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خان د ليسې د مدير سره  د عمرا

 مرکه

 

 شريفى يوسفزىاهلل مرکه کوونکى شريف 

 

 ل مو په اسعداباد کې ځکو داد ستورې مجلې محترمو لوستون

 اخان د عالي ليسې مدير سره کرکه کړې ده.د عمر

 

محترررم مرردير  رراد  کرره د مررر  رره د م رره د  

سرتورې مجلرې لوسرتونکو ځره ځران معر ررى      

 کړئ خوښ به شو.

نرروم سرريد محمررد د کونړونررو و يرر  د     مرراز

د نرنرررررو ولسررررروالګ د برررررر نرنرررررو کلررررري    

اوسيدونکى چې  عالً د عمررا خران د عرالي    

 ليسې د مدير په  ف  دنده اجرا کوم.

_ س: محترم مدير  اد  که د زده کړو په ٢

 باره کې معلومات راکړې خوښ به شو.

ځرررواا: ابتدايررره او زرررانو  زده کرررړې مرررې د 

عرالي ليسرره کرې سرررځه    نرنرو ولسروالګ پرره  

کال د ننگرمار په  ٣١٨٥رسولي او وروسته 

 عالي دالرالمعلمين کې سرځه رسولي د .

_ س: مدير  اد   ومره وخ  کېږ  چې ١

د عمراخان د ليسې د مدير په ديث مقدسره  

 دنده ځرسره کړئ؟

نيټرره د عمرررا   ٣/٣/٣١٥١ځررواا: محترمررا   

خران د عررالي ليسررې د مرردير پرره  ررف  مقرررر  

او ځر اوسه په ذکر شو  ليسه کې د  شوى يم

 مدير په  ف  دنده اجرا کوم.

_ س: محترم مدير  اد  که د خپلو دندو ٤

 په اړه معلومات راکړئ؟

ځررررواا: دا چررررې کلرررره د نن رمررررار د عررررالي   

دارالمعلمرررين   ررره  رررار  شرررو نرررو د روس   

کودځررا وشرروه چررې د دررا ځو د خرابرروالي پرره   

 ورت کې پاکستان ځره ماراجر شروم چرې د     

مجررررت   ررره وروسرررته د جاررراد پررره ځرررودو    

کې م تلغى وظيفې اجرا کړ  او  نوسن رو

عرررالوه د جاررراد د سرررن ر   ررره د نررراوا ګ     

د ناوا ګ ښوونځي د معلم په  رف    کيمپ

وظيفه اجررا کرړې او د نراوا ګ د ښروونځي     

  ه وروسته د دضرت ابو ايروا انارار    
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ا د يي  لر  د کيمعليسه چې باجوړ کې موق 

ي پره  رف  وظيفره اجررا     مضمون د ښروونک 

کرړ  او کلرره چررې پره ا غانسررتان کررې موقرر    

اداره مينځ ځه راغله د عمراخان په ليسه کې 

سرته  ود ښوونکي په  ف  مقرر شروم او ور 

د  ه مودې په ممدغه ليسه د مدير په  ف  

 دنده اجرا کوم.

_ س: محترم مدير  اد  عمرا خان ليسه ٨

ره اسرررتادان او مرررامورين او  دامارررال  ررروم 

 اجيران لر ؟

خرران عررالي ليسرره  ځررواا: محترمررا  د عمرررا

چې  رف زانو  دوره يعنې لسم، يوولسم، 

شعبوکيې  ١٢او دولسم ټول يو شا ران په 

ځنررررره  ٥ښررررروونکو  لررررروره مرررررامورينو   ٤١

اجيرانو ل وا ځدريس او خردماځي او ادار   

 چارې سرځه رسېږ .

مرررا خررران  _ س: محترررم مرردير  رراد  د ع   ٦

 ليسه دا ماال  ومره شاگردان لر ؟

 ٣٢٤٥ځررواا: محترمررا  د عمرررا خرران ليسرره  

 ٣٣ځنه زده کوونکي په  ندې ټول يو دولسم 

شرعبې   ٩شرعبې او لسرم    ٣٢يوولسرم   -شعبې

 کيږ  په درس مشغول د .

_ س: محترم مدير  اد  که د عمررا خران   ٧

په مکله معلومات راکړئ  ګناد ليسې د ود

ډول ځدريسرري خررونې جرروړې  چررې پرره بشررپړه

 شو  او که نه؟

ځدريسررري او  (٨٣)عمراخررران ليسررره دځرررواا: 

ابتون،  براځرررروار او ادار  خرررروني لررررر  کترررر 

ديپارمنرر  لپرراره  ٦کمپيرروځر جرردا اناقونرره او 

خوني او ځحويل انره براقي ځدريسري اناقونره     

 د .

_ س: محترررم مرردير  رراد  د دولرر    رره  ٧

د  مررو  رره غوښررتنه ده چررې کومرره مرسررته دې 

 ليسې سره وکړ ؟

ځررواا: محترمررا  دا چررې موجرروده دولرر  د   

د ځرره خرراج ځوجررو لررر  او     ېځعلرريم او ځربيرر 

پرررروره د  د  يزده کررررونک لرررره پلرررروهکيمرررر  

کيفي  په ښه کولو کې سيمناورنه ښوونکو 

لپاره ځرځي  شري او نروې ځدريسري کتابونره     

پررره خپرررل وخررر  سرررره ورسرررو  او مسرررلکي  

 ښوونکو ځه خاج ځوجه وشي.

حترم مدير  اد  په اخيرکرې مرو د   س: م_ ٥

 ستورې مجلې د لوستونکو ځه  ه پيغام د ؟

  ځررواا: محترمررا  پرره اخيررره کررې د سررتور  

مجلې لوسرتونکو ځره مرې دا پيغرام دى چرې      

ځعليم او ځربيه ځه زياځه ځوجه ورکړ  او خپل 

ځان او او دونه د علم په  اڼره سرمبال کرړ     

پره  مجله بايد د زده کرړې    او دا مم د ستور

 مکله پرو رامونه نشر او معلومات وليکي.

ډېررره مننرره مرردير  رراد  چررې مررونږ سررره مررو 

 کړ. شريکقميتي وخ  

محترمررا  ځاسررو محترررم د سررتورې مجلررې     

 دمرو  مسؤل   ه مم ډېره مننه کوم چې ماځه 

دې وخ  ارکړو چې خپل معلومرات درسرره    

  .مشريک کړ

 مننه


