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دسرحدی اوبو ورکشاپ

ماډیول شپاړسمزده کړی له لېرې واټن څخه د 

د اوبو په باره کی د کاري ظرفیت لوړول . ۱۷

دی.رنینګ ټلوکې ر ښه لوړوالی او د اوبو په مسآېډد کاري ظرفیت خورا 

  ت، یبته وایي ) په وظیفه کي تره څ، چې کاري ظرفیت ئوګه تعریف کړتکاري ظرفیت په دقیقه

 ېاو داس د سمون لپاره ښوونه او روزنه ،وهنتون کې ښوونه او روزنهپپه  ،ري کارالبراتوا

 )…نور

 دانانو کاري ظرفیت لوړکړئ، چې و کوالې شي په ساینس یشنانو او ند محلي کارکوونکو تک

. واد کې د اوبو د منابعو څارنه ارزونه او مدیریت وکوالی شيېه

 پوهنتون چې په راسکا بچې د ن ئماډیولونو څخه ګټه واخلهغو ه کړې له ري واټن څخه د زدېله ل

د مطالعاتو د  د افغانستان ( ( university of Nebraska at Omaha ( UNOکې دی ) هااوما

، چي د تهیه شوي ديچې موخه یې اصالح او پلټنه وي ارزونې لپاره  هغې دمرکز په واسطه 

 باره کې نوي شیان زده کړي او په دې پوه شي چې څه شي ته اړتیا ده . اوبو په

 چې ئکړو فکر د نویو ساحو  په باره  کې ،له زیاتو اړخونو سره مخامخ کیږي کله چي د اوبو ،

، چې زیاتو پوښتنو ته ځواب وي ماډیولونه ترتیب کړوقرې واټن څخه د زده کړې ېموږ له ل

 . ووایي

 هغې لپاره بودجه موجوده وي. . په دې شرط چې دل برابر کړوزات او وساییننګونه تجهینور ټر

 نې ، په ساحه کې کار او داسې سي خوروارونه ، دتدفترونه ، البراسسې تقویه کړو )موجوده مو

 (.نور

 وړد اوبو د کیفیت البراتوار جوړ ک واد په کچهېده.

 س جوړکړوبېواد په کچه د اوبو د منابعو ډاټاېد ه.

  دا خبره  ، خواد او باور رامنځته کول به وخت وغواړيله دې چې د مشارکت لپاره اعتمسره

 .په لوړه سویه سیاسي مالتړ غواړي روري ده اوض

 ږيېک ېم پاتستیخلک راځي او ځي خو س.

 لید څخه مخکي رامنځته کړئ .پروسه له تو

  ه مرسته کوينکوونکو نرمښت او د اوږدي مودې ژمد تمویل.

  تندوی کار کوونکو نیو مرسچې د محلي کار کوونکو او بهر ،ږئ ته اړتیا دهغهمکووونیل کتمود

 .ترمنځ معاشونه متوازن کړي

 اټیک او بنسټیزه حل الره غوره کړئ.مپراګ



 رهم د بشري منابعو یوه مساله ده .جنډ 

  هوالړملت جوړونه باید په مناسب ډول پرمخ الړه شي او په غیر ایډیالوژیکی ښوونه او روزنه 

 وي .

 چې تاسې ته د یوه کار د سرته رسولو توان در  ،نونه دهیلو او په ځان باندې د باور اظهار دیپال

 بخښني .

  غواړيوامداره مالي مالتړدمختیایي هدفونه السته راوړل پردکاري ظرفیت په  لوړولو کې ملي. 

  څرنګه  ظرفیت بههغه اړتیاوي پیداکړئ چې سمون غواړي او په دی فکروکړئ چي کاري

 .د کاري ظرفیت لوړولوته اړتیا ده ره په ګوته کړئ ، چي چیرتهبخ اوو او دړلو

  څوک زیاتې ښوونې او روزنې ته اړتیا لري او څرنګه به زیاته  ښوونه او روزنه سرته

ورکړل شي یا  سیوه ته باید لږ څه زیات در شي هر ورپېښې پرته له دې چې اندیښنې، ورسیږي

 .شي وروزل

 څوي چې خپل کاري ظرفیت لوړکړي په خصوصي ډول شي و ه په ګوته کړئ چی خلک به څه

 ورڅخه دغه خبره وپوښتۍ .

  ې چې تاسې مطمئن ئ په تیره بیا په هغه ځای کړټاکلي ساحه کې د مرستې غوښتنه وکد اوبو په

 ته تاسې اړتیا لرئ . شینه یاست چې څه 
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 (کړیو کليک دلته) پوښتنی لیودما شپاړسم کړې زده د څخه واټن ليرې له

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm16-pashto-questions.pdf

