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 سرلیک: د ښه احساس کولو ځایونه! 
 

کچه  ېلډ د  واحد   الندي ماډل   ماډل       ژبه  وخت   
ژبه  پښتو  ساعته  4 کوچنۍ ډلې  4 3 1  

 

 لنډیز: 

ځوان زده کونکي د خپل ژوند چاپیلایر کې د ځایونو یا ځایونو په څیر لومړیتوبونه څرګندوي چیرې  

راحته احساس کوي.دا ځایونه د ځایی ځوانو خلکو ، ځوان مهاجرینو او د  چې دوی په ځانګړي ډول  

مهاجرت شالید لرونکي ځوان خلکو لپاره خورا توپیر لري. د هوساینې ځایونو تشریح کول او دا  

 معلومول چې ولې دوی د هوساینې ځایونه دي د دې فعالیت یوه برخه ده. 
 کلیدي ټکي: 

ټولنیز سپړنه ، ټولنیز ګډون. د استوګنې سیمو سپړنه ،   

 موخې:  

د فعالیت هدف د کډوال پس منظر سره او پرته ځوان ځوانان د داسې ځایونو درلودو په اړه پوهه کول  

 دي چې پکې د دوی )نوي( ټولنیز چاپیلایر کې د راحتۍ احساس وکړي. 

 برخه اخیستونکي: 

 ې دي کلونو پور 18څخه تر  15ځوان زده کونکي چې عمرونه یې له  

 جزیات:  

کله چې ځوان کډوال د خپل نوي وطن په اړه وغږیږي ، دوی تل هغه ځایونو ته مراجعه کوي چیرې  

چې دوی په کور کې احساس کوي: یوه ځوانه افریقایي ښځه د هغه ځای مثبته تجربه بیانوي چیرې  

هغه د خوښۍ    چې هغه احساس کوي د اوبو څخه د اوبو جریان لري. یو ځوان عراقي په بازار کې د 

یادونه کوي چې هغه ته د هغه د وطن بوی او عطرونه یادوي.یوه افغانه نجلۍ د غونډۍ منظره بیانوي  

خپل پلرني ټاټوبي کې ورته منظرې په یاد لري. هغه  چې هغه ورته ډیره خوښیږي ځکه چې هغه په 
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لو وړ ګرځوي د  حواس چې د تیرو او اوسنو تر مینځ اړیکې رامینځته کوي او د هغوی د مینځ

 هوساینې ځایونو ته رسیدلی. 

د ځوانانو سره په خبرو کې او د انځورونو ، کیسې ، او نورو له الرې ، د ښه ژوند دغه ځایونه باید  

وپیژندل شي ترڅو د وطن او نوي هیواد ترمینځ ورته والي رامینځته کړي. دا د ځوان خلکو پورې  

د داستان برخه یا    -ړي دا ښه ځایونه وړاندې کړي اړه لري چې پریکړه وکړي چې دوی څنګه غوا

 تخلیقي محصول په توګه. 

 توکي: د نقاشیو توکی ، د لیکلو مواد ، کاغذ یا نوټ بوکونه. 

 میتود: ناڅرګنده سپړنه ، د لیکلو ورکشاپ ، تخلیقي ورکشاپ. 

 د اسانتیاوونکو لپاره الرښوونې: 

ژوند چاپیلایر کې د اتباعو ښه کیدل په زیاتیدونکي   په ښاري ټولنیزو څیړنو کې ، د دوی په ژوند او  

ډول مهم رول لوبوي. هغه خلک چې د خپل چاپیلایر ساتنه خوښوي ، د منفي تاثیراتو څخه یې دفاع  

 کوي او چمتو دي چې د دې دفاع وکړي او ټولنیز دندې ترسره کړي. 

  ته الره ومومي. د هوساینې ځایونه ځوان نسل سره مرسته کوي ترڅو نوي ژوند چاپیلایر 

 

دوی د هوساینې او ټولنیز ادغام کې مرسته کوي او د نوي چاپیلایر سپړنې هڅوي. ښکاره ده چې د  

 چاپیلایر شاته پاتې کیدو او نوي ترمینځ ورته والي شتون لري. 

په ورته وخت کې ، د هوساینې موقعیتونه هم روښانه کولی شي چې ځوانان د څه شي نشتون لري ، د  

 لپاره چې دوی غمجن کیږي. کوم 

د دې هوساینې ځایونو توضیحات یا هنري تولیدات د فرصت په توګه واخلئ ترڅو د ټولنیز ادغام کې  

 د کسرونو په اړه وغږیږئ. 

 سرچینه:  

 .e.Vد کلتور انډبیټ ښوونې او روزنې مواد 
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 الرښود: 

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


