د افغانستان سره د آلمان همکاری
مطبوعاتی خبر

په بلخ کې د  ۷۲۰تنو زده کوونکو د پاره د انجینرۍ یو نوی انستیتوت
مزارشریف ،د  ۲۰۱۷کال د مې د میاشتې ۷مه نیټه – د بلخ په والیت کې د انجینرۍ یو نوی انستیتوت په دې وروستیو کې په رسمي توګه
پرانیستل شو .په دغه انستیتوت کې چې تر  ۷۲۰تنو پورې زده کوونکي زده کړه کوالی شي د مزارشریف د چاپیریال د تخته پل په سیمه کې کې
د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو او روزنې ( )TVETد مرکز په انګر کې جوړشوی دی .د افغان-المان د همکارۍ پروګرام د  KfWد پراختیایي
بانک او د تخنیکي او مسکلي تعلیماتو او روزنې د پروګرام له الرې د نوموړي انستیتوت ودانول تمویل کړیدي .د دې انستیتوت د ودانولو
او تجهیزولو ټول لګښټ  ۲۲۰میلیونو افغانیو ته رسیږي .نوموړی مرکز به د افغان -المان د همکارۍ د پروګرام په مرسته دا انستیتوت پرمخ
بوزې او ساتنه او څارنه به ورځنې وکړي.
دا د انجینرۍ نوی انستیتوت به خپلو راتلونکو زده کوونکو ته د معمارۍ ،سړک جوړونې ،ودانیزې انجینری ،د اوبو رسولو انجینری او د
کمپیوتر پروګرامونه وړاندې کړي .د انستیتوت په ګاونډیتوب کې د تخنیکي ښوونکو د روزنې اکادمي ( )TTTAاو د کرنې سیمه ایز
انستیتوت ( )AVIپه یوه انګر کې پراته دي چې دواړه د  ۲۰۱۶کال د مارچ په میاشت کې پرانیستل شول .دا تعلیمي مرکزونه د ښوونې او روزنې
د عصري او مجهزو ودانیو په توګه کارول کیږي .په ټولیزه توګه ،د المان پانګونه په دغه ځای کې  ۷۰۸میلیونو افغانیو ته رسیږي.
ټول نوموړي انستیتوتونه چې د تخته پل په سیمه کې موقعیت لري پراخه او روښانه درسي تاالرونه ،پخلنځي او تفریحي ځایونه لري .اوس
مهال  ۱۸۱زده کوونکي تخنیکي یا میخانیکي زده کړې کوي په داسې حال کې چې  ۷۷۵زده کوونکي د کرنې په ځانګه کې په لوست بوخت دي.
د انجینرۍ نوی انستیتوت یوازې د زده کوونکو دپاره ندی جوړشوی .دغه انستیتوت به د اړونده سکتوري وزارتونو ،د عامه انرژۍ د
برابروونکو او د عامه اوبو رسوونکو پر مخ د کار نه وروسته روزنې او همکارۍ پر موخه هم پرانیستی وي .په درسي پروګرامونو کې خاصو
ودانولو او بیخبنایي مسلکونو ته د هیواد د اړتیاو سره سم پاملرنه شویده.
د افغان -المان د همکارۍ پروګرام د المان د اقتصادي همکاریو او پراختیا د وزارت ( ) BMZپه استازیتوب په افغانستان کې د مسلکي
ښوونځیو د یوه سیستم د سیستماتیک منځته راوړلو څخه مالتړ کوي .له دې امله د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو او روزنې ( )TVETپروژه
خپله پاملرنه د ښوونکو د روزنې ،بیخبنایي اقدامونو او همداراز د یوه حقوقي چوکاټ السته راوړلو ته اړولې ده .المان د تخنیکي او مسلکي
تعلیماتو د سمون له الرې په افغانستان کې د ځوانانو د کار ګمارنې د وړتیا د کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
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