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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

 تعارف 
 بريتانيا تا ښه راغالست 

ې تاسو به څنګه تعليم او زده کړې ته الرسش   ي چ 
ې تاسو ته د دې په اړه معلومات درکړل ش  ي هدف دا دی چ  د دې کتابچ 

 . ئ ې ترالسه کولي ش  ې تاسو یي  ومومئ او تاسو ته د مختلفو الرو په اړه نظر درکړي چ 

ې دا الرښ ې وختونه یو څه پیچلي ښکاري او مونږ هیله لرو چ 
ې دا  دلته د تعليم سیسټم ځین  ي چ 

ې پوه ش  ود به دا اسانه کړي چ 

   ټول څنګه کار کوي. 

 

 لړليک يا فهرست 
 برخو کي ترتيب شوي ده.  ۷الرښود په الندي 

 

د تعليم سیسټم کتنه. 1

لپاره د تعليم الرې بېلګه16-د پوسټ. 2

ې ستاسو په تعلیم کې ښکیل دي. 3 کلیدي لویان چ 

 کې فرصتونه. 4
په پوهنچئ

ی . 5 21/22د تعلیمي کال جنتر

ي مهال تقسیم اوقات. 6
د پوهنچئ

ګټور ربطونه او اړیکې . 7
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

 د تعليم سیسټم کتنه . 1

 ښه راغالست! 
 . ئ ي کې راجستر ش 

ې ستاسو کور ته نږدي د محلي په پوهنچئ ي چ 
ي    دې هیواد ته د رسیدو رسه، تاسو رسه به مرسته وش 

د پوهئنچئ

ي.  ي او په جوالی کې پای ته رست  ږ ې زده کړئ د نورو ژبو    کورسونه عموما په ستمتر کې پیل کت  ږ ې تاسو به یي لومړی کورس چ 

ې وختونه د ستمتر څخه   ESOLد  .ESOLویونکو لپاره انګلیسي ده یا په لنډه 
دا کورسونه ته الرسش اسانه دي نو تاسو ځین 

 . ، د مثال په توګه په جنوري کې
ئ  وروسته پیل کول ش 

 

ي کې نوم لیکنه وکړئ نو  
ې تاسو په خپل محلي پوهنچئ . کله چ  ي

ي مهارتونو کې ارزونه وش 
د دې    ستاسو به په انګلیسي او ریاض 

ي کې په کومه کچه کي یاست تاسو به د 
ې تاسو په انګلیسي او ریاض  .   1کچو څخه    4له   ESOLپورې اړه لري چ  ئ   کې ميشته ش 

او    ESOLد    ، ي
ریاض  لیکل(،  او  لوستل  ې کول،  او ختر )اوریدل  انګلیسي  تاسو  به  انف)  ICTپه کورس کې  ارميشن کمپیوټر د 

ې وختونه د کار تجربه یا نور فعالیتونه هم تررسه کوئ.  ټیکنالوژي( زده کړه وکړئ. 
   تاسو به ځین 

تعلیمي کال کې    ESOLد   یو  په  یو زده کونک  ې  ې د نرمښت وړ دی لکه څنګه چ  کورس یوه مهمه برخه دا حقیقت دی چ 

ي   –)سپتمتر   ي  -څخه    1جوالی( د انترر .   2< انترر ي
زده کونکي    ESOLد   په اصلي کورسونو کې دا به یو اختیار نه وي.   تا الړ ش 

ې پورې اړه لري.  ر شوي کار کچ  ي د زده کونکي ښکیلتیا او د بشت 
ي په پورته چئ ې د کال په اوږدو کې د کچ     لپاره چ 

ي په    3د    ESOLد  
ئ د حرفوي یا اصلي جریان کورس پیل کړئ، د بيلګ  ې د داخلیدلو وروسته تاسو کول ش  توګه، د بریښنائ  درچر

ي کارونه، او نور نور ډیر څه. 
 نصب کول، د نلکو او اووبه کارونه، د رسنیو مطالعات، د ساختمای 

ې تاسو   ئ هغه کورس غوره کړئ چ  ي پورې توپت  لري او تاسو به وکول ش 
ي څخه تر پوهنچئ

په وړاندیز کې کورسونه له پوهنچئ

ې غواړئ!   یي

ئ د   ې د  هم تررسه    1کچه    ESOLتاسو کول ش  ې د    ESOLکړئ کوم چ  ې تاسو به حنر نور هم چمتو کړي چ  لوړه کچه ده چ 

 . ئ  مسلګي کورس زده کړې لپاره چمتو ش 

لومړی کورس...
ې  ې تاسو به یي چ 
زده کړئ د نورو 

پاره ژبو ویونکو ل
ا په انګلیسي ده ی

...ESOLلنډه 
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

ي )داخله(  ESOLپه  ئ ښوونک/روزونک به تاسو ته ستاسو د راتلونکو ګامونو په اړه مشوره درکړي    3انترر کې ستاسو د پوهنچئ

ې تاسو  ې کوم کورس چ  ي غوره ي کړئ.  او تاسو رسه به مرسته وکړي چ     غواړئ چ 

 ورسته ESOLد 

ې د حرفوي/اصلي کورسونو مطالعه کوئ تاسو به د ریاضیاتو او انګلیسي زده کړې ته دوام ورکړئ.  ESOLد     وروسته کله چ 

 دا به په الندې ډول پرمختګ وکړي: 

  

  

  

 

   کاري کاله اړتيا لري.   6-5ریاضیاتو او انګلیسي زده کړې ته د رسیدو لپاره په اوسط ډول شاوخوا  GCSEد 

ي کې ستاسو د  
ۍ زده    2او    1په انګلیسي او ریاض  ئ د مسلګي ښوونچئ کاري مهارتونو وړتیا ترالسه کولو وروسته تاسو کول ش 

 . ې تاسو به په ورته وخت کې کار او مطالعه وکړئ.  کړې هم په پام کې ونیسئ    دا یو وړتوب دی چ 

PEP   
 ناست 

ئ د   ې ته راش 
ې تاسو پاملری  ې لپاره تررسه  شخصي زده کړې پالن( ناسته به ستاسو د زده کړې الرې رسه  )  PEPکله چ 

د مرسنر

 . ي
 کې ښه کار    3غونډې په هر اکاډمیک کال کې  PEPدا د   ش 

ئ ې تاسو په پوهنچئ ي او دا ډاډ ترالسه کولو لپاره چ  ځله تررسه کت  ږ

ې ایا تاسو نور مالتړ ته اړتیا لرئ او خپل فکرونه   کوئ او تاسو ته د پوښتنو کولو فرصت درکوي، په دې اړه فکر وکړئ چ 

ئ  ې پوهنچئ . ورکړئ چ  ي
   څنګه پرمخ چئ

 

 

 

 

 انګلیسي او ریاضی  1- د کاري مهارتونو کچه

 انګلیسي او ریاضی  2- د کاري مهارتونو کچه

 انګلیسي او ریاضي   GCSEد 
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

 لپاره د تعليم الرې مثال  16-د پوسټ. 2
ې پرمخ وړل غواړئ:  ې تاسو یي  الندې د تعلیمي الرې یو مثال وګورئ چ 

 

  رسم  مهارت پيل کونک  لپاره   پيل کونک  لپاره داخله  ESOLد 
د رياض 

 داخله 

 1دخول کچه   ESOLد 
 

  رسم  مهارت دخول کچه   
 1د رياض 

  رسم  مهارت دخول کچه    2دخول کچه   ESOLد 
 2د رياض 

 

 3دخول کچه   ESOLد 
 

  عماياتو مهارت دخول کچه   
 3د رياض 

   1کچه   ESOLد 
 )اختیاري( 

  عماياتو مهارت کچه    
 1د رياض 

 
 
 

/اصل  کورس  1د کچه   2+ 1د کاري مهارت انګلیس  او ریاض  کچه  مسلک 

/اصل  کورس  2د کچه     GCSEد  مسلک 
 انګلیس  او ریاض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 مسلکي/اصلي کورس  3د کچه  منځنۍ مسلکي ښوونځۍ 

 پوهنتون 
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

ې ستاسو په تعلیم کې دخیل دي 3  . کلیدي لویان چ 
ې ستاسو د زده کړې رسه ستاسو په مالتړ کې دخیل دي:   ډیری لویان شتون لري چ 

 

/شخص  مشاور کردار يا رول  د ټولني   کار کونک 
د دوی   ټولنیز کارکونکی هغه شخص دی چې د سیمه ایزو چارواکو/شورا څانګې لپاره کار کوي چې په ټولنیز خدمتونو نومیږي.

څخه کم وي( ښه پام وړ کیږي   18رول یا کردار دا دی چې ډاډ ترالسه کړي چې ماشومان )هر هغه څوک چې په بریتانیا کې د  

مو او  لري،  نه  ځای  اوسیدو  د  دوی  چې  وکړي. کله  پالنه  دوی  د  کولی  نشي  یا  نلري  شتون  یي  پالر     ر 

د زده کونکو تعلیمي پالن ناستي( ) PEPځله د  3ستاسو ټولنیز کارکونکی به د پوهنځئ/ښوونځي سره د تعلیمي کال په جریان کې 

 یا مسئله راپورته کړئ. تنظیم کړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې ستاسو تعلیم ښه پرمخ ځي، او تاسو فرصت لرئ چې کومه اندیښنه  

  کلنۍ وروسته ستاسو مالتړ کوي. 18یو شخصي مشاور هم د ټولنیزو خدماتو لپاره کار کوي او د 

   ستاسو پاملرونک  
دوی به ستاسو د ورځني پاملرنې په برخه کې ستاسو د    ستاسو پالونکی هغه څوک دی چې تاسو ورسره هره ورځ ژوند کوئ.

ټولنیز کارکونکي سره مرسته وکړي د مثال په توګه، چي تاسو د وکیالنو، ډاکټرانو، ښوونځي/پوهنځئ او نورو سره د مالقات  

نه وکړئ څوک  که چیري تاسو د زده کړې په اړه سمدستي پوښتنې لرئ، تاسو کولی شئ د خپل سرپرست څخه پوښت  لپاره بوځي.

  چي کولی شي ستاسو سره مرسته وکړي یا د نورو مسلکیانو څخه معلومات ترالسه کړي.

/معلم رول  د ښوونک 
رزونکي/ښوونکی   درسونه درکوي. ESOLښوونکی/رزونکي هغه څوک دی چې تاسو ته به هره ورځ په پوهنځئ کې د 

مالقت کوئ او ستاسو سره به ستاسو د ازموینو په   به هغه کلیدي بالغ وي چې تاسو ورسره په پوهنځئ کې ډیر ځله

   درجې له الرې پرمختګ وکړي. ESOLبریالتوب کې مرسته وکړي او د 

 د ټاکل شوي ښوونک  رول 

ښوونک/روزونک
ټولنت   کار 

شخصي /کونکي 
مشاور

کي ستاسو پاملرون

کټاکل شوی ښوون
بارنيټ مجازي 

ئ  ښوونچئ
!تاسو
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

د ټاکل شوي ښوونکي دنده دا ده چې د ټولو هغو ماشومانو تعلیمي السته راوړنې ته وده ورکړي چې په خپل 

دوی مسؤلیت لري چې ډاډ ترالسه کړي چې ستاسو تعلیمي اړتیاوې پوره کیږي، دا چې څه   ښوونځي/پوهنځئ کې دي.

ټاکل شوی    ځي یا پوهنځي کې اوریدل کیږي.تاسو غوره کړي پدي کي ستاسو مرسته کیږي او دا چې ستاسو غږ په ښوون

 ښوونکی باید: 

  

  

  

  

  

  

ئ رول  د بارنيټ مجازي ښوونځئ

غونډو کې د ګډون او د زده کړې په برخه کې ستاسو   PEPد  تاسو به د مجازی ښوونځي د قضیې کار کونکي څخه مالتړ ولرئ.

 لپاره د مدافع وکیل سره سره، دا قضیه کارکونکی به: 

  

  

  

   

 

 

 

 

 د پاملرنې وړ ماشومانو لپاره د لوړو هیلو او ارمانونو کلتور ته وده ورکړئ

 ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو په پوهنځئ کې غږ لرئ 

ډاډ ترالسه کړئ چې د دوی په پوهنځئ/ښوونځي کې د ټولو پاملرنې وړ ماشومانو لپاره د لوړ کیفیت چمتو کول او 

 مالتړ شتون لري

 ډاډ ترالسه کړئ چې د پاملرنې وړ ماشومانو اړتیاوې لومړیتوب لري 

 وکړئ د ځوانانو او کارمندانو لپاره د مشورې او الرښوونې سرچینې په توګه عمل

د زده کونکو د زده کړې پالن( غونډې ترسره کړئ ترڅو تعقیب کړئ چې تاسو په پوهنځئ/ښوونځي  ) PEPد 

 کې څنګه کار کوئ 

ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو پوهنځئ/ښوونځي پوهیږي چې څنګه تاسو سره مرسته کولی شئ پرمختګ  

 وکړئ او په تعلیم کې خپلې موخې ترالسه کړئ

 ځینې وختونه ستاسو د مالتړ لپاره اضافي مرستې تنظیم کړئ د بیلګې په توګه اضافي انګلیسي ټولګي

 د خپلو زده کړو او راتلونکي لپاره پالنونو په اړه مشورې او الرښوونې چمتو کړئ 

 په کور کې د آنالین زده کړې سره ستاسو د مالتړ لپاره لپ ټاپ چمتو کړئ 
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

 کې فرصتونه. 4
 په پوهنځئ

 دلته ځینې شتون لري:  په پوهنځئ کې ستاسو د السرسي لپاره ډیری فرصتونه شتون لري.
  

 
  
 

په پوهنځئ کې معموال د سپورت ټیمونه شتون لري چې تاسو پکې ګډون کولی   -سپورت 

 شئ او د کارولو لپاره جم!
 
 
 
 
 

 
 
  

په پوهنځو کې تل کتابتونونه شتون لري چیرې چې تاسو کولی شئ د ساتیرۍ   -کتابتون 

 لپاره لوستلو یا مطالعې کې د مرستې لپاره کتابونه په پور واخلئ!
 
 
 
 
 
 

هر پوهنځئ زده کونکو ته د بورسري یا دزده کړې پیسې   -بورسري یا دزده کړې پیسې 

زده کونکي باید د دې ترالسه کولو لپاره   .( وړاندیز کوي30)په اونۍ کې شاوخوا £ 

 لوړه حاضري ولري! 
دا معموال یو بانکي حساب ته اړتیا لري نو په پیل کې ممکن د دې ترالسه کولو کې  

 ستونزې شتون ولري، مګر دا معموال حل کیږي. 
 
 

 
 
 

که تاسو په راتلونکي کې د څه کولو په اړه ډاډه نه یاست هر پوهنځئ    -د مسلک مشوره 

  د مسلک الرښود کارمندان لري ترڅو تاسو سره پالن کولو کې مرسته وکړي.
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

 22/ 21د تعلیم  کال تقويم  
 په بريتانيا کې اکادميک کال 

د کال په  جوالی څخه تیریږي. -اکاډمیک کال چیرې چې زده کړې او زده کړې عموما په بریتانیا کې ترسره کیږي د سپتمبر 

 جریان کې تاسو به په مختلفو وختونو کې وقفې او رخصتۍ ولرئ:

 )د کال لومړۍ زده کړې دوره(    - 2021د مني موده 

 نيټي 2021د مني موده 

 22جمعه د اکتوبر  -   1چهارشنبه د ستمبر  لومړۍ موده )د ښوونځي پیل( 

 اکتوبر 29جمعه    - اکتوبر  25دوشنبه  نیمه موده )رخصتی!( 

 دسمبر  17جمعه  - نومبر   1دوشنبه  دویمه موده 

 جنوري  3دوشنبه   - دسمبر   20دوشنبه  د ښوونځي رخصتي

 2022د پسرلي موده 

 نيټي 2022د پسرلي موده 

 فبروري  11جمعه  -   4سه شنبه د جنوري  لومړي موده 

 فبروري  18جمعه  - فبروري   14دوشنبه  نیمه موده )رخصتی( 

 اپریل  1جمعه  - فبروري   21دوشنبه  دویمه موده 

 اپریل( 18  -  15اپریل )د ایسټر رخصتي  18دوشنبه  - اپریل   4دوشنبه  د ښوونځي رخصتي

 )د کال وروستۍ زده کړې دوره!(  2022د اوړي دوره 

 نيټي 2022د اوړي موده 

 د می ورځ بانک رخصتۍ(  2)د می په    27جمعه د می    -  19سه شنبه د اپریل  لومړي موده 

نیټه وي ، د   2جون )د پسرلي بانک رخصتي به د جون په   3جمعه  -   30دوشنبه د می  نیمه موده )رخصتی( 

 د اضافي بانک رخصتۍ سره(  3 جون

 جوالی  22جمعه    – 6دوشنبه د جون  دویمه موده 

  سپتمبر 1څخه تر پنجشنبې   25دوشنبه د جوالی له   د ښوونځي رخصتي
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

  مهال ویش لښتيال بیلګه6
 . د پوهنځئ

ډیری پوهنځي   په الندې عکس کې د پوهنځئ مهال ویش یومثال دی چې ښیې چې ستاسو د زده کړې ورځې به څنګه تنظیم شي.

 به تاسو ته اړتیا ولري چې په اونۍ کې څلور ورځې مطالعه وکړئ:
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 بارنيټ مجازي ښوونځئ   

 . ګټور لنکونه 7

 ګټور اړيک  
 بارنیټ مجازي ښوونځئ 

Barnet.virtualschool@barnet.gov.uk  
0208 359 4534 
 

New Citizens’ Gateway   ( د بارنیټ کډوال خدمتBarnet Refugee Service ) 
New Citizens' Gateway – New Citizens' Gateway (ncgateway.org.uk) 
info@ncgateway.org.uk 
07983 437 425 
 

Refugee Council د کډوالو شورا 
https://www.refugeecouncil.org.uk 
info@refugeecounci.org.uk 
02073466700 
 
 

 د زده کړې او معلوماتو لپاره ګټور لینکونه
https://elt.oup.com/student/headway/?cc=gb&selLanguage=en  

Headway English Online -  .د ګرامر، لغتونو، ورځني انګلیسي، او ازموینو په شمول پرمختللي سرچینو ته پیل کونکي 
 
https://www.britishcouncil.org/school-resources/find 

لپاره د وړیا انګلیسي ازموینې سره آنالین کورس. د اوریدلو او لوستلو موادو او ګرامر او لغتونو   د کچې موندلو کې د مرستې

 لري.  EALلپاره ښه، د هغو کسانو لپاره چې  UMCبرخې. په ځانګړې توګه د 
 
https://www.perfect-english-grammar.com 

 د انګلیسي ګرامر کامل انګلیسي ګرامر کورسونه چې ټول اړخونه پوښي. 
 
https://www.gamestolearnenglish.com 

دا د زده کونکو لپاره وړیا د ویب پاڼه ده چې آنالین انګلیسي زده کول غواړي. دلته د لوبو انتخاب شتون لري چې زده کونکي  

 یسي زده کړې تمرین کولو لپاره په ساتیرۍ ډول وکاروي.  کولی شي د انګل
 

 Conversation Over Bordersد مهاجرینو لپاره وړیا انګلیسي ټولګي | د سرحدونو په اړه خبرې اترې 
پناه غوښتونکي او کډوال د داوطلب ښوونکو سره د   Conversation Over Bordersد سرحدونو په اوږدو کې خبرې اترې 

وړیا آنالین انګلیسي خبرو اترو ټولګیو سره نښلوي. دا د انساني اړیکو له الرې پولې پلې کوي پداسې حال کې چې په انګلیسي 

 خبرې کولو کې د باور رامینځته کولو کې مرسته کوي.  
 

 )Asylum Journey )youngasylumguide.org.uk -د پاتې کیدو یا ژوند کولو حق لرل 
  د پناه غوښتنې سفر لپاره ګټور الرښود

mailto:Barnet.virtualschool@barnet.gov.uk
http://www.ncgateway.org.uk/
mailto:info@ncgateway.org.uk
https://www.refugeecouncil.org.uk/
mailto:info@refugeecounci.org.uk
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felt.oup.com%2Fstudent%2Fheadway%2F%3Fcc%3Dgb%26selLanguage%3Den&data=04%7C01%7CFrazier.Stroud%40Barnet.gov.uk%7C7413e13174074473d7b008d9ab4ed2c7%7C1ba468b914144675be4f53c478ad47bb%7C0%7C0%7C637729177291708564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PJ77fkK5ipnvA8JvLXw44ms1xahnHJq6EiidZa582WA%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Fschool-resources%2Ffind&data=04%7C01%7CFrazier.Stroud%40Barnet.gov.uk%7C7413e13174074473d7b008d9ab4ed2c7%7C1ba468b914144675be4f53c478ad47bb%7C0%7C0%7C637729177291718522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=apVaumSAxnMlBMcnV5ehbOaRoia5bkFHUE5JCUzUbRo%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.perfect-english-grammar.com%2F&data=04%7C01%7CFrazier.Stroud%40Barnet.gov.uk%7C7413e13174074473d7b008d9ab4ed2c7%7C1ba468b914144675be4f53c478ad47bb%7C0%7C0%7C637729177291728480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4tUtlL%2FA47k88%2BKpNfxW96xU6gkUiD7oHJX2E%2F8I3fs%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gamestolearnenglish.com%2F&data=04%7C01%7CFrazier.Stroud%40Barnet.gov.uk%7C7413e13174074473d7b008d9ab4ed2c7%7C1ba468b914144675be4f53c478ad47bb%7C0%7C0%7C637729177291738436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6gxZDJN1Uh9EhVxqWePCX6bCTshuBLuRuUtL3KRNpNM%3D&reserved=0
https://www.conversationoverborders.org/#:~:text=Conversation%20Over%20Borders%20connects%20asylum%20seekers%20%26%20refugees,while%20helping%20to%20build%20confidence%20in%20English%20speaking.
https://www.conversationoverborders.org/#:~:text=Conversation%20Over%20Borders%20connects%20asylum%20seekers%20%26%20refugees,while%20helping%20to%20build%20confidence%20in%20English%20speaking.
https://www.conversationoverborders.org/#:~:text=Conversation%20Over%20Borders%20connects%20asylum%20seekers%20%26%20refugees,while%20helping%20to%20build%20confidence%20in%20English%20speaking.
https://youngasylumguide.org.uk/
https://youngasylumguide.org.uk/

