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 سرلیک: د اخالقي پوښتنې په اړه بحث 
 

ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه  دوره   

 کوچنۍ ډلې  2 4 2
 لوی ډلې 

 پښتو ژبه   دقیقې  60

پدې فعالیت کې ، د کورس برخه وال فرصت لري چې د مختلف اخالقي خنډونو له الرې کار   لنډیز:

 وکړي او غوره الره غوره کړي.

 کاري اخالق  : کلیدي ټکي

دا تمرین د دې لپاره ډیزاین شوی چې برخه اخیستونکي د اخالقي خنډونو څخه خبر کړي په   : موخې

 کوم کې چې دوی کولی شي ځان ومومي 

 لویان ، کارمندان ، مهاجر  : برخه اخیستونکي

 توضیحات: 

 د فعالیت نښې:  

برخه اخیستونکي د څلور څخه تر شپږ پورې ګروپونو کې تنظیم شوي. ډاډ ترالسه کړئ چې ډلې  . 1

 ډلې تصادفي دي. ډاډ ترالسه کړئ چې هیڅ "کالک" شتون نلري یا د ملګرو ګروپونه یوځای ندي. 

 د یو لړ کاغذونو لړۍ څخه چې د مختلف اخالقي شکونو تشریح کوي ، ټول یې ټولو ته په لوړ غږ.  2 

 مثالونه کیدی شي: لوستل کیږي او لوستل کیږي. ځینې 

یو همکار وګورئ چې بل کارمند یې ځوروي یا یو نظارت کونکي وګورئ چې په ماتحت اداره یې  ◾  

 ځوروي یا ظلم کوي. تاسو څه کوی؟ 

امله دی؛ یو همکار په دوامداره توګه ناوخته دی او تاسو پوهیږئ چې دا د هغه د کورنۍ وضعیت له  ◾ 

 په هرصورت ، دوی په پام کې نیولو سره کار ته دوام ورکوي. ته یو څه وایی که نه؟ 

یو همکار د نورو توکمیز یا توکمیز ګروپ پر وړاندې د پام وړ سپکاوی کوي. ایا ته دې په ګوته   ◾

 کوی؟ 
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 هرې ډلې بیا د وضعیت بدلون او د مدیریت کولو غوره الرې په اړه بحث کوي.. 3

کله چې ټولې ډلې پریکړه وکړي ، تسهیل کونکی د هرې ډلې له یوه استازي څخه غوښتنه کوي چې   .4

 ده کړي چې ډلې څه پریکړه کړې ده.څرګن

پدې مرحله کې ، تسهیل کونکی د ټولې ډلې بحث اداره کوي پدې اړه چې غوره پریکړه به څه وي ، . 5

 د دې او د نورو پریکړو قواعد او موافقت به څه وي.

 : /  مواد 

 : ډله ایز کار ، بحث طریقه  

 :  د اسانګرانو لپاره الرښوونې

 

(APA)  :ــ    سرچینه 
adattato da https://connect.edgetrainingsystems.com 

 اتریش  E-C-Cهمکار:  

 

 


