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١٢ بياسمون

لومړى پړاو نومليکنې
لېوال ډيجيټل ښوونځى د انټرنټ له الرې )پليکه( او پرته د انټرنټ )بېلېکه( الرو د وړکتون نه تر دولسم ټولګي

پورې خپلځاني زدکړو ډيجيټلي سيستم اسانتيا ورکوي.

  بېلګه يا نندارهښوونځي
زدکوونکى او مورپالر  کوالى شي تر دې وړاندې چې نومليکنه وکړي، د ښوونځي له ويبځاى څخه د هر ټولګي

 ته والړويبځاىپليکه بېلګه کارولو لپاره . اپ يا پوستغالى دلته ښکته کړيننداره� وګوري او هم د ښوونځي 
اود انټرنټ له الرې ښوونځي ته والړ شئ، هلته اړوند ټولګى پيدا ته الړ شئ، مينو  داخلهزدکوونکو  شئ،

  اړوند ټولګي ننداره به پيل شي.،  ته ټک ورکړئننداره� تړونيکې يې برخه تشرېح 

نومليکنه زدکوونکي بيليکه خپلځاني
  ويبځاى کې  زدکوونکو داخله مينو ته و الړ شي اوlds.liwal.comزدکوونکي يا د زدکوونکي وکيل کوالى شي 

 تڼۍ کليک کولو سره  خپلځاني نومليکنه وکړي يا لېوال ډيجيټل ښوونځينومليکنهاړوند ټولګي الندې  
ټليپون  وکړي چې نومليکنه مو وکړي.  0780274040 اداري ته په

 پليکه نومليکنهزدکوونکي 
:ښوونځي کې د انټرنت له الرې د خپلځاني ګډون لپاره

1-lds.liwal.com .ويبځاى کې  زدکوونکو داخله مينو ته والړ شي 
د اړوند ټولګي الندې نومليکنه تڼى ته ټک ورکړئ .-2
چاروال او پټنوم راجسټرول پورمه کې د نوم برخه کې خپل بشپر نوم. چاروال برخه کې بريښناليک ورليکئ-3

او پټنوم برخه کې پټنوم يا پاسورډ وروليکئ.
 او د ماشوم لپاره برېښناليک او نورې اړيکالري وکارويځانګړىيادونه: ماشومانو لپاره مورپالر يا وکيل کوالى شي 

حساب جوړ کړي او د ننوتنګ چاروال او پټنوم ځان سره خوندي وساتي. دويمه الر د مور، پالر يا وکيل لخوا نومليکنه
وګورئ.

کوډ چې غواړي هلته له  پورتني انځور څخه وليکي او  د مخکې ټنۍ ووهئ. تر دغه وروسته به ستاسې-4
برېـښناليک ته  کوډ درشي هغه د کرتوب کوډ برخه کې وليکئ او وسپاره ټنۍ ووهئ.

يا پولډرو کې له او سپم پوښيويادونه: که ستاسې برېښناليک ته کرتوب کوډ نه درځي، د برېښناليک ډېران يا جنک 
mahasib.com کې دړيکو مينو ښوونځي ويبځاى، اکه هلته مو هم پيدا نه کړئ، . وګورئ څخه درغلى بريښناليک

د اړيکېکوئ. اړيکه وکړئ.که دويم او دريم بريښناليک لرئ په هغه دويمه او دريمه هڅه مه و په مرستهالراړوند اړيک
ې وي.پروخت خپل ټول هغه بريښناليکونه شريک کړئ چې تاسې ورباندې نابريالى نومليکنه کړ
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١٢ بياسمون

 او کرتوب په کليمو يې وکړئ، ترڅو درغلى کرتوب کوډ پيداmahasib.comکه خپلو بريښناليکونو کې لټون کوئ 

کړئ، د بريښناليک سکالو به وي: کرتوب کوډ پيغام: بريښناليک)تلوال(

پروپيل جوړول او بشپړول
په ننوتنګ د پروپايل جوړولو پورمې ګام پر ګام ډکې کړئ  دغه پورمې الندې برخې لري.د پورمو ډکولو لپاره

 جوړولو الرښوونې وګورئ.پروپايلچاروال الرښوونو برخه کې د 
چار ګامونه-1
چار الرښوونې-2
چار پورمه-3
چارمينو-4

وهلو يا، پورمه بشپړ کړئ ټنۍ وهلو سره بلې د هرې پورمې ډکولو څخه وروسته پاى کې د چارمينو ولېږه 
پورمې ته ځئ، چې ورستۍ چاره به >کتنې او منلو ته ولېږه< ده، کله چې دغه تڼۍ ووهئ، ستاسې پروپايل به

د ښوونځي د ادارې کتلو ته ولېږل شي. ښوونځى به مو اسناد ګوري د هغو له کرتوب څخه وروسته به ټولګي
کې د ګډون وړ ياست.

تر منلو وروسته کله چې ډشبورډ ته ورشئ نو ټببونه به راغلي وي لکه پروپايل، داخله اړوند ټب کليک کړئ او
خپله کړنالر وچلوئ.

زدکړې واچوئ پورمه
زدکړې واچوئ پورمه کې د خپلو زدکړو په اړه� مالومات واچوئ، پرلپسې هغه ښوونځي واچوئ  چې تاسې

ورکې زدکړې کړي وي د دارې نوم  اړين دي، کوالى شي اداره نوم له شته ادارو يا شريکو ادارو څخه وټاکئ. که
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١٢ بياسمون

ستاسې  ښوونځى  ټاکلو لپاره شتون نه لري، وليکئ راډيو ټنۍ غوره کړئ او د ښوونځي نوم وليکئ او تشريح
کې يې بشپړ پته وليکئ.

تر هغه وروسته� مل توکي:برخه کې د اړوند ټولګي په اړه الندې اسنادو کاپي پورته کړئ:
 Information letterخبرليک، اطالعنامه، 

School students identification cardد زدکوونکو پېژند کارډ، کارت سوانع متعلمين مکاتب، 
Student test result formد زدکوونکو ازموينې د پايلې پورمه، فورمه نتيجه امتحان شاگردان، 

 نومليکنه د زدکوونکيمور، پالر، وکيل لخوا
که تاسې مور، پالر يا وکيل ياست او بلچا لپاره

نومليکنه کوئ، لومړى بايد ښوونځي سره پخپل
حساب ننوتنګ وکړئ، که حساب نه لرى نو

https://lds.liwal.com/hmcharکې نوى حساب  
پرانيځى او په خپل حساب ننوتنګ څخه وروسته،

دشبورډ ته والړ شئ:

پروپايل مينو کې د + نښکه ووهئ،  خپلوانو
پروپايل مينو کليک کړئ

خپلوي ډول کې اړوند خپلو وټاکئ لکه لور، زوى يا
بل څه چې تاسې يې اړوند زدکوونکي سره لړئ.

پروپايل که نوى راډيو ټنۍ کليک کړئ، که له دې
وړاندې تاسې دغه خپلوان پروپايل نه وي راجسټر

کړي نوم بکسه کيې نوم وليکئ، نوم ليکلو څخه وروسته واچواه ټنۍ ووهئ، ستاسې خپلوان به واچول شي.

که د خپلوان پروپايل مو راجسټر� وي خپلوان الندې نوم ته ټک ورکولو سره يا د هغه نوم مخې ته سمکړه ټنۍ
ووهئ.

د پورمې خپلوان برخه د هغه په نوم کليک کړئ، پروپايل به راشي
اړوند پروپايل ټولې پورمې بايد بشپړې کړئ، 

اړيکه وکړئ، پورمه کې ښوونځي ته وليکئ چې تاسې اړوند خپلوان لپاره کوم ټولګي کې نومليکنه کوئ. 
ښوونځى به نومليکنه وکړئ او اړوند مالومات به تاسې سره شريک کړئ. 
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 ښوونکي نومليکنه
که د ښوونکي يا کارکوونکى په ډول نومليکنه کوى، ښوونکي نومليکنه برخې ته والړ شئ.

https://lds.liwal.com/arike 
،  ښوونيزو توکو جوړونکى،استاځىکه تاسې ښوونکى،  سرښوونکى)ښوونځي څښتن(،  واکوال ويش 

ښوونځى چې د لېوال ښووندود)نصاب( او ښوونيز توکي کاروي،  مرستندويه يا تمويل کوونکى،  د لېوال د
:لېرې ښوونځى کوربه رسنۍ يا هم د لېوال د لېرې ښوونځي کوربه مخابراتي شرکت ياست

وټاکئ لکه  ښوونکى  "زه يم" برخه کې خپل ډول د ويبپاڼې
مخکې تڼۍ کليک کړئ،

په ننوتنګ د پروپايل جوړولو پورمې ګام پر ګام ډکې کړئ، د مرستې لپاره پورمې الرښوونې برخه وګورئ.
لوستونه وګورئدويم پړاو الندې تر ننوتنګ وروسته کله چې پروپايل مو ومنل شي 
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لوستونه پړاو دويم
لوستونه زدکوونکي لپاره ويبځاى

لېوال دليري ښوونځي ويبځاى کې ننوتنګ مينو څخه
ورځي، په الندې ډوللوستونو ته خپلو زدکونکئ 
ئ:او لوستونه پيل کړته ددننه ښوونځي 

 ته الړ شئ، ننوتنګlds.liwal.comکمپيوټر کې: .1
ته ټک ورکړئ.مينو 

.خپل چاروال او پټنوم وروليکئ.2
 پټنوم نه لرئ، داخله مينوو که چاروال ايادونه:

کې د اړوند ټولګي لپاره داخله وکړئ. که وکيل
يا مورپالر او ښوونکى وى نو زموږ همچار يا

پګړوال شئ برخې څخه حساب پرانيځئ.

 لوستونه يو په بل پسې راځي، که نه وي راغلي لوست مينو ته ټک زدکوونکي ته په الندې ډول په ننوتنګ به.3
 غوره کړئ، اړوند لوستونه به يو په بل پسې سکالو يا مضمون د کتاب پوښ له مخې ساليدګر کې ورکړئ.

 بيا بيا کتالى شي. لوستونه  بشپړ شوي، راځي، کوم لوستونه چې بشپړکړئ ورپسې بل لوست راځي

لوستونه که ويډيوو لري هغه چلېږي او زدکړه ورڅخه کوئ، که ويډيو نه لري کتابي بڼه د هر لوست راځي او
زدکړه ورڅخه کوئ.

لوستونه زدکوونکي پوستغالى )اپ(
کې        ک   ته الړ شئ، lds.liwal.comګرځند يا مبايل کې:  مينو راغوړېدلې او ورکړئ ټک ننوتنګ مينورښمينو

ته ټک ورکړئ.
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پوښتني ځوابونه
د هر لوست لپاره به په لټونګر کاريګي يا پيغامګر او اړيکي چې هغو  پوښتنو ته بيا بياکيږي ځواب پيدا کړي،

پوښتني به زدکونکي هر وخت ليکلي شي او ښوونکي به يې ځوابونه ورکوي.
د ښوونکو لپارهلوستونه 

lds.liwal.comويبځاى کې ننوتنګ مينو ته 
. حساب دننه شئالړشئ، پخپل

په ننوتنګ، خپلې دندې لکه ښوونکى اووم
ټولګى مخې ته ورشه  تڼۍ کليک کړئ

لوست مينو ته به ورشئ
هغه ټولګيو کې چې تاسې ښوونکى ياست

هغه ټول دريمه پټاره کې راځي، هغه ټولګى
غوره کړئ چې غواړي هغه کې کار وکړئ

لکه اووم ټولګى.

دکتاب د پوښ پمرسته اړوند مضمون پيدا او هغه کليک کړئ، کليک کولو سره به د مضمون  لوستونه راشي.
 

لوستونه  چې ښوونيز توکي لکه کتاب، ويډيو، مرستندوى توکي، تمرين او نور يې اچول شوي وي هغه
  برخه کېتوکو سپارښتنهازمېښت کوئ، که اچول شويو کې څه  سمون غواړئ يا څه وړانديز لرئ  نو الندې د  

وګورئ.

ښوونيز توکي حالت 
د ښوونکي په ننوتنګ، د ښوونيز  لوست: جوړه کړه، شپارښتنه او لوست مالتړي توکي: جوړ کړه  الرښوونې الندې

مانا لري:

لوست:  جوړ کړه
لوست: جوړکړه ښوونکي ته ښيي چې لوست ښوونيز توکي

نه لري جوړ يې کړئ. 

لوست مالتړي توکي: جوړ کړه
لوست مالتړي توکي جوړ کړه، ښوونکي ته ښيي چې

لوست ښوونيز توکى لري او نور مالتړي ښوونيز توکي
ورته جوړول غواړي. 

سپارښتنه
که د لوست نوم سره يوازې سپارښتنه ليکلي، موخه داده چې  ستاسې مرسته پکار ده چې د  ښوونيز توکي

وړانديز يا جوړ کړئ. 
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لوست:  شپارښتنه

 ښوونکي ته ښيي چې د لوست لپاره  ښووني توکي نشته خو زدکوونکي پرې پوهېدلو کې ستونزه لري نو تاسې
کوالى شي خپل يا د بل چا د ښوونيزو توکو شپارښتنه وکړئ. 

ښوونيز توکي نشته، سپارښتنه وکړئ
کله چې لوست باندې کليک کړي او پورته پيغام راشي  ښوونکي ته ښيي چې د لوست لپاره  ښوونيز نشته

توکي جوړ يا سپارښتنه وکړئ. 

توکو سپارښتنه
اړوند لوست کليک کړئ لکه دويم لوست. 

پيغام به راشي "ښوونيز توکي نشته، سپارښتنه وکړئ". الندې و الړ شئ او سپارښتنې پټۍ الندې بايد خپل
پيسبک حساب له الرې په کامنټ يا

يادونو کې ښوونيز توکي او نور
سپارښتنه بايد په الندې ډول وکړئ.

نوې ويډيو ريکارډکول
اووم ټولګي، بيالوژي دويم لوست

لپاره ما >نوم< خپله ويډيو ريکارډ
او ډراپباکس، پيسبک مسنجر

واستوله او هم مې تړونى په واټساپ،
مسنجر، پيسبک ډلګى کې شريک کړ.

يوټوب څخه ويډيو سپارښتنه
اووم ټولګي، بيالوژي دويم لوست

لپاره زه >نوم< د ښوونې وزرات
الندې تړونى سپارښتنه کوم. 

https://www.youtube.com/
embed/jauRhKyjWig

ښوونيز توکي  ښوونځي سره
شريکول

ګوګل ډرايو

https://drive.google.com/drive/folders/17b3oYgSiVM68mfSvjBoMGKZVIqCx2v0T?usp=sharing
تروني باندې د لېوال ښوونځي ګوګل ډاريو ته خپله ويډيو يا نور ښوونيز توکي  پورته کړئ توکي نوم کې

ټولګى، مضمون، لوست ورکړئ لکه اوم ټولګى بيالوژي دريم لوست
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مخکې تګ لپاره راجستر� شئ
Register to Continue

١٢ بياسمون

لېوال ديجيټل ښوونځى پوستغالى
پوستغالي يا اپ چاروال الرښود

د ښوونځې ګډون د لوستو لپاره کاريږى چې لوستونه، مهالويش، ازمويني او راپورونه�  د ښوونځې پيل کړئ.

دې تڼۍ  ته په ټک ورکولو به د راجستر پورمه راځي.  اړوند ټولګي کې
تر راجستر کولو وروسته به توکي ورته راځي. د اړوند ټولګي بشپړولو

وروسته بل ټولګي ته تالى شئ. ددي لپاره ويب چاروال الرښودوګورئ.

 مور پالر، وکيالن او نورو  راجسټريشند زکوونکو 
په ډول نوم ليکنې لپارهمورپالر يا د زدکوونکو وکيل 

زموږ همچار يا پګړوال شئکې ويبځاى د ښوونځي 
مينو،] زه يم[ برخه کې ]مورپالر يا وکيل[ وټاکئ، خپل

پروپايل جوړ کړئ او غوښتنه کې د اړوند زدکوونکي
نوم وليکئ.

 د ښوونځي د ادارې لخوا ستاسې نومليکنې منلو څخه
 مور پالر يا وکيل په ډول سيستم تهوروسته، کله چې 

دننه شي  ډشبورډ کې د زدکوونکي چارې کتالى شي
څه کوي  او کوم لوستونه يې ترسره کړي.
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١٢ بياسمون

پيغامونه او حل الرې
ډشبورډ ته تګ

چاروال  په ويبځاى کې پورته چپ الس کې خپل نوم ته ټک ورکړئ او ډشبورډ مينو ووهئ. که انځور مو پورته
کړي وي هغه د نوم پر ځاي راځي.

" تاسې شامل نه ياستپه لومړي ځل ننوتنګ، تاسي کوالي شي خپل پروپايل بشپړ کړئ. که په لوست مينو کې 
 "پيغام راځي، ددي لپاره ده چې ستاسو بروپيل يا بشپړ نه ده او که بشپړ� وي نويا د څه کړنو اجازه نلرئ

وروسته يې وګوري چې ښوونځى ستاسو پروپايل ومني. او يا مو د زدکوونکي په ډول نومليکنه نه ده کړي.

لکه وکيل ښوونکي يا بل ډول نومليکنه مو کړئ.

چېوشي ليست
منځپانګې ځاى تشول

کوم لوستونه چې بشپړ کړئ کوالى شئ خپل ګرځند کې د ځاى تشولو لپاره هغه د  ړنګ  کړه تڼۍ په مرسته
کړئ.
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