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د ښوونکو د پام وړ:
ددغه الرښود دتطبيق لپاره يوازی ۶٠دقيقی وخت لرئ تاسو کوالی شۍ په ھمدې کم وحت کی ټول موضوعات تر بحث
الندی ونيسئ .او خپل ځان ،اړونده مرستندويه موسسه اود پروګرام موخه په لنډه توګه ګډون کونکو ته ور وپيژنئ..تاسو
کوالی شئ دګډون کونکو د وخت او ستونزو په نظر کی نيولو سره وخت کم او يا ئی زيات کړئ.کوښښ وکړئ تر څو
واقعی دسيمی تيری شوی کيسې چی تا سو يی راپور ورکړی ګډون کونکو ته بيان کړئ!

د پروګرام موخه:
وخت ٢ :دقيقې
د ماينونو او نا چاوده توکود خظرونو په اړوند د ماشومانو  ،ځوانانو،نارينه وو او ښځو د پوھی دکچی لوړول  ،ترڅو
ځانونه د ھغو فعاليتونو څخه وژغوري چى ژوند يی د خطر سره مخامخ کوي .تر څو په دې توګه د ماينونو او ناچاوده
توکو په پيښو کی کمی راوستل شی.

سريزه:
وخت  ٢ :دقيقی
څرنګه چى تاسى پوھيږئ ماينونه او ناچاوده توکي د انسان پټ او ښکاره دښمنان دي او په ټولنه کى د زرھاوو ماشومانو ،
ځوانانو ښځو او لويانو د ټپی کيدو او وژنى المل ګرځي.برسيره پر دى ماينونه او ناچاوده توکي د ټولنى د بيا جوړيدو د
بھير په مخ کى خنډونه منځ ته راوړي او له کبله يې وګړي نشي کوالى کښت ،کرونده او د خپلو ھستوګنځايونو بيا جوړنی ته
په ارامه روحيه ادامه ورکړي .تاسى پوھيږئ چى د ټولنې زيات شمير وګړي د ماينونو له کبله ژوبل او مړه کيږي او اکثره
دماشومانو دټپی کيدو او وژلو سبب کيږی .د ماين د خطرونو د خبرتيا په پروګرام کى ونډه اخيستنه او په دى پروګرام کى د
برخی اخيستو لپاره د نورو خلکو ھڅول ستاسى مسؤليت دې ،ترڅو تاسې د خپل ځان کورنۍ او ټولنى لپاره د خدمت جوګه
شئ  .ځکه په حديث شريف کی مونږ ته الرښوونه شوی چی وائی )بھتر د خلکو ھغه څوک دي چې خلکو ته ئی ګټه
ورسييږي (.تاسو کوالی شئ د يوه پيغام په رسولو سره دخدای جل جالله په مرسته نور خلک د ځانی او مالی زيانونو څخه
وژغورئ.

لوستونه )درسونه(:
لمړی لوست:
موضوع:
موخه:
وخت:
ميتود:
د لوست توکي:

د ماينونو او ناچاوده توکو منفی اغيزې يا تاثيرت
ګډون کونکي به د ماينونو اود جګړې څخه را پاتی چاوديدونکو توکو په ناوړه
تاثيراتو يا اغيزو وپوھيږي
 ٧دقيقې
پوښتنی او ځوابونه ،محلي مثالونه او لکچر
د موضوع اړوند د فعاليت كارتونه

پړاونه:
 .١موضوع زده کوونکو ته وروپيژنئ.
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 .٢د ګډون کوونکو څخه الندی پوښتنى وکړئ.




له گډون کونکو څخه پوښتنه وکړئ چى ماينونه او نا چاوده توکي پرخلكو او ټولنه څرنګه ناوړه اغيزي لرلي شي ؟
د ماينونو او ناچاوده توکو اقتصادي زيانونه او اغيزې څه دي؟
آيا ماينونه اوناچاوده توكي پر كرھڼه اومالدارۍ ھم ناوړه اغيزې لري؟

 .٣د ھرى پوښتنې څخه وروسته ھغوى ته وخت ورکړئ ترڅو سوچ وکړي او سم ځواب ووايي .د ھغوى
سره مرسته وکړئ او د سم ځواب د السته راوړلو څخه ځان ډاډه کړئ.
 .۴د محل په كچه ګډونكوونكوته د ماينونواوجګړې څخه را پاته ناچاوده توكود اوښتوزيانونو او اغيزو
بيلګې وړاندې كړئ.
 .۵نتيجه ګيري وکړئ  ،که چيرى کومه موضوع نه وي حل شوي ھغه حل کړئ .
پر الندې عمومي پيغامونواو مطالبو رڼا واچوئ:











ماينونه او ناچاوده توکی بر سيره پردى چه انسانان وژني ،دسختوټپونوباعث ھم ګرځي چه ممكن د پيښی په
قربانيانواودھغوۍ په كورنيودايمي جسماني ،اقتصادي اوټولنيزې اغيزې ولري ،ټولنه اوھيواد ھم دستونزوسره
مخامخ كوي.
د ماين او ناچاوده توکو د پيښي قربانياينو درملنه ډيرو پيسو اواوږدمھاله تداوی ته ضرورت لری چه د ھری
کورنی لپاره يي زغمل ګران کار دي.
دماينونواوجګړې څخه را پاته ناچاوده توكو د چاودلو له كبله زرګونو ھيوادوالوته مرګ  ،ژوبله اوښتې ده.
ماينونه او ناچاوده توکی د ژوند پر نورو اړخونو لکه كرھڼه او مالدارى ،ښوونه اوروزنه ،روغتيا ،تجارت اود
اوبو لګولو په سسټم باندى ھم بده اغيزه كوى.
دماينونواوناچاولوتوكوشتون د كوچيانو او مالدارانوپه وړاندې ډٻرې ستونزې رامنځ ته کوي.
په زراعتی ځمکو کښی د ماينونو او ناچاوده توکو شتون له کښت او زراعت څخه مخنيوی کوي چه په ترڅ کښی
يی زراعتی محصوالت کميږی.
تعليمی مرکزونو ته د ورتګ په الرو کښی د ماينونو موجوديت په تعليم حاصلولو کی خنډ رامينځ ته کوی.او
کورنۍ نه شی کوالی چې په ډاډه زړه خپل ماشومان ښوونځيو او مدرسوته واستوي.
په سړکونو او الرو کښی د ماينونوموجوديت ټرانسپورتی سکتورزيانمنوی چه په نتيجه کی بازارونوته د تجارتی
مالونو او کرنيزو حاصالتو په رسولو کی ستونزی جوړوي.
د ماينونو د موجوديت په وجه ويالی،کاريزونه او چينی په خپل وخت سره نه پاکيږی چه په نتيجه کښی د اوبو
لګولو په سيسټم باندی بده اغيزه کوی.
دمعلوليت لرونكووګړودشميرزيات والي د ھيواد په اقتصاد ھم اغيزه کوي ،ترڅوالزم خدمات چمتو كړى شي.

دوھم لوست :
موضوع:
موخه:
وخت:
ميتود:
د لوست توکي:

د ماينونو او ناچاوده توکو پيژندنه
د ګډون کونکو له خوا د ډول ډول ماينونو او ناچاوده توکو
پيژندل
 ٩دقيقې
سوال او ځواب ،لکچر
سلک سکرين  ،د ماينونو او ناچاوده توکو تصويرونه
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پړاونه:
 .١موضوع ګډون کونکو ته وروپيژنئ.
 .٢د ګډون کوونکو څخه الندی پوښتنى وکړئ.








له کډون کونکو څخه پوښتنه وکړئ چى د ماينونو او نا چاوده توکو په اړه څه پوھيږي؟
ماينونه او ناچاوده توکي څه خطر لري؟
ماينونه د څه شي څخه جوړ شوي دي ؟
ماينونه او ناچاوده توکي ولى چاودنه منځ ته راوړي؟
د ماينونو د معمولي ډولونو نومونه واخلئ؟
ماينونه او ناچاوده توکي په کومو ځايونو کى پيدا کيږي؟
تاسي د ماين د فيوز او شيطاني لومو په اړه څه پوھيږئ؟

 .٣د ھرى پوښتنې څخه وروسته ھغوى ته وخت ورکړئ ترڅو سوچ وکړي او سم ځواب ووايي .د ھغوى سره مرسته
وکړئ او د سم ځواب د السته راوړلو څخه ځان ډاډه کړئ.
 .۴سلک سکرين د ماينونو او ناچاوده توکو د تصويرونو سره پر تخته يا کوم بل مناسب ځای کی وځړوئ او د ګډون
کوونکو څخه پوښتنه وکړئ ترڅو د ھر تصوير نوم واخلي او تشريح يي کړي )سيمه ايز نومونه(
 .۵نتيجه ګيري وکړئ  ،که چيرى کومه موضوع نه وي حل شوي ھغه حل کړئ .

پر الندې عمومي پيغامونواو مطالبو رڼا واچوئ:












ماينونه او ناچاوده مھمات د جګړى د وسلى په توګه استعمال شوي دي.که جګړه پاى ته رسيدلى ھم وي ماينونه او
ناچاوده توکی د انسان د ټپي کولو او وژلو ځواک لري.
ماينونه او ناچاوده توکی د ځمکى پر سر او تر ځمکى الندې پيدا کيږي .
ماينونه او ناچاوده توکی بيال بيل ډولونه ،کچې ،بڼې او رنګونه لري .د ھغوى رنګونه ښايي د اوبو او ھوا د اغيزى
له کبله بدلون ومومي)زنګ ووھی(.خو خطر يی له منځه نه ځی.
ماينونه او ناچاوده توکی د لرګي  ،فلز او پالستيک څخه جوړيږي.
په اکثره حاالتو کى د ماينونو ليدل ډير ګران وي ،ځکه چي اکثره ماينونه دځمکی دالندی په واښو  ،بوټو،ځنګلونو
او حتى تر اوبو الندې پټ كړى شوي وي.
په ھغه ځاى کى چى يو ماين موندل کيږي امکان لري ډير نور ماينونه ھم پکښې موجود وي.
ناچاوده توکی اکثره د ځمکى پر سر پيدا کيږي ،په دى توګه د ھغوى د خطر څخه ځان ژغورل ګران کار نه دى.
ناچاوده توکی د ماينونو پرتله ډير خطرناک دي ،ډير لږ تماس د ھغوى د چاودنى المل ګرځياو د ډيرې ورانی سبب
کيږي.
زړې اوسپنی شايد ناچاوده توکی لکه)مرمۍ،سرکلولې،اوفيوزونه( ولري.
د وسلو ساتل په کورونو کی د خطر څخه خالی نه دی او ډيری وختونه ماشومان ورباندی لوبی کوی او يا کله ،کله
د پاکولو په وخت کی د لويانو په وسيله د زړه بږنونکو پيښو سبب کيږي.
ھوايی ډزی کول ھم خطرناک دي او ډيری وختونه د خلکو د ټپي کيدلو او وژلو سبب کيږي.

د دى غونډى د پاى څخه د مخه په الندى پيغامونو ټينګار او غور وکړئ:
د لويانو او والدينو لپاره:




ھيڅکله ماينونو او ناچاوده مھماتو ته الس مه وروړئ.
ماينونه او ناچاوده مھمات مه غورځوئ او د ھغوى په لورى ھم څه شی مه ور غورځوئ.
ماينونه او ناچاوده توکي په لغته او سوک مه وھئ.
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 نا پيژندل شوي سيمونه مه کش کوئ او مه ئی پرى کوئ .
 ماينونه او ناچاوده توکي په اور او اوبو کى مه غورځوئ
 ماينونه او ناچاوده توکي له يو ځاى څخه بل ځاى ته مه وړئ.
 د اوسپنو ټوټې مه ټولوئ او د زړو اوسپنو له ټولولو څخه ډډه وکړئ چی ستاسو د ځان په قيمت تمايږي .
 ھيڅکله د ناآشنا او مشکوکو شيانو په لينونو الس مه وھئ.
 کله چی مو مشکوک او نا آشنا شی وليد،دھغه ځای نه لری والړشئ او نور خبر کړئ.
 ھيڅکله له جګړې څخه را پاتی ناچاوده توکی په کورونو کی مه ساتئ

ګرانو ماشومانو!
-

-

نا پېژندل شويو شيانو ته الس مه وروړئ او مه ورنږدې کيږئ!
په اسلحه او جګړه ايزو توکو الس مه وھئ.
ناچاوده توکی د ھيڅ ھدف په خاطر مه ټولوئ!
له ماينونو او ناچاوده توکو څخه د ساعت تيری د وسايلو په توګه ګټه مه اخلئ.
ھيڅکله په يوه اسلحه  ،ماين يا ناچاوده توکو الس مه وھئ .که چيری خپل لويان مو ھم په دې
عمل ليدلی وی.
کله مو چی کوم خطرناک او مشکوک شی وليدى ،له ھغه ځايه لرې والړ شئ او خپل لويان خبر کړئ.

په کورونو کی درلودونکو وړواوسپكووسلوپه خطرونو د پوھاوي پيغامونه:
 په مھماتوضربه مه واردوئ چې د ھغوۍ د چاودنی سبب کيږی. كارتوس اونور چاوديدونکی توکی د اور څخه لرې وساتئ،کيدای شی چی چاودنه وکړی او دکومی ناوړی پيښی سببشی.
 د كوچنيانوپه وړاندی د خپلو وسلو له پاکولو ،خالصولو او تړلو څخه ډډه وکړئ ځکه ھغوى كنجكاودي ممكن وغواړي چهكارپرې ولري اويا لوبې پرې وكړی او دپيښی سبب شی.
 وسلې د ماشومانوله السرسى څخه لری وساتئ. ھيځكله ھوايي ډزی مه کوئ اوکله چی نور ھوائی ډزی کوي تاسو په خوندی ځايونو کی ځان پټ كړئ. وسلې د مسخرواولوبوشيان نه دي ،تاسو بايد لوبې پرې ونه كړئ. -کوښښ مه كوئ چه ځان د نظاميانو او ماين پاکانو په شان جوړكړئ.

دريم لوست:
موضوع:
موخه:
وخت:
ميتود:
د لوست توکي:

د خطر نښې ،عالمې اوخطرناکه سيمې
ګډون کونکی به د ناچاوده توکو،ماينونو ،او خطرناکو سيمو ډول ډول
نښې اوسيمی وپيژني او بحث به پرى وکړي
 ٨دقيقې
پوښتنی او ځوابونه
تصويرونه ,د خطر نښې او خطرناکه سيمې

مراحل:
 .١موضوع زده کوونکو ته وروپيژنئ .٢.ھغه تصويرونه چي دماينونو ،خطرناکه سيمو او ناچاوده مھماتو
د خطر نښې څرګندوي ټولو ګډونوالو ته وروپيژنئ ،او دھغوئ څخه الندې پوښتنې وکړئ.


په تصويرونو کى څه وينۍ ؟
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تاسى دغه ډول نښې پيژنۍ؟
دغه نښې څه معنى لري؟
آيا تاسى دغه ډول نښې په خپلو کليو او سيمو کى ليدلي دي؟
کوم نور شيان د خطر څرګندونه کوي.
کوم ورځني فعاليتونه تاسى د خطر سره مخامخ کوي؟

 .٣د زده کوونکو د ځوابونو په اړوند بحث وکړئ.
پر الندى مطالبو رڼا واچوئ:



ماينونه او ناچاوده توکي په اکثره ځايونو کى پيدا کيږي .د ماينونو ليدل ستونزمن او حتى نا شونې کار دى .
که چيرى تاسى د ماينونو څخه په ډکه سيمه کى ژوند کوئ او يا د ھغى سيمى ترڅنګ سفر کوئ چى د ماينونو د
خطر شتون پکښى موجود وي نو تل د خطر نښې په پام کى ونيسئ.

د خطر رسمي نښې په الندې ډول دي:
 سرى رنګ شوى تيږی د ماينونو د خطر څرګندونه کوي.
 آبى رنګ شوى تيږی د ناچاوده مھماتو او د جګړه ځپلى سيمى خطر په ګوته کوي.
 سپينى رنګ شوى تيږی بى خطره او پاکه شوى سيمه په نښه کوي .دغه نښې ښايي د جګړى په لمړيو کرښو،
ديوالونو ،ويجاړشويو کورونو ،دسړکونو تر څنګ او په داسى نورو ځايونو کى وليدل شي.


غير رسمى )محلي( نښې په الندې ډول دي:





کوټه شوى ډبرى او خاورى
يو غشې )تير( چى د لرګي يا تيږو څخه جوړ شوى وي او د خطرناکه سيمى يا شي په لور موقعيت ولري.
د ونو څانګى  ،لرګي او داسى نور شيان چى الره يا سړک پرى بند شوى وي.
ھغه تيږی چى د سړک په بر کى ايښودل شوى وي.

ھغه نښې چي د ماينونو يا نا چاوده مھماتو احتمالي شتون په نښه کوي په الندى ډول دي:








د وژل شويوڅاوريو پيوست يا مات ھډوکي )اسكليټ(
جګړه ځپلې سيمې
د فوځي فعاليتونو سيمې )نظامي موضع ګانى او مرچلونه(
وچ شوي نباتات او د نباتاتو ھغه سيمه چى پڼه يي بدله شوى وي.
د مھماتو صندقونه ،خول ،کارتوس او ويجاړشوى فوځي موټرې.
د سيمانو ټوټى او اغزن سيمونه .
الرى او سړکونه چى څوک ترى استفاده نه کوي او شړى ) متروکه( کروندې.

د موضوع د پاى ته رسيدو څخه د مخه الندى پيغامونه تکرار کړئ:
دلويانولپاره:
 تل د خطر نښو ته پاملرنه وکړئ او ځان ترى وژغورئ
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ھيڅکله د ماينونو د خطر نښې مه بى ځايه کوئ
ھيڅکله د ماينونو د خطر په نښه شويو سيمو ته مه ورنږدى کيږئ
د سفر په ترڅ کى تل له خلکو څخه د عامو او بى خطره الرو پوښتنه وکړئ
تل کوښښ وکړئ د ماينونو او ناچاوده توکو د نښو په پيژندلو سره د ماين سيمی ته د ننه نه شئ!
پام ساتئ چی ډير لوی شوی او ډارونکی واښه د ماينونو او ناچاوده توکو د موجوديت نښه ده خپل مالونه د
څړ لپاره ھلته مه بياياست.
خپل ماشومان پوه كړئ چې ھيڅكله د نظامې مركزونو په شاوخوا كى لوبې ونه كړي ځكه چې ھمدااوس
ډيرى قربانيان له ھمدې دركه دې.

د ماشومانو لپاره:










په جګړه ځپلو سيمو کی لوبی مه کوئ.
جګړو ځپلو سيمو ته مه ځئ او ھلته لوبی مه کوئ!
تل په ھغو الرو تګ او راتګ وکړئ چی د ماينونو له شتون څخه خالصی وي.
ويجاړو نقليه وسايطو او ټانکونو په لور مه ورځئ!
د ھغو سيمو تر څنګ چې د ماينونو او ناچاوده توکو رسمی او غير رسمی نښی ولري لوبی مه کوئ!
خپل څاروی مو ھغو سيمو ته بوزئ چې نور ور څخه ګټه اخلي.
خطر لرونکو او مشکوکو سيمو ته د سونګ د موادو د را ټولولو او اوبو راوړلو لپاره مه ځئ!
ھغو پوستو ته کومی چی نوي او يا پخوا خالی شوی لکه )کمينونه ،دپوستو په منځ کی خندقونه،او سمڅوته (
ته ور د ننه نه شئ چی د مرګ ژوبلی خطر لری.
ھيڅکله نظامی تعليمی مرکزونو ته نږدې نه شئ!

دريم لوست:
موضوع:
موخه:
وخت:
ميتود:
د لوست توکي:

زيان لرونکي فعاليتونه او سلوکونه:
ګډون کوونکي په زيان لرونکي فعاليتونه او سلوکونه و پيژنئ
 ۶دقيقې
پوښتنی او ځوابونه

.

پړاونه:
 .١د لوست عنوان ګډون کوونکو ته وروپيژنئ
پر الندې مطالبو رڼا واچوئ
زيان لرونکي فعاليتونه او سلوک :
 .١د ډبرو او لرګيو ټولول په خطر ناکو سيمو کې
 .٢په جګړه ځپلو سيمو کى د زړ و فلزاتو ټولول
 .٣ويجاړ شويو او متروکه کورونو ته ورننوتل
 .۴د خطر د نښو څخه تيريدل ) رسمی او غير رسمی (
 .۵په شکمنو جګړه ځپلو سيمو کې ګرځيدل
 .۶په خطرناکو سيمو کى لوبې کول
 .٧په ھغه الرو او سړکونو تګ راتګ كول چى نور خلک ورباندی تګ او را تګ نه کوي
 .٨د ناچاوده توکو دخولونو څخه د کور د وسايلو ،ښوونځيو او مدرسو کی د زنګ په توګه کار اخيستل.
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او داسى نور.

لويانو ته خبرتيا:





کوښښ و کړئ خپلو ماشومانو ته يو ښه مثا ل واوسئ ،ځکه ديری ماشومان د لويانو د تقليد له کبله د پيښی سره
مخامخ کيږی.
د زړو اوسپنو را ټولول يو خطر ناک عمل دی  ،خپل ماشومان پوه کړئ چی په خطر لرونکو شيانو الس ونه
وھي او زړې اوسپنی را ټولی نکړي.
خپل ماشومان پوه کړئ چی ھيڅکله د ماين پاکانو او نظاميانو پيښې ونکړي.
خپل ماشومان پوه کړئ کوم شی چی مونږ نه وي ايښی او يا زمونږ نه وي ھغه را پورته نکړو.

 .٢ډاډ ترالسه كړئ چه برخه وال په تيره بيا ماشومان د جګړې نه پاته ناچاوده توكو اوماينونو په وړاندې
ھغه خطرناك سلوكونه ښه وپيژني چې مرګ اوژوبله رامنځته كوي ترڅوتكراريې نه كړي.
څلورم لوست:
موضوع:
موخه:
وخت:
ميتود:
د لوست توکي:

د ماين  ،ناچاوده توکو او مشکوکو شيانو سره دمخامخ کيدو په وخت کى څه بايد وکړئ؟
ګډون کوونکي به و پوھيږي ترڅو د ماين او نا چاوده توکو سره د مخامخ کيدو په صورت کى
څه وکړي.
 ۶دقيقې
د نقش اجرا کول )رول پلى( او نمايش
د دى موضوع لپاره د لوست توکو ته اړتيا نشته

مراحل:
 .١موضوع ګډون کونکو ته وروپيژنئ.
 .٢دموضوع په اړه له ګډون کونکو څخه وپوښتئ او دھغوى نظريات تر بحث الندی ونيسئ
پر الندې مطلبونو رڼا واچوئ:
الف  :تاسو پخپله په پاکه سيمه کی ياست.
 کله چی څوک په يوه پاکه او مصوونه الره روان وی کوم ماين ،ناچاوده توکی او يا کوم بل مشکوک او خطرناک شیووينی په مصوونه سيمه کی ځای نښانی کړی او دنږدې کلی لويانو ته دی خبر ورکړی او په دې توګه دی خپل اسالمی
مسووليت ادا کړی .
 که چيری دغه شخص ددې وخت ونه لری چی ماين پاکان او محلی مسوولين خبر کړی صرف د کلی مشران دیخبر او خپلی الری ته دی ادامه ورکړی .
 دکلی مشران دنده لری چی دداسی خطرناکو شيانو په ھكله معلومات ماين پاکی موسسو محلی مسؤلينو سره شريككړې او يا ھم د ماين پاکی ژر ځواب ورکونکی شميرې له الرې ) (٠٧٠٨۶٠۶٠۶٠دماين پاكي چارو
دھمغږي مركزته خبر ورکړئ.

ب :تاسو په ماينونو او ناچاوده توکو ککړی سيمی ته ننوتی ياست:
تر ھر څه دمخه کوښښ وشی چی دنښو او عالمو په پيژندلو سره څوک په ماينونو او ناچاوده توکو ککړه سيمه کی
داخل نه شی ،يعنی کوښښ وشی چی دخپل کلی او سيمی له خطرناکو او په ماينونو ککړی سيمی څخه خبر وی ،ولی كه
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ددې ټولو کوښښونو سره سره په ماينو نوککړی سيمی ته د ننه شوئ او خپل اصلی مسير مو پريښود نو په دې صورت
کی الندی ټکی په پام کی وساتئ!



په بيړه سره توقف وکړئ!
نور ملګري مو د خطر څخه خبر کړئ  ،تر څو توقف وکړي.
که چيرى کوم کس په بى خطره سيمه کى موقعيت ولري  ،د ھغه څخه ھيله وکړئ تر څو د مرستى په لټه کی
شی  ،سيمه ايزو مسوولينو ،پوليس او ماين پاکوونکو ته خبر ورکړي.

الندې عمومي پيغامونه ګډونوالو ته تکرار کړئ



د مرستې د ترالسه کولو تر وخته انتظار وکړئ ،تر څو ژوبل او يا ونه وژل شئ.
دانتظاركولوپروخت د ھرډول حركت كولوڅخه جدا ډډه وكړئ .

پنځم لوست:
موضوع:
موخه:
وخت:
ميتود:
د لوست توکي:

صورت کۍ بايد څه

د ماين د قربانى سره د مخامخ کيدو،او يا دھغې خبر تر السه کولو په
وشي.؟
ګډون کوونکي به و پوھيږي تر څو د ماين او ناچاوده توکو سره دمخامخ کيدو او يا خبر تر
الس په وخت کى څه وکړي.
 ٧دقيقې
د مغزو طوفان )دماغې ھڅونه(
د لوست توکو ته اړتيا نشته

مراحل:
 .١د لوست عنوان ګډون کوونکو ته وروپيژنئ.
 .٢د ھغوى څخه پوښتنه وکړئ تر څو د ماين يا ناچاوده توكو د پيښې قربانى شوي کس سره د مخامخ کيدو
په وخت څه کوي.
 .٣د ھغوى په نظرونويو بحث وکړئ.
 .۴د موضوع سمه طريقه ھغوى ته توضيح کړئ.
 .۵ګډون کوونکي په دو کسيزه ډلو وويشئ او وخت ورکړئ تر څو د موضوع په ھکله مشق وکړئ.
پر الندي مطالبو رڼا واچوئ:
كه چېرې د چاودنې پيښه په ماينونو ککړه سيمه کی شوې وی ،داسی خطرناکو سيمو ته مه ننوزئ ولي؟
 .١تاسې به خپله زيان ومومۍ.
 .٢تاسې ښائي د بلى چاودنې المل وګرځۍ او ژوبل شوي کس نور ھم زيانمن کړئ.
 .٣ټپي ته د مرستې د رسيدو په ھکله ډاډ ورکړئ.
 .۴د مسلکي مرستې په لټه کى شئ.

تاسې کوالى شئ د الندې کسانو څخه مرسته وغواړئ:
 .١د ماين پاکى ټيمونه
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 .٢محلی مسولين
 .٣روغتونونه او کلينيکونه
د مسلکي مرستې تر رسيدو پورې:
 ھيڅکله د خطر څخه ډکى سيمې ته مه داخليږئ. د پيښې قربانى سره خبرى وکړئ. ھغه ته ووائي تر څو له ځايه و نه خوځيږي. ھيڅکله د ھغه په لوري څه مه غور ځوئ.که چيرى د ھغه د ټپونو څخه وينه بھيږي ،د ھغه څخه غوښتنه وکړئ ترڅو له ځان سره د وينې د بھيدو په بنديدو کې مرسته
وکړي.
 كه كوالى شي پر ټپ د فشار راوړى تر څو د وينې بھيدل ودريږي.
 ټپ د کلک وتړى ،کوښښ د وکړ ى ټپ داسې وتړٮچى د وينې جريان د بدن د نورو غړو سره قطع نه شي.
 د مسلکي مرستې په انتظار اوسئ.

د ترينر د پام وړ:
«پورتنۍ موضوع کوچنيانو ته مه تدريس کوئي.
«که چيرى کوچنيان د ماين د پيښې قربانى سره مخ کيږي ،ھغوى ته الرښوونه وکړئ تر څو د ماين د پيښې د قربانى
په لورى ورنشي ،مور او پالر او د خپلى سيمې مشرانو ته خبر ورکړي.

د دى لوست مھم پيغام:
«کوښښ مه کوئ تر څو د ماين يا ناچاوده توكو د پيښې د قربانى په لوري ورشئ  ،ښايي تاسې د بل
ماين د چاودنې المل وګرځئ او خپله ھم ټپي شئ.
شپږم لوست:
موضوع:
موخه:
وخت:
ميتود:
د لوست توکي:

د فعاليت کارتونه ) د پيغامونو تکرار(
ګډون کوونکي په دفعاليت کارتونه و پيژني او پر مفھوم په يۍ پوه شي )دخطر نښې ،
خطرناک سلوک او خطرناکې سيمې(
١٠دقيقې
سوال او ځواب
د فعاليت د کارتونو بشپړ سټ ) ١٠قطعى(

مراحل:
 .١موضوع زده کوونکو ته ور وپيژنئ
 .٢ھر ګډون کوونکى ته يو قطعه کارت ورکړئ ،که چيرى د ھغوى شمير زيات وي دوه يا دري کسو ته
يو کارت ورکړئ.
 .٣د ھغوى څخه ھيله وکړئ تر څو کارتونه په غور سره ووينی.
الندې موضوعات د ھغوى څخه وپوښتئ:


په تصويرونو کى څه وينئ؟
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خلک څه کوي او ولې؟
ستاسو په آند آيا ھغوي د يو مثبت کار په کولو بوخت دي؟
ھغوى ته به څه ورپيښ شي؟
ګډون کوونکو ته وخت ورکړئ تر څو مباحثه وکړئ.

 .۴د ګډون کوونکو څخه ھيله وکړئ تر څو د ټولګي مخي ته راشي او خپل کارتونه نورو ګډونوالوته
توضيح کړي.
 .۵په پاى کى د ھغوى څخه ھيله وکړئ تر څو عمومي پيغامونه يو ځل بيا تکرار کړي.
الندې مطالب تشريح کړئ:
ھغه شيان چي نه پيژنئ الس مه وروړئ

په دغه پيغام کى الندې کړني شامل دي:




د نا پيژندل شويو سيمانونه کشول او پرى کول
د ماينونو او نا چاوده مھماتو په لورى د ډبرو يا نورو شيانونه غورځول
د زړو فلزاتونه ټولول

د خطر لرونکو سيمو څخه لرى اوسئ!
خطر لرونکي سيمې په الندې ډول دي:
 ھغه سيمې چى په سور يا آبى رنګ په نښه شوي دي.
 ھغه سيمې چه فوځي ړنګ شوې موټرې او شړ خالي ھستوګنځايونه پکښې موجود وي.
 فوځي او جګړه ځپلي شړې )متروکه( شوي سيمې
 ھغه سيمي چى تر اوسه په نښه شوې نه دي ) خلک پکښې تګ او راتګ نه کوي(.

د ماين د چاودنې د پيښې د قربانى په لورى مه ورځئ:



په کوم ځاى کى چى يو ماين موجود وي په ھغه ځاى کى ښايي نور ماينونه ھم وي په دي توگه که چيرى تاسى د
مرستې په تکل زخمى ته ورنږدي کيږئ ښايي تاسې ھم د بل ماين د چاودنې المل وګرځي او خپله ھم ژوبل شئ.
د ماين پاکوونکو ،روغتيايي کارکوونکو او يا سيمه ايز چارواکو په خبرولو سره تاسۍ کوالى شۍ د ھغه سره
مرسته وکړئ.

ھغه څه چې تاسى د ماينونو او ناچاوده توکو د خطرونو په اړه زده كړه خپلى کورنۍ او ګاونډيانو ته يي
وواياست.
د غونډی ارزونه )ارزٻابي(
وخت:
مراحل:

 ٢دقيقې

 .١د زده کوونکو څخه د تدريس شويو موضوعاتو په اړه پوښتنې وکړئ او عمومى پيغامونه ورته تكراركړئ.

پاى
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