

الف) د پوهنی وزارت













ب) د پوهنی والیتي ریاست













پ) د ولسوالي د پوهنی مدیریت













ت) سیمیزه عامه ټولنه













ټ) سیمیزه مذهبي ټولنه













ث) د ښوونځي مدیر













ج) مور او پالر













چ) د ښوونځي شورا













39
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آیا په تیرو  12میاشتو کی ستاسو د ښوونځي لخوا زده کوونکو ته وړیا خوراکي
توکي (لکه ،.د پخلی غوړي ،بیسکیټ ،د اوړو بوجی ،شیدی ،وریجی -د نړیوال
خوراکي پروګرام د مرستو د یوی برخی په توګه) ورکړلي شوي دی؟

مهرباني وکړی یوازې یوه دایره ډکه کړی.


نه (که ځواب مو نه وي دا د پوښتنلیک پای دی ،له تاسو څخه مننه!)



هو
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40

)SC40Q01 (ps-AF

که چیرته په خپل ښوونځی کی مو وړیا خواړه (لکه :د پخلی غوړي ،بیسکیټ ،د اوړو بوجی،
شیدی ،وریجی) ویشلی وي نو مهرباني وکړی الندی پوښتنو ته ځواب ووایاست:
الف) په تیرو  12میاشتو کی مو څو ځله وړیا خواړه ویشلي دي (لکه :یوازی یو ځل ،په ورځ
کی یو ځل ،هر دویمه ورځ ،په اونۍ کی یو ځل)؟
...............................................................................................
...............................................................................................
ب) کوم خواړه مو ویشلی دی (لکه :د پخلی غوړي ،بیسکیټ ،د اوړه بوجۍ ،شیدی ،وریجی)؟
...............................................................................................
...............................................................................................
پ ) آیا ستاسو په ښوونځي کی د هر زده کوونکی لپاره کافي خواړه موجود وه
(لکه :د هر زده کوونکي لپاره یو کارتن شیدی)؟
...............................................................................................
...............................................................................................

له تاسو نه مننه
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