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 سرلیک: د کورنۍ / کور پخلی او چمتو کول
کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   

ژبه  پښتو  ساعته  9 کوچنۍ ډله  1 3 1  

هرې کورنۍ خپل ترکیبونه لري چې د کورنۍ تاریخ برخه ده. دا ترکیبونه د هرډول کورني    لنډیز:

یې د ورځني  خپلې کیسې وایي. ځینې  زیږون ، ودونو ، جنازو. ځینې  پیښو سره نږدې تړاو لري: د 

 ژوند برخه دي ، نور یې یوازې د میلمنو پیښو لپاره چمتو شوي. 

 کلیدي ټکي: د کورنۍ پیښې ، کلتوري تنوع ، د کیسې ویل 

هر  : هدف دا ښودل شوی چې د کورنۍ پیښو لپاره پخلی او پخلی څومره مهم دی او دا چې  اهداف

کلتور د خواړو او لوښو چمتو کولو کې خپل دودونه لري. دا ښیې چې رسمونه د خواړو لپاره توپیر  

 کولی شي مګر د تنظیمي هڅو او ناستې خوښۍ لپاره ندي. 

 ماشومان ، ځوانان  -برخه اخیستونکي: 

 توضیحات: 

خوښې خواړو  لومړۍ برخه: له زده کونکو څخه غوښتنه کیږي چې د کورنۍ پیښو اړوند د دوی د  

کیسې ووایی. له دوی غوښتنه کیږي چې د خپل اصلي هیواد لپاره د دې ځانګړي خواړو اجزاو  

 وپیژني. 

برخه: زده کونکي د پخلي پخلي سره د پخلي ټولګی تنظیم کوي ، او د کورنۍ غړو ته هم بلنه   2

 ورکوي. 

کورنۍ غړو لخوا مالتړ   برخه: زده کونکي د مختلفو هیوادونو خواړو سره خواړه چمتو کوي ، د  3

کیږي کوم چې د پخلي په ټولګي کې د ګډون لپاره رابلل شوي. دوی کثیر کورس خواړه چمتو کوي او  

 په ګډه یې خوري. 

 - مواد: 

 برخه: د لیکلو مواد ، تور بورډ یا فلیپ چارت  1

 اوسیدو اسانتیاوې برخه: د لیکلو مواد ، تور بورډ یا فلپ چارټ ، د پخلنځي تجهیزات ، د  2
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 برخه: د ترکیبونو ، پخلنځي تجهیزاتو ، د استوګنې تاسیساتو مطابق حبونه او مالتړ 3

 میتود:د پیښې همغږي تنظیم 

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

د زده کړې دې واحد هدف دا په ګوته کوي چې عام خواړه د ټولو کلتورونو الزمي برخه ده او د   -

 ره راولي. چمتووالي مراسم خلک س

د دې زده کړې واحد اداره د مفصلو مالحظاتو تابع ده چې پدې اړه د پلي کولو څرنګوالی د مختلف   -

 ډلو لپاره مناسب دی او کیدی شي د خورا ساده چمتووالي څخه د تفصیل مینو پورې توپیر ولري. 

نکي ممکن د  تل په یاد ولرئ چې "کورنۍ" خورا حساس موضوع کیدی شي ځکه چې ستاسو زده کو -

 مهاجرت پرمهال د کورنۍ غړي له السه ورکړي وي. 

مینځګړي باید پدې پوه شي چې کورنۍ خواړه او جشنونه په خورا مختلف ډول اداره کوي او د میز   -

 میز کولو پوهې ،د خواړو چمتو کولو او ورپسې بیا تنظیم کولو کې مرسته اړینه نده ترسره شي. 

 لیتونو روښانه توزیع سپارښتنه کیږي. د دقیق پالن جوړونې او د فعا

 واحدونو کې تنظیم شوی   3ساعتونو   3دا فعالیت په هر یو کې د   -

 

 د کلتور انډبیټ ښوونې او روزنې مواد   سرچینه:

 پینټري د والدینو لپاره الرښوونو سره چمتو کړئ ترڅو د پخلي ټولګي ته بلنه ورکړئ.   پینټری:

 ( ACWد فرهنګ او کار ټولنه ) - همکار: کلتور او آربیټ ای وی. 

 

 
 
 


