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  دونکویاو معلومات د راستن مید خطر تعل
 لپاره د اصل هیواد

 

 د اضافي معلوماتو سره د آنالین 
 پوهاوي روزنې یا مخامخ زده کړه

 
 

 کې نوي کورسونه 2021په  

   راجسټریشن/ اړیکه  
 .یا پوښتنې لرئایا تاسو نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ 

 

STIFTUNG SANKT BARBARA  
 Am Exerzierplatz 16, 29633 Munster,  

 05192 9861490,  info@stiftung-sankt-barbara.de 
 

 لخوا کونکي تمویل د  
 

 

  روزنه پوهاوي ژوندی متقابل د  

 مینځپانګه

  ، د جګړې د چاودیدونکو پاتې شونو خطرونو په اړه تعلیم ، د پوهاوي لوړول
 خوندي چلند

 دقیقې )ګړندی کورس( 90 -دوره 
  غوښتنې

 په آنالین روزنې کې برخه اخیستلو لپاره ، تاسو په لیپ ټاپ کې مستحکم انټرنیټ اتصال 
 او د کمپیوټر کوډ ته اړتیا لرئ.  تاسو کولی شئ د ټابلیټ یا سمارټ فون او وړیا اپلیکیشن 
 په کارولو سره هم برخه واخلئ.  د ښودلو اندازې ، کارولو او ګړندي تبادلې دالیلو لپاره، 

 موږ د کوډر لیپ ټاپ کارولو وړاندیز کوو.
 

خه واخلئ ، پرته لدې چې هرچیرې ، تاسو کولی شئ په انفرادي موقعیتونو کې آنالین بر
یا حتی په یو کوچني ګروپ کې په یو ځای کې ، لکه د تاسیساتو یا مشورې مرکزونو کې 

 د کورونا مقرراتو سره په مطابقت کې.
 

که تخنیکي غوښتنې نه وي پوره شوي یا که نورې ستونزې رامینځته کیږي ، مهرباني 
 ګډه حل وموموموږ به  -وکړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 

 
       د ټولګي روزنه  

 د مخ په وړاندې روزنې پلي کول د کورونا د پلي کیدو وړ سیمه ایزو مقرراتو پورې 
 اړه لري.

 -مینځپانګه / ماډلونه

د ټولګیو زده کړه ماډلل جوړښت لري.  د "د خطر روښانه کول" الزمي برخه او 
 انتخاب وړ دي. تمرکز دی.  درې اضافي ماډلونه په وړیا توګه د

 
  ، د جګړې د چاودیدونکي پاتې شونو خطراتو په اړه تعلیم د پوهاوي لوړول

 ورځې( 3خوندي چلند )
  د ټروما سیمې ته د لومړنۍ مرستې ضمیمه پوهه کول چې څنګه

 ورځې( 2په اضطراري حالت کې مرسته کولی شي )
 بیا رغونه

 ( 2د اساساتو او پوهې رسالت )ورځې 
 د اوبو ( حفظ الصحې او حفظ الصحې ،WaSH د لومړني معیارونو ډاډ ورکولو )

 په اړه معلومات )دوه ورځې(
 

 د تل لپاره ځای

کولی شي په انفرادي او انعطاف پذیر ترتیب شي.  د ښکېلو خواو څخه انفرادي 
پوښتنې یا له ادارو څخه پوښتنې ممکن دي.  موږ تاسو ته ښه راغالست وایو.  د 

 .کړه د حفظ الصحې مفهوم سره ترسره کیږيټولګي زده 

 

       فراغت  
 تاسو به د ګډون تصدیق ترالسه کړئ

 

 میتعل هړشونو خطراتو په ا ېپات دونکيید چاود ګړېد ج
 

ایا تاسو په آلمان کې اوسیږئ او ایا خپل هیواد ته د بیرته ستنیدو په اړه 
 فکر کوئ؟

 
تښتیدلي یاست ، خپل اصلي هیواد پریږدئ او په بل تاسو باید د وسله وال جنګ نه مخکې 

هیواد کې د خوندیتوب غوښتنه وکړئ.  تاسو غواړئ خپل اصلي هیواد ته راستون شئ او 
 د بیا رغونې سره مرسته وکړئ. کور، کلتور او کورنۍ ستاسو لپاره خورا ارزښت لري

 
نکي پاتې شونو سره بوج د وسله والې نښتې له امله ، د هیواد ځینې سیمې د جنګ چاودیدو

 شي ، حتی که نورې سیمې ال دمخه خوندي وي او عادي ژوند یوځل بیا ممکن وي.
 

    هدف  

د روزنې اصلي هدف خلکو ته د جګړې د چاودیدونکو پاتې شونو خطراتو په اړه روزنه 
 ورکول ، د پوهاوي رامینځته کول او د لومړني خوندیتوب معلوماتو خپرول دي.

 
کولی شئ هغه پوهه چې تاسو یې په مستقیم ډول کورنۍ ، ملګرو ، ګاونډیو یا ټولنې تاسو 

ته چې په اصلي هیواد کې پاتې دي د ضرب عضب په توګه زده کړئ او دا د خپل ځان 
 او نورو ساتلو لپاره پلي کړئ کله چې کور ته راستون شئ.

 

  هدف ډله 
ونکې ډلې چې نه غواړي په آلمان کې د جګړې له امله اغیزمنو هیوادونو څخه عالقه لر

 پاتې شي او نه خپل اصلي هیواد ته د بیرته ستنیدو په فکر کې وي
 

   کورسونه ژبې 
  شي کیدی پلي که ، سره ژباړونکي د لپاره ژبو نورو یا عربي د انګلیسي یا / او الماني

 

   نیټه   
 کورس روزنې د توګه په ادارې یوې د یا واخلئ برخه کې کورس روزنیز په غواړئ تاسو

 ..ونیسئ اړیکه سره موږ له - کړئ وړاندې

 

     لګښتونه    
تاسو اړتیا نلرئ په روزنه کې د ګډون لپاره هیڅ شی ورکړئ.  دا پروژه د کډوالۍ او کډوالو 

 لپاره د فدرالي دفتر لخوا تمویل کیږي
 
 

  انځور د برخه اخیستونکو لخوا رامینځته شوی    


