
  د دې پاڼي هدف

وړو څخه د زده كوونكو ، د دې پاڼي د منځته را د وزارت هدف د سويډن د ښوونځيو        
د دې معنا دا ده چي زده كوونكي د دې پاڼي د الري د .  وونكو او والدينو د مالقات ځاى دئښ

دې كار د  د. ښوونكي او والدين په مرسته و كوالى سي چي خپله مورنۍ ژبه او كلتور زده كړي 
د ژبي او كلتور د زده كړي د پاره پوره او په زړه پوري مواد  په دې پاڼه كيپاره به ښه دا وي چي 

  . موجود وي 
  

درسي مواد او كتابونه چي په دې پاڼه كي ځاى پر ځاى كيږي بايد د سويډني كورس پالن او        
ښوونكو د خوا څخه په سويډن كي د كار د هغه پالن سره برابر كوم چي د پښتو ژبي د اړونده 

  . ترتيب او ليكل سوئ وي 
  

كه چيري كوم بل څوك دې پاڼي ته خپل ليكل سوي مواد را لېږي نو ښه به دا وي چي لومړى        
موږ به و ګورو چي زموږ د كار ، اړتياوو او پاليسۍ سره برابر وي بيا به . يې موږ ته را و ليږي 

  .اى كړو يې په دې پاڼه كي ځاى پر ځ
  

كه څه هم د دې پاڼي ټول فعاليتونه د سويډن په هيواد كي د پښتو ژبي د زده كوونكو د پاره        
او يا د برېښنايي خو دا امكان هم سته چي دغه د سويډن افغاني كوچنيان او ځوانان د ليك . دي 

  .د كوچنيانو او ځوانانو سره په تماس كي وي له الري د ګران هيواد افغانستان اړيكو 
  

د سويډن د كوچنيانو او د دې پاڼي د مخته وړو په وخت كي  موږ د دې پاڼي مسوولين        
كي د كوچنيانو او افغانستان ځوانانو پر حقوقو او اړتياوو سربېره په نړۍ او ګران هيواد 

د دې كار د پاره د كتابو او موادو د . بولو  ځوانانو اړتياوي هم د ځان ايماني او وجداني وظيفه
  . ترتيب په وخت كي هغوى هم د نظره نه باسو 

  
له الري خپل  د علم او پوهيدي داسي ورځ ډېر ژر راولي چي زموږ هيوادوال ) ج ( خداى        

  . ارام او خپلواك ژوند څښتنان سيسرنويشت په خپله و ټاكي او د يو 
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