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ته ښه راغالستانګلستان   

 په انګلستان کې تعلیم
نورت عیست د شمال ختیځ مهاجرت په ټولو مسلو بشپړ توضیحات پدې بریښنایی پاڼه کې پوښل کیدی شیلیول اوموندل شي   

شراکت ویب پاڼه کې د انګلستان د بریښنایی زده کړې سرچینې په انګلستان کې    
www.nemp.org.uk 

ټول والدین غواړي د دوی ماشومان خوندي ، صحتمند او د دوی راتلونکي لپاره فرصتونو څخه 
خوښ وي. مګر دوی په نوي هیواد کې له ډیری ننګونو سره مخ دي چیرې چې بیالبیل قانونونه ، 

 مختلف سیسټمونه ، مختلف توقعات او البته یوه بله ژبه شتون لري.

دا رساله په انګلستان کې د ښوونې سیسټم په اړه مهم معلومات ورکوي ، ترڅو تاسو سره مرسته  
وکړي د خپل ماشوم زده کړه او راتلونکې مالتړ وکړئ. دا معلومات د هغه خلکو لخوا غوره شوي 

چې پخپله یې په انګلستان کې د پناه غوښتنه کړې ، د هغه څه پراساس چې دوی یې هیله لري 
 پیژندل شوي کله چې دوی لومړی راځي.

 په انګلستان کې تعلیم

هر یو د یوې اونۍ اوږد مینځنۍ وقفې  -مني ، پسرلی او دوبی  -شرایطو سره  3د ښوونځي کال د سپتمبر څخه تر جوالی پورې تیریږي ، د 
بجو پای ته رسي. 4بجو پیل او د مازدیګر تر  9سره. ښوونځي له دوشنبه تر جمعې پورې دوام لري ، د سهار له   

د ښوونځي په اصطالح وخت  -کلونه  عمر لرونکي ښوونځي ته مخه کولی شي 4کلونه    3 
ساعتونو لپاره د "نرسري" په نامه یادیږي ، کوم چې دوی د ښوونځي لپاره چمتو  51کې د 

څخه  1کولو کې مرسته کوي. دغه وړیا دی. بیا ، د انګلستان قانون سره سم ، ماشومان باید د 
کلونو پورې  51څخه تر  51کلونو عمرونو کې بشپړ وخت زده کړې کې وي ، او له  51تر 

 عمرونه باید د تعلیم یا روزنې به وي.

د دولت لخوا تمویل شوي ښوونځي کې تعلیم وړیا دی. ډیری یې ګډ ښوونځي دي ، هلکان او 

 انجونې په ګډه تعلیم کوي

والدین په قانوني ډول اړ دي چې ډاډ ترالسه کړي چې ماشوم یې ښوونځی ته ځي. دا انتخاب نه 
دی. د ښوونځي پری خودل  پدې معنی دي چې یو ماشوم د دوی په زده کړه کې شاته پاتې 

٪ ګډون لپاره هدف ولري.511کیدی شي. والدین باید د   

او  -د مثال په توګه که دوی ناروغه وي  -تاسو باید ماشوم په کور کې وساتئ مګر غیرقانوني دلیل شتون ولري 
تاسو ښوونځي ته خبر ورکړی وي. ښوونځي حاضرې له نږدې څاري او دوی به اقدام وکړي که چیرې یو ماشوم د 

مخکینۍ واک یا معقول دلیل پرته ښوونځي ته الړ نشي. پدې کې والدین باندې د جریمې یا د محکمې حکمونه پلي 
 کول شامل دي.

نو ، که ستاسو ماشوم ښوونځی ته نشي تللی ، یا ناوخته وي ، نو دا حیاتي دی چې تاسو د سهار په اتو بجو ښوونځي 
ته زنګ ووهئ چې ولې یې تشریح کړئ. تاسو باید د تلیفون کولو شمیره ومومئ او زده کړئ چې څنګه په انګلیسي 
کې ووایاست 'زما ماشوم )نوم( نشي کولی نن ښوونځي ته راشي ځکه چې دوی ناروغه دي'. د ټاکل شوي ښوونځي 

 رخصتیو څخه بهر هر غیرحاضري باید د ښوونځي لخوا اجازه ورکړل شي.

ټول ښوونځي د ملي حکومت لخوا ترتیب شوی اساسي نصاب تدریس کوي. هر ښوونځی نور مضامین او فعالیتونه 
 هم وړاندې کوي. درسي کتابونه د ښوونځي لخوا وړیا چمتو کیږي.
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ټول ماشومان باید د ښوونځي یونیفورم واغوندي. تاسو کولی شئ دا نوی یا کارول شوی 
واخلئ ، او ځینې ښوونځي ، شوراګانې او خیراتونه ممکن د لګښتونو سره مرسته چمتو 

  کړي

کې یاست نو ستاسو ماشوم د وړیا ښوونځي خواړو لپاره  S91که تاسو خوم افص دفتر 

 مالتړ کونکو لپاره دا د ښوونځي او ځایي شورا اختیار کې دی. S4وړ دی. د 

 کونسل د ماشومانو لپاره ښوونځي ته وړیا ټرانسپورټ چمتو کوي

ځانګړي زده کړې اړتیاوې یا دمعلولین ستونزه. نور ممکن د شرایطو وړ وي که چیرې 

 1میل څخه ډیر ژوند وکړي که چیرې د  2دوی د خپل نږدې مناسب ښوونځي څخه د 

کالو څخه کم عمر  51کلن وي. که ستاسو ماشوم ښوونځی ته د راتلو لپاره بس یا ریل ګاډي وکاروي ، نو د  3کالو څخه کم وي ، او که یې 

 سفر مسافر به کرایه راکمه کړي.

 دمعلولین یا زده کړې ستونزې لرونکي ما 

 شومان به تشخیص شي او د دوی ځانګړي تعلیمي اړتیاو لپاره مالتړ ترالسه کړي. ښوونځي به د ماشومانو لپاره د ژبې اضافي مالتړ هم تنظیم

 کړي چې انګلیسي خبرې نه کوي

د دې لپاره چې ډاډ ترالسه شي چې ماشومان کولی شي زده کړې باندې تمرکز وکړي او په بشپړ ډول په ښوونځي کې برخه واخلي ، دا 

 شاوخوا شاوخوا ماشومان. 9ساعتونو پورې خوب وکړي ، او د  52څخه تر  55سپارښتنه کیږي چې ډیر کوچني ماشومان باید هره شپه د 

هر ښوونځی خپل وخت لري د ښوونځي یونیفورم ساتي ، د موضوع اختیارونه او فعالیتونه. د توضیحاتو لپاره د خپل ښوونځي ویب بریښنایی 

پاڼه وګورئ ، او تل هڅه وکړئ د دوی منظم خبر لیکونه ولولئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو ماشوم په ځانګړو ورځو او فعالیتونو کې له 

 .السه نه وړي

ښوونځي ټول والدین هڅوي چې له دوی سره اړیکې رامینځته کړي ، ترڅو د ماشوم پرمختګ مالتړ وکړي. تاسو کولی شئ د ښوونکو سره 

خبرې وکړئ کله چې تاسو خپل ماشوم پریږدو یا پورته یې کړئ ، او باید د والدینو ماښام کې برخه واخلئ ، چیرې چې تاسو د ښوونکو سره د 

 خپل ماشوم پرمختګ باندې بحث کولی شئ ، کومې پوښتنې کولی شئ او په کومې اندیښنې بحث وکړئ.

  https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education    :نور معلومات په 

کلونو پورې عمر لرونکي( والدین تمه لري چې خپل ماشوم ښوونځي ته راولي او راټول کړي. هر  55څخه تر  1لومړني ښوونځي )له 

 ښوونځی به پدې اړه خپله پالیسي ولري کله چې دوی د ماشوم لپاره خوندي چې بې اړیکه وي.

تاسو اړتیا لرئ ښوونځي ته خبر ورکړئ که تاسو د کوم بل چا لپاره د خپل ماشوم د راټولولو بندوبست وکړئ ، ځکه چې ښوونځي به هیڅکله 

 اجازه ورنکړي چې یو ماشوم له بهرني سره پریږدي.

دا ممکن د هغه څه سره توپیر ولري چې ستاسو په هیواد کې د منلو وړ دی ، چیرې چې 

ماشومانو ته باید په لومړي عمر کې مسؤلیت ورکړل شي. مګر دا خورا مهم دي چې په 

 انګلستان کې په مختلف طریقه پوه شو.

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
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 پورې نمانځنه( 1)د کال تر پورې عمرونه  11څخه تر  5لومړنی ښوونځی: له 

کلن کیږي پیل کوي. دوی د هرکلي په ټولګي  1ماشومان د ښوونځي په لومړي کال کې 

پورې ویل کیږي. ماشومان د ملي  1کې پیل کیږي ، بیا ټولګی د لومړي کال څخه تر 

کلونو  1او  2په  -په نامه پیژندل کیږي  SATsچې د  -معیاري ارزونې ټیسټونه اخلي 

کې پایله کیدی شي. ماشومان د مضامینو لپاره په سیټونو کې کاروي کله چې دوی دویم 

 ښوونځي ته ځي.

 

 
ماشومانو ته به د کور کار 

ورکړل شي او والدین تمه لري چې د دوی مالتړ وکړي ترڅو دا په وخت سره وسپاري. 

د محدود انګلیسي ژبې والدین لپاره دا مشکل وي چې د دوی ماشومانو سره مرسته وکړي 

، نو تاسو کولی شئ د ښوونځي څخه وپوښتئ که دوی د کور کار کلب پرمخ وړي ، یا که 

د سیمه ایزې ټولنې ډله شتون لري چې د کور مالتړ چمتو کوي. والدین ممکن د وړیا بالغ 

تعلیم کورسونو لپاره وړتیا ولري چې په محلي کالج کې پرمخ وړل کیږي ، پشمول په 

 انګلیسي ، سواد او شمیرې

 

ښوونکي ډیری وختونه له ماشومانو څخه غوښتنه کوي چې کور ته یو لیک واستوي 

 ترڅو خپلو والدین ته د کور د کارونو د توضیحاتو په شمول ورکړي. تل د خپل ماشوم سره وګورئ ځکه چې ممکن دوی په اسانۍ هیر شي.

 

 پورې( 55کال څخه تر  7)د  پورې عمرونه 11څخه تر  11دوهم ښوونځی: له 

کال کې پای ته  55کال کې پیل کیږي او په  7کلن کیږي ، په  55ماشومان د ښوونځي په دویم کال کې ثانوي ښوونځي پیل کوي ، دوی د 

کلن کیږي. ځایونه په اوتومات ډول یو ماشوم ته نه تخصیص کیږي ، نو والدین اړتیا لري د دوی غوره شوي  51رسیږي کله چې دوی 

ښوونځیو لپاره غوښتنه وکړي. د غوښتنلیک پروسې سره د مرستې لپاره او د تصمیم نیولو څرنګوالي تشریح کولو لپاره د خپل ماشوم لومړني 

 ښوونځي یا ستاسو د کونسل شورا د لږه کیو لږې السته راوړنې ډلې څخه وپوښتئ.

کلن وي ، دوی به اړتیا ولري چې د منځنۍ زده کړې ملي عمومي ازموینې لپاره کوم  54یا  53کال کې ، کله چې ستاسو ماشوم  9په 

په نوم پیژندل کیږي. دا  GCSEکوم چې د  -مضمونونه زده کړي وکړي 

 7دي. ماشومان معموال د  51یا  51کلن کیږي کله چې ماشومان  55ازموینې 

 پورې مضامین اخلي.  52څخه تر 

غوره شوي مضامین او درجې ترالسه کولی شي خپل راتلونکي مطالعات او کیریر 

فارم فار کالج کې پرمختګ کولی شي ، او کوم  1وټاکي ، لکه څنګه چې دوی کوم 

پرمختللي کچې مضامین او د پوهنتون کورسونه چې دوی یې غوښتنه کولی شي. د 

GCSE  ټیټ( پورې حد کې ورکړل شوې. ټول  5)ترټولو( څخه تر  9درجې د(

 ثانوي ښوونځي خپلواک کیریر وړاندې کوي

 د ماشومانو مالتړ لپاره الرښود د دوی راتلونکي په اړه انتخابونه کوي.

 3څخه تر  2کلونو عمرونو کې هره ورځ شاوخوا  51او  54کورني فعالیتونه د 

ازموینو چمتو کولو کې مرسته وکړي. وګورئ چې آیا ښوونځی د ښوونځي وروسته د کور کار کولو  GCSEساعتونو پورې ډیریږي ، ترڅو د 

کلب پرمخ وړي ځکه چې دا ستاسو ماشوم ته د زده کړې سرچینو او انټرنیټ ته السرسی ورکوي. که چیرې یو ماشوم په دوامداره توګه د دوی 

 کورني کارونو کې برخه وانخلي ، ښوونځي به د والدینو سره اړیکه ونیسي ترڅو د شیانو ښه کولو څرنګوالي په اړه بحث وکړي.
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 د خپل ماشوم د ځورونې ، کرکې او سایبر ناوړه ګټه اخیستنې څخه خوندي کول

خپل ماشوم وهڅوئ چې څنګه د نورو ماشومانو سره په ښوونځي کې د 

 دوی سره چلند کولو په اړه اندیښنې شریک کړئ.

که بل ماشوم دوی په نښه کوي ، ترڅو دوی ته فزیکي یا احساساتي زیان 

ورسوي ، دې ته "ځورونه" ویل کیږي. که چیرې دوی د دوی د نژاد یا 

مذهب له امله په نښه شي نو دې ته "نفرت" ویل کیږي. دواړه د ماشوم 

هوساینې ته ډیر زیان رسونکي دي او باید ودرول شي. تاسو باید د بل 

ماشوم یا مور او پالر سره په نیولو سره د دې ځان سره معامله کولو هڅه 

 ونکړئ. 

تاسو باید د ټولګي ښوونکي سره وغږیږئ ترڅو د هغوی په اړه خبر شي او 

 د ښوونځي په کومو کړنو عمل وکړي

د چلند دې د بیا پیښیدو مخنیوي لپاره ګام واخلئ. ټول ښوونځي به د چلند تګالره ولري ، او ستاسو د ماشوم پاملرنې دنده به ولري. که ناوړه 

تکرار شي ، د کال له ښوونځي مشر سره د خبرو کولو غوښتنه وکړئ. تاسو کولی شئ له پولیسو سره هم خبرې وکړئ ، په ځانګړي توګه د 

تلیفون  515ډیر جدي ناوړه ګټه اخیستنې لپاره لکه تاوتریخوالی ، غال ، ډارونې ، ځورونې او د نفرت جرم. تاسو کولی شئ په مستقیم ډول د 

کولو سره پولیسو ته د کرکې جرم راپور ورکړئ نو تاسو اړتیا نلرئ خپل نوم ورکړئ کله چې د کرکې جرم پیښې راپور ورکړئ. ستاسو 

 راپور به په خوندي ډول محرم وي

 نور معلومات په:

 bullying/-about-school-s-child-your-contacting-on-school/advice-at-https://www.bullying.co.uk/bullying 

صنف(     11او  11فارم / کالج )  1th  

فارم  به وي.   1thکلونو عمرونو ترمینځ ، یو ماشوم باید د تعلیم یا روزنې په 61او  61 

فارم  کالج ته ځي ترڅو د ملي اعالناتو کچې ملي آزموینې لپاره   1thډیری کوچنیان د

لیول په نوم پیژندل کیږي. دا په پوهنتون کې د لیسانس  Aکوم چې د  -زده کړې وکړي 

لیول اخلي ، کوم چې ملي  A 3کورسونو ته د ننوتلو لپاره اړین دي. ډیری زده کونکي د 

کال په پای  63پېژندپاڼه وړاندیز کولو لپاره لږترلږه پوهنتونونه اړتیا لري. ازموینې د 

 C* تر ټولو لوړه او د  Aکچې جایزه ورکول کیږي ، سره  E* تر  Aکې دي درجې د 

درجې د پاس په توګه  کیږي. نور ماشومان د مسلکي وړتیاو زده کړې لپاره کالج ته ځي 

د  -، پشمول د زده کړې روزنې او زده کړې ، چې پکې کار او مهارتونه یوځای کوي

ساعتونه یا ډیر وخت کار وکړي یا رضاکارانه کار وکړي پداسې حال  02کورس له کار سره اساسنامه روزنه. یا دوی کولی شي په اونۍ کې 

 کې چې د برخې وخت تعلیم یا روزنې کې وي.

کلونو وروسته: پوهنتون ، د راتلونکي تعلیم کالج ، داوطلبي 11د   

پناه غوښتونکي د ملي زده کونکو پور سکیم لپاره شرایط نلري نو دوی به ونشي کړای د پوهنتون 

کیږي ترالسه کړي. په هرصورت ، ځینې پوهنتونونه وړیا د  £ 9111فیسونه چې هر کال شاوخوا ،

"سینکوري سکالرشپ" ځایونه وړاندیز کوي. لکه څنګه چې پناه غوښتونکو ته هم د کار اجازه نه 

ورکول کیږي ، نو تاسو د خپل ماشوم سره د رضاکارانه فرصتونو په موندلو کې مرسته کولی شئ دا 

به دوی ته یو څه معنی ورکړي چې د انتظار په حالت کې ترسره کړي او کولی شي مهم شخصي 

مرجع هم چمتو کړي. د پوهنتونونو او راتلونکي کارګمارونکو لخوا خورا درناوی کیږي. پناه 

 غوښتونکي ممکن د نورو زده کړو په کالجونو کې هم د اکا ډیمیک او حرفوي کورسونو زده کړې لپاره وړ وي.

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/

