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د ماشومانو وړکتون مرکز
د کور شمیره:
کوځه:
زیپ کوډ:
ښار:
د ټیلیفون شمیره:
نوم:

عنوان
کوځه:

د پالر نوم:

تاریخ:
مضمون:
د ماشوم د سمون مهال په اداره (وړکتون) کی ،د مور او پالر د پاره خبرتیا(معلومات)

ګرانو والدینو (مور او پالر)
دا یو ځو راروانی هفتې نورې ستاسې ماشوم به وړکتون ته رازي جی نوي الری والټوي او نا أشنا کړن الرو سره عادت شي ،چی ماشومانو او نا
آشنا خلقو سره اوګوري.
دا یو ځو مرحلې ستاسې ماشوم دپاره به ډیرې سرګنډې ،د پام وړ  ،خوانده ورې او بعض وخت اندیښمنې وي.
ستاسې ماشوم چې کامیابې سره په وړکتون کې خپل شوروات تر سره کړي او په وړکتون کې مناسب احساس وکړي ،توجه او پام لرنه په
کار ده ،او دا ټول زموګ او ستاسې په الس کې ده.
موګ غواړو ستاسې تر سنګ ،ستاسې د ماشوم نوی شروعات ستاې ماشوم ته اسانه کړو.
نو په دې هکله په وړوکتون کې هر ماشوم د ؛سمون مودی؛ نه شروع کوي ،او د وړکتون مرکز روزنکي دا په خپل نظر کې نیسي چي
ماشوم خپل فامیل سره روګد سرنګ د نا آشنا دنیا سره أشنا کړي او بدلون په کې خکاره کړي ،او سرنګ چې په وړوکتون کې عملي کیګي.
تر سو ستاسې ماشوم نوي محیت سره أشنا شي او خپل استاز سره روابط جوړ کړي ،دا الزمه ده خپل ماشوم سره په لومړي وخت کي
ملکرتیا او مالتړ وکړې ،د مور او د پالر ترسنګ ،تاسې خپل ماشوم ته ډاډګیرنه ورکړې جې ده نوي موقیعت سره سمون اوخري.
د تاسې ته زمینه برابره وي چي تاسی موګ ته د وړوکتون د هره ورز کار معلومات راکړۍ .موګ خوشالیګو چی ستاسی ماشوم پر
مختګ باری کی و غګیګو .او معلومات یو بل سره شریکاول مهم دي.

د سمون وخت یا موده:
د ماشوم د سمون وخت یا موده د ماشوم د عمر د هغه ازمیخت د نورو خلقو سره او حاالتو او بیلتون سره اړه لري .د  ۰نه تر
 ۳کالو پورې کم از کم  ۳هفتې نیسې .د وړکتون په عمر کی کم از کم  ۲هفتي نیسي .کله نا کله نا اټکلیدونکي حاالت را منځ
ته کیګي چی بیا د سمون موده زیاتوي .حالنکه د مکتب ته تلو وړ ماشوم ابتدا مراحل ډیر اخیز من وي .موګ په ده ماشوم د
سمون پړاو مراحل له تاسې سره شریک کړو.
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کستاسې د پالن لپاره ضروري سپارښتنې:
ستاسې د ماشوم د سمون مودی تاسې ته په کار دې چه تاسې ماشوم  ۲نه  ۳هفتو پورې وساتې ،تاسې دې مودې که ماشوم ته
ډاډګیرنه ورکړي ،تاسې خپل ماشوم ته ډاډګیرنه ورکړې جې ده نوي موقیعت سره سمون اوخري ،که له ځه علت له کبله تاسې
خپل ماشوم نه شي ساتلې تاسې کولي شې چې بل کس د باور وړ ورته مقرر کړې ،موګ غواړو چی تاسی خپل عادي او ورزني
روټین د  ۲یا  ۳هفتو مښکی پالن کړې .چه تاسې ته اطالع نه مښکې چامتو یاست.
که کاولې شې ده ماشوم د سمون په وړکتون ستاسې د فامیل تغیراټ اثر و نکړې ،او موګ غواړو چې تاسې خپله رخصتۍ په
داسې شکل ترتیب کړي چې ستاسې د ماشوم ابتداې مراحلو اثر ونه غورزې،
عادی شایان لکه شړې ،د ماشومانو د لوبو شایان ،عکسونه ،وغیره ،به ډیر اخیز من وګرزي ،او په کار بي ریشي ،په ابتداي
مراحلو کي .نو بغیر له پوښتني زان سره راړې شي.
مهربانی وکړې د عادتونه د خپل فامیل سره ،وویاست.
تنضیم :اداره
یو کامیاه سمون موده په الندې شکل تشکیل شوې:
موګ ماشومان په پبړانو تقسیمو یو هفتی کی روزونکی د ماشوم دپاره سمون کاوي.
په سمون مودی دوران کی ستاسی ماشوم  ۱سات دپاره وړکتون ته زيږ
ستاسی ماشوم په کی ماهره او تجروبه کاره استازان تعلیک ورکوي
ستاسی ماشوم به لګې موددی کی له ماحول سره اشنا شې
ستاسی مالتړ به د ماشوم په بدلون کی وړکتون ته اسانتیاوی ورکرزی
د یوځه مودی لپاره ستاسی ماشوم ته به ستړیا وګرزي خو وخت سره سره او ستاسی همکاری او مالتړ سره به کاشوک
پرمښتګ وکړي یه دې وخت کېږ
موګ هیله کاو جی موګ او تاسی ستاسی ماشوم لیاره ښه سمون موده ولرې موګ ستاسی د یوښتنو په تمه یوموک سره
تما س ونیسۍ.
ستاسی له همکاری مننه

ستاسی:
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