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ستاننگشايیش اابزاارر جديید آآموززشی براایی معلميین اافغان  
  

 آآموززشیمجموعهھ یی منابع بازز  ساززمانن ززنانن کانادداا براایی ززنانن اافغانستاننکابل. بهھ تارريیخ سهھ شنبهھ بيیست وو هھھھشتم ماهه ااکتوبر 
بهھ آآنن مجموعهھ اازز منابع آآموززشی گفتهھ می شودد  آآموززشیرراا براایی نخستيین بارر ددرر اافغانستانن ررااهه ااندااززیی می کند. منابع بازز 

کهھ رراايیگانن بوددهه٬، شامل محدوودديیت هھھھایی حق االتاليیف وو يیا مجوزز نگردديیدهه وو می تواانند مورردد ااستفاددهه وو نشر مجددد قراارر گيیرند. 
امهھ هھھھایی ددررسی٬، کتابب هھھھایی ددررسی٬، کتابب هھھھایی ددااستانن٬، مطالب متنوعع ددرر مورردد اازز قبيیل برن جموعهھ يییاايین منابع شامل م

باززیی هھھھا٬، تمريین هھھھا٬، تجربهھ هھھھا وو غيیرهه فعاليیت هھھھایی صنفی براایی متعلميین٬، نقشهھ هھھھا٬، ررسم هھھھا وو دديیاگراامم هھھھا وو غيیرهه می باشد.   
نامگذاارریی گردديیدهه ااست. اايین کتابخانهھ منابع بازز آآموززشی براایی اافغانستانن "کتابخانهھ ددررخت دداانش" براایی معلميین اافغانستانن 

اايیجادد گردديیدهه ااست. ساززمانن  CW4WAfghan)ددرر ااثر تالشش هھھھایی چنديین سالهھ ساززمانن ززنانن کانادداا براایی ززنانن اافغانستانن (
ميیالددیی تاسيیس گردديیدهه وو چنديین برنامهھ  1996ززنانن کانادداا براایی ززنانن اافغانستانن يیک ساززمانن خيیريیهھ بوددهه کهھ ددرر سالل 

ديین وواليیت اافغانستانن بهھ پيیش می بردد. ددرر جريیانن پيیشبردد برنامهھ هھھھایی آآموززشی براایی معلميین شاغل٬، رراا ددرر چن آآموززشی
ساززمانن ززنانن کانادداا براایی ززنانن اافغانستانن بهھ اايین نتيیجهھ ررسيید کهھ براایی ددستيیابی معلميین بهھ مواادد تعليیمی با کيیفيیت باال بهھ 

منبع آآموززشی رراا بهھ سهھ ززبانن  1200دداانش بيیشتر اازز ززبانن هھھھایی ماددرریی شانن نيیازز جدیی ااحساسس می گردددد. کتابخانهھ ددررخت 
اانگليیسی٬، ددرریی وو پشتو مطابق بهھ نصابب هھھھایی ددررسی اافغانستانن گردد آآووررددهه ااست. عالقمنداانن می تواانند ددرر 

www.darakhtdanesh.org  ددست خودد بهھ مطلب مورردد نظر  نامم کنند وو با جستجو ددرر پايیگاهه (دديیتابيیس) کتابخانهھ ثبت
يیابند. آآنن هھھھا می تواانند مطلب مورردد نظر خودد رراا باررگذاارریی وو يیا چاپپ کنند. ااستفاددهه کنندهه گانن هھھھمچنانن قاددررند مطالبی رراا کهھ 

خودد می خوااهھھھند نيیز بهھ مجموعهھ موجودد کتابخانهھ بيیفزاايیند.  
ويید : "منابع بازز آآموززشی يیک اابزاارر ااميیدوواارر کنندهه مديیر برنامهھ هھھھایی اايین ساززمانن ددرر اافغانستانن می گخانم مروواارريید ضيیايیی٬، 

براایی معلميین اافغانستانن ااست٬، ززيیراا اايین منابع اامکاناتت ددسترسی مستقالنهھ معلميین بهھ منابع علمی رراا فرااهھھھم کرددهه وو بهھ 
توسعهھ حرفهھ يیی آآنانن کمک می کند. هھھھمچنانن٬، اايین منابع بهھ ساززگارریی بخشيیدنن محيیطی وو بومی ساززیی مطالب وو تکثيیر آآنن 

" خانم ضيیايیی می اافزاايید: " مجموعهھ بازز آآموززشی ددرر سرااسر جهھانن گسترشش يیافتهھ وو يیک  منبع نيیز يیارریی می ررساند.ا هھھھ
رراايیگانن شگفت آآوورر آآموززشی براایی معلميین بهھ شمارر می رروودد؛ ااما تا گشايیش کتابخانهھ ددررخت دداانش٬، اايین منابع بهھ ززبانن هھھھایی 

ترجمهھ نشدهه بوددند." ددرریی وو پشتو  
هھ مناسبت گشايیش اايین اابزاارر بهھ تارريیخ بيیست وو هھھھشتم ااکتوبر سالل رروواانن برگزاارر می گردددد٬، مهھمانانن ددرر جريیانن نشستی کهھ ب

ددرر باررهه منابع بازز آآموززشی وو اايینکهھ چگونهھ اايین منابع بهھ معلميین يیارریی می ررسانند٬،  اايین اامکانن رراا خوااهھھھند ددااشت تا 
ززندهه براایی مهھمانانن بهھ نمايیش گذااشتهھ خوااهھھھد  ااططالعاتت بيیشتر کسب کنند. هھھھمچنانن چگونگی ااستفاددهه اازز اايین منابع بهھ صوررتت

شد. هھھھمچنانن ددرر جريیانن اايین نشست٬، مهھمانانن با برنامهھ هھھھایی ساززمانن ززنانن کانادداا براایی ززنانن اافغانستانن ددرر مورردد ززميینهھ 
ااططالعاتت اازز شيیوهه هھھھایی مختلف٬، نيیز با ااستافدهه براایی گسترشش ددستيیابی هھھھر چهھ بيیشتر بهھ اايین منابع  هھھھایی هھھھر چهھ بهھتر ساززیی
خوااهھھھند کردد.کسب   

 
ررسانهھ هھھھایی محترمم می تواانند براایی کسب ااططالعاتت بيیشتر با:  

Lauryn Oates, ProgramsDirector@CW4WAfghan.ca Tel: 079 595 0242  :بهھ ززبانن اانگليیسی 
arparwani@gmail.com :0459134 ٬078، اايیميیل عبداالرحيیم ااحمد پروواانی٬، تيیلفونن: بهھ ززبانن هھھھایی ددرریی وو پشتو:   

ددرر تماسس شوند.  


