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د کډوالو لپاره سرچینې

په متحده اياالتو کې دښوونه او روزنه
په متحده ایاالتو کې ،تعلیم د ټولو ماشومانو لپاره شتون لري ،پرته لدې چې وړتیا ،جنسیت ،عمر ،نسل ،مذهب ،جنسي تمایل ،یا ټولنیز
طبقه يې په پام کې ونیول شي .دولتي ښوونځي وړیا دي ،او د دولتي ښوونځيو په اړه قوانین او دودونه شتون لري .ښوونځی د ځانګړي
عمر لرونکو ماشومانو لپاره الزمي دي چې په ماشومتوب کې پیل کیږي او تر هغې دوام کوي چې هغوی تنکي زلميان کېږي .د الزمي زده
کړو لپاره دقیق عمرونه د هر ایالت لخوا ټاکل کیږي .ښوونځي له والدينو څخه دا تمه لري چې ټولګيو ته په وخت لېږلو او په مختلفو الرو د
هغوی سره د مرستې کولو په واسطه د ماشومانو په تعليم کې دخيل واوسي.

ماشومان او ځوانان

دولتي ښوونځي په ټول هیواد کې وړیا شتون لري .د قانون له مخې ،دولتي ښوونځي نشي کولی کوم مذهبي تړاو ولري خصوصي
ښوونځي هم په ډیری سیمو کې شتون لري ،او ځینې یې مذهبي تړاو لري .خصوصي ښوونځي پيسې اخلي ،کوم چې خورا ګران
کیدی شي.
په متحده ایاالتو کې د ماشومانو لپاره د زده کړې څلور درجې شتون لري .په ورته ټولګي کې ماشومان ممکن مختلف عمرونه ولري ،که
څه هم ډیری ماشومان معموال په عمر کې له يو بل څخه له  1څخه تر  2کلونو پورې توپير لري .په دولتي ښوونځیو کې ،هلکان او انجونې
یوځای په ټولګیو کې برخه اخلي.
هغه زده کونکي چې د عالي ښوونځي ډیپلوم لري او ښه علمي ریکارډ لري ډیری وختونه په کالج یا پوهنتون کې خپلو زده کړو ته دوام
ورکوي ،مګر لوړې زده کړې وړیا ندي .د ثانوي وروسته مسلکي روزنه هم شتون لري او د کالجونو او پوهنتونونو په پرتله ارزانه ده.

دولتي ښوونځي

■مسلکي او تخنیکي ښوونځي
■د ټولنې کالجونه (معموال  2کلن پروګرامونه)
■کالجونه یا پوهنتونونه (معموال  4کلن پروګرامونه)
■د لسانس څخه پورته پوهنتونونه چې په ډېری برخو کې
پرمختللې پروګرامونه وړاندې کوي
د دې ټولګیو ،ښوونځیو او کالجونو لګښت خورا لوی توپیر لري .ډیری
ښوونځي او کالجونه هغو زده کونکو ته ځینې مالي مرستې وړاندې کوي
چې ورته اړتیا لري.

ماشومان او ځوانان
د زده کړې څلور کچې

له ښوونځي مخکې دوره .دا کچه د  3څخه تر  5کلونو عمر
لرونکو ماشومانو لپاره ده .دا د قانون له لوري جبري نده ،او
معموال وړیا نه وي.
لومړنی ښوونځی .دا کچه د وړکتون (عمر  5کاله) سره پیل
کیږي او د پنځم یا شپږم ټولګي (عمر  12کاله) پورې دوام کوي.
منځنی ښوونځی .پدې کچه کې معموال شپږم یا اووم تر اتم یا
نهم ټولګي شامل وي ،د  12څخه تر  14کلونو ماشومانو لپاره.
لیسه یا عالي ښوونځی .پدې کچه کې د نهم یا لسم ټولګي
څخه تر دولسم ټولګي پورې شامل دي ،د  14څخه تر  18کلونو
ماشومانو لپاره .هغه زده کونکي چې پدې کچه کې د ښوونځي
اړتیاوې پوره کوي د عالي ښوونځي ډیپلوم ترالسه کوي.

کلتوري سمون

لویان

E. HOCKSTEIN

امریکایان پدې باور دي چې د زده کړې لپاره یو څوک هیڅکله ډیر
کوچنی یا ډیر زوړ نه وي .د لویانو او ځوانو لویانو لپاره ډیری تعلیمي
فرصتونه شتون لري ،مګر کډوال باید د کار په مقابل کې د مطالعې ګټې
او زیانونه په پام کې ونیسي .مطالعه ممکن په راتلونکي کې د دندې غوره
فرصتونو المل شي ،مګر کډوال اړتیا لري د ځان او خپلې کورنۍ مالتړ
لپاره سمدالسه کار وکړي ،او په متحده ایاالتو کې د لویانو تعلیم قيمته
دی .د ډیری مهاجرو لپاره ،غوره انتخاب ممکن د بشپړ وخت کار کول
وي پداسې حال کې چې ښوونځي ته د نیم وخت لپاره ځي.

د درس ورکولو او لوستلو له ميتودونو برخالف چې په ځينو هيوادونو کې
رايج دي ،د متحده ایاالتو ښوونځي عموما ګډون کوونکی او د بحث کولو
ټولګيو چاپیریال لري .اصلي فکر کولو او انفرادي هڅو ته لوړ ارزښت
ورکول کیږي .ګروپي کار مهم دی ،مګر زده کونکي په لویه کچه د دوی د
خپلو السته راوړنو پراساس ارزول کیږي.
ډیری الرې شتون لري چې والدین کولی شي حتی د محدودې انګلیسي
سره د خپلو ماشومانو سره مرسته او مالتړ وکړي .دلته ځینې الرې دي
چې مهاجر والدین کولی شي د خپلو ماشومانو تعلیم کې دخیل شي:
■ومومئ چې ایا ښوونځي د ښوونځي پیل کیدو دمخه په دوبي کې
د ښوونځي سفر یا الرښود وړاندیز کوي
■له خپل ماشوم څخه وپوښتئ چې په هغه ورځ یې په ښوونځي
کې څه شی زده کړل
■له خپل ماشوم څخه وپوښتئ چې دوی د کور کار لپاره څه لري
یا د دوی د ګمارنې کتاب یا د کور کار فولډر چیک کړئ
■ټولګیو کې ګډون وکړئ ،که چېرې ستاسې د ماشوم ()ESL
د په ښوونځي کې وړاندې کېږي
■د والدینو-ښوونکو په کنفرانسونو کې برخه واخلئ
■د غیر نصابي فعالیت سره مرسته وکړئ لکه د ښوونځي
سپورت ټیم یا هنر کلب
■د خپل ماشوم په ټولګي کې رضاکار شئ
■خپل ماشوم بس یا ښوونځي ته ورسوئ
■له خپل ماشوم سره د هغه/هغې په کورنۍ دنده کار وکړئ

ډېری ټولنې د الندينيو په ګډون د لويانو لپاره د ډېری مختلف ډوله
تعليمي فرصتونو وړانديز کوي:
■د انګلیسي ژبې او سواد زده کړې ټولګي
■د روزنې کورسونه لکه کمپیوټر ټیکنالوژي ،بهرنۍ ژبې ،او د
سکرتريت مهارتونه
■ډیپلوم ) )GEDد عمومي زده کړې پراختیا
د هغو لويانو لپاره ټولګي چې د لېسې
ديپلوم نلري
g
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