
پاکستان –تاجکستان  -افغانستان    

 ورکشاپ آب  سرحدی

 اموزش از راه دور

 شانزدهممادیول 

 . بلند بردن ظرفيت کاری درباره آب۱۷

 .درباره مسایل آب بلند بردن ظرفيت کاري برای تریننگبهترین 

 تربیه در وظیفه، کار البراتواری، تعلیم و تربیه  توضیح دهید که هدف از ظرفیت کاری چیست (

 …(.وغیره در پوهنتون، تعلیم وتربیه اصالحی

 ساينسدانان را بلند ببريد، تا که در کشور منابع آبی و   ،ها ظرفیت کاری کارکنان محلی، تکنیشن

 د.نرا مراقبت، ارزيابی و مديريت نماي

 شده  امادهکه توسط مر کز مطالعات افغانستان، پوهنتون نبراسکا  از راه دو شماديولهای اموز از

در مورد اب مفاهیم جديد را  تا. استفاده کنید ، اصالح و انکشاف اهدافبرای ارزيابی ،است

 . از نیارمندی های ان با خبر شويم و اموخته 

  پوهنتون اين معلومات را با  رفته ،گساحات جديد در معامله کردن با تمام جوانب اب را مد نطر

پاسخگوی سواالت بیشتر  که جديد ساخته ماديولهای اموزش در اوماها شريک بسازيد تا نبراسکا

 .باشد

  سازيد. بیشتر امادهها، تجهیزات و وسايل  گترينن ،صورت داشتن بوديجهدر 

 (.غیره) دفاتر، البراتوارها، صنوف درسی، کار درساحه و موجود  نهادهای تقويت… 

 احداث شود آب کیفیت ملی آزمايشگاه. 

 داتابیس پايگاه يک يجادا(database ( ی منابع آب. 

 الکن ضرور استمشارکت به  وقت بیشتر ضرورت  با وجود اين که برای اعاده اعتماد در باره ،

 ويم، که تحقیق آن به حمايت سیاسی ضرورت دارد.گاست که ب

 بجا می ماند.دايمی بوده و سیستم  کيايجاد  مردم می آيد و میرود، الکن 

 .پروسه را قبل از تولید  ايجاد کنیم 

 حیاتی است تعهد دراز مدت و انعطاف تمويل کننده. 

 ان بیرونی گمعاشات کارمندان محلی و کمک کننده  ی ضرورت دارد، تاگاهنتمويل کننده به هم

 متوازن شود. 

 وبنیادی را انتخاب کنید. های عملیحل  راه 

  .جندر نیز مساله منابع بشری است 

  باشد. معقول و مناسب ايدئولوژيک غیر آموزش اساس برملت سازی بايد 



  میدهد. را  فعالیت ها ناست،  که شما را توان انجام داد نفس و اعتماد بر نشان دهنده نیت کارپالنها 

  بلند بردن ظرفیت کاری،  بدست اوردن اهداف انکشافی، به حمايت دوامدار مالی ضرورت برای

 دارد. 

  در کدام ساحه به بلند بردن ظرفیت ظرورت است.  و  بايد اصالح شود کدام موارددريابید که 

 ايجاد  را بدونونه میتوانیم که تعلیم وتربیه گبه تعلیم و تربیه بیشتر ضرورت دارد وچ ها کی

 (.امکان تعلیم و تربیه بیشتر در شخص موجود است)  پیش بريم رانیگن

 اين موضوع را به میکند ظرفیت شان نبلند برد هبتحريک  تشويق و را مردم چی که دريابید .

 از انها بپرسید. محرمانهشکل 

 شما مطمئن نیستید. که به چه  در ساحه معین آب، خواهان کمک شويد، خصوصاً در جايی که

 ت است. ضرور

 

 .(after Holland, 2010): پشنهادها درباره پالیسی بلند بردن ظرفیت در افغانستان ۱،۱۶جدول

 به شکل مختصر بګويید که ظرفیت کاري چیست. .1

 پالن بسازيد و بلند بردن ظرفیت کاری را در پروګرام شامل سازيد. .2

 به ظرفیت از وسايل ابزاری باالتر نګاه کنید. .3

 بلند بردن ظرفیت کاری انکشاف بدهید.ر ثبه مودلهای مو .4

 در يک سازمان پیچیده، مالکیت را به ګونه مساوی توزيع کنید. .5

 چګونګی عمل متقابل عناصر  ظرفیت را مراقبت کنید. .6
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