
دا پروګرام چا ته خدمت 
 کوي؟

کالو څخه کم عمره ماشومان او ځوانان چې د  22د 
لیسې څخه فارغ شوي نه وي یا د لیسې د برابرۍ سند 

لپاره وړ وي که چیرې دوی  MEPنه لري ممکن د 
 : خپل ځایونه بدل کړي وي

  په اوږدو کې؛ په  ناحیود ښوونځي د
تیرو دریو کلونو کې؛ د مور او 

سرپرست سره په ګډه یا د دوي لخوا /پالر
 پخپله؛ او 

  د وړ لنډمهاله یا موسمي کرنیزو یا 

  یا د کب نیولو دندې ترالسه کولو لپاره 

کار باید په مستقیم ډول د نباتاتو کښت، کرنې، د 
کولو؛ د لبنیاتو، غوښو، فصلونو راټولولو یا پروسس 

کبانو یا شیلفشونو؛ یا د څارویو پاملرنې پورې تړاو 
لپاره هیڅ قومي، ملي اصل، عاید، یا د  MEPد . ولري

 . ژبې اړتیاوې شتون نلري

 

 

 

 

 
 

 آیا فکر کوئ چې ستاسو ماشوم وړ دی؟
که تاسو فکر کوئ چې ستاسو ماشوم ممکن وړ وي، 

مهرباني وکړئ په دې بروشر کې لیست شوي د 

MEP د . کارمندانو ته زنګ ووهئMEP  یو

کارمند به په خوشحالۍ له تاسو سره لیدنه وکړي 

ترڅو په دې اړه خبرې وکړي چې آیا تاسو او ستاسو 

ماشومان کولی شئ خدمتونه ترالسه کړئ، مګر دا 

لپاره مهمه ده چې د ال زیاتو معلوماتو ترالسه  ستاسو

دا زنګ وهل به تاسو او . کولو لپاره زنګ ووهئ

ستاسو ماشومانو سره مرسته وکړي چې هغه مرستې 

ترالسه کړي چې دوی په ښوونځي کې بریالي کیدو 

 MEPستاسو لخوا د سیمه ایز . لپاره ورته اړتیا لري

ه مرسته سره اړیکه نیول به نه یواځې تاسو سر

وکړي، بلکه دا ممکن ستاسو سیمې ته د خدماتو د 

رسولو له الرې د کډوالو په ټولنه کې نورو کورنیو 

یواځې هغه وړ  MEP. سره هم مرسته وکړي

ماشومانو سره ممکن مرسته وکړي چې دا یې موندلی 

 . مهرباني وکړئ موږ سره نن ورځ تماس ونیسئ. شي

 :تماس ونیسئ

 

 

 
د  Nebraskaد 

کډوالو د زده کړې 
 پروګرام 

د کډوالو د زده کړې پروګرام  Nebraskaد 
(Migrant Education Program ) د

دولت لخوا پرمخ وړل شوی فدرالي تمویل 
شوی پروګرام دی چې د اضافي ښوونیز او 
مرستندویه خدمتونو چمتو کولو له الرې د 
کډوالو کرنیزه کارمندانو د ټولو ماشومانو 

تیاوې پوره کولو لپاره ډیزاین ځانګړې اړ
 . دی شوی

 

 

Pashto 

 ړئک ینسک ما



 
د کډوالو د زده کړې 
 پروګرام څه شی دی؟

د فدرالي تمویل د لومړي سرلیک د کډوالو د زده کړې 
په ټول هیواد کې کډوالو ماشومانو ته ( MEP)پروګرام 

دا . اضافي ښوونیز او مرستندویه خدمتونه وړاندې کوي
کې رامنځته شوی او پشمول د  1966پروګرام په 

د هر زده کونکي د بریالیتوب قانون الندې څو  2015
عمومي  MEPد . ځله تعدیل شوی او بیا تایید شوی دی

هدف دا دی چې ډاډ ترالسه کړي چې کډواله ماشومان 
او ځوانان په بشپړه توګه د هغو ورته وړیا عامه زده 

چمتو  کړو څخه ګټه پورته کوي چې نورو ماشومانو ته
د کډوالو  MEPد دې هدف ترالسه کولو لپاره، . کیږي

ماشومانو لپاره د ښوونیزو برنامو مالتړ کوي ترڅو د 
ښوونیزه خنډونو او نورو ننګونو په کمولو کې مرسته 

وکړي چې په تکراري توګه د ځایونو بدلولو له امله 
 . رامنځته کیږي

 

 مونږ څنګه مرسته کوالی شو؟
د مور او پالر لپاره خورا مهم دي موږ پوهیږو چې دا 

. چې د خپلو ماشومانو په زده کړو کې ښکیل اوسي
 MEP. مور او پالر د خپل ماشوم لومړي ښوونکي دي

چمتو دی چې ستاسو د ماشوم سره د زده کړې او ودې 
ستاسو ښکیلتیا به ستاسو . په برخه کې مرسته وکړي

پاره ماشومانو ته په ګوته کړي چې زده کړه د ژوند ل
 .څومره مهمه ده

 
 
 

 
 پروګرام څه وړاندیز کوي؟

د کډوالو ماشومانو د اړتیاو  MEPهر محلي 
پراساس د هغه خدمتونو وراندیز کوي چې دا 

ښوونیز خدمتونه ممکن په . یې وړاندې کوي
 : الندې ډول وي

  د ښوونځي دمخه برنامې ترڅو کډواله ماشومان
 په ښوونځي کې د بریالیتوب لپاره چمتو کړي 

  د ښوونځی د اوړي برنامې 

  د ښوونې برنامې 

  د ښوونځي څخه د مخکې او وروسته وخت لپاره
 برنامې 

  د عالي لیسې د فراغت په اړه د
 مرستې خدمتونه 

  د سفر پرمهال مرسته شوې د مطالعې د
 پروګرام ( PASS)لړۍ 

  د عالي لېسې د برابرۍ پروګرام(HEP ) د
پوهنځي پرمهال د کډوال د مرستې پروګرام 

(CAMP ) 

  د ښوونځي د ولسوالیو او د ریاست د
 بورسونو تر منځ الرښوونې ته دوام ورکول 

 www.nebraska.ne.gov/migrant  

 

 

 فعالیتونه /د مالتړ خدمتونه 
 : ممکن دا الندې پکې شامل وي

  د والدینو مشورتي شورا(PAD ) چې غونډې او
نور هغه فعالیتونه ترسره کوي چې والدین پکې 

 . ښکیل وي

  په نړیواله کچه د کډوالو وړتیا لرونکي ماشومانو
 ګمارنه 

  د بیا ځای په ځای کیدلو په صورت کې د ایالتونو
 ترمنځ د زده کونکو معلومات شریکول 

  طبي، غاښونو، لید، او د تغذیې خدمات 

  نورو ځایی ادارو ته د مراجعه کولو خدمات 

  د ښوونځي توکو چمتو کول 

ایالت لخوا د کډوالو د زده کړې پروګرامونه /د دولت
 : اړ دي چې

  ډاډ ترالسه کړي چې د کډواله ماشومانو لپاره
ځانګړي تعلیمي ښوونیزې اړتیاوې پیژندل شوي 

 . یول شوي دياو په پام کې ن

  کډواله زده کونکو ته فرصت چمتو کړي ترڅو د
ایالت د ورته علمي مینځپانګو ننګونکي معیارونه 
پوره کړي د کومو چې د ټولو ماشومانو څخه تمه 

 کیږي چې باید پوره یې کړي؛ 

  د کډواله ماشومانو لپاره په ایالت کې دننه او د
 د خدماتو همغږې ته وده ورکول؛  ایالتونو ترمنځ

  د کډواله ماشومانو او د هغوی کورنیو لپاره د
 . کورنۍ پراساس د باسوادۍ د خدماتو تشویقول

د پایلې په توګه، ځوانان ماشومان باید ښوونځي ته د 
ننوتلو، د علمي بریا تجربې حس کولو، د لیسې 

څخه د فراغت، او له ثانوي زده کړو څخه وروسته 
 . ندې تعقیبولو لپاره په غوره توګه چمتو ويیا د د


