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تا مهارت ملی افغان خواهند توانست  پوليسافسر  15700بيشتر از ٬ پوليسبا شروع مرحله دوم پروژه سواد آموزی 
توسط دولت جاپان تمويل شده و توسط وزارت امور داخله به کمک اين پروژه . های سواد خود را تقويت نمايند

  .  تطبيق می گردد) يونسکو(تخنيکی سازمان آموزشی٬علمی و فرهنگی ملل متحد 

ملی  پوليسافغان آموزش سواد باکيفيت را برای افسران  پوليسمرحله دوم پروژه سواد آموزی برای توانمندی 
اين مرحله برای تحکيم مرحله اول پروژه٬ اطمينان از کيفيت صنوف سواد آموزی . خواهد کرد فراهمافغانستان 

  . و ايجاد ظرفيت نهادی در بخش سواد آموزی وزارت امور داخله اجرا خواهد شد  پوليسموجود 

بی  که اينافغان بی سواد هستند٬  پوليسافسران  ٬155000 % 70براساس تخمين وزارت امور داخله حد اقل 
  . قانون است تطبيقخدمات حفاظت عامه و کيفيت  باارائه  برایمانع عمده  سوادی

بهبود مهارت های سواد "٬  در مراسم افتتاحيه گفتند که ايوب سالنگیامور داخله٬ محمد معين ارشد جناب محترم 
ملی افغان در انجام وظايف مسلکی خود و در کمک به امنيت و مصئون  پوليسدر تقويت عملکرد  پوليسافسران 

وزارت امور داخله٬ به کمک "  :افزودندسالنگی جناب  . "بودن مردم افغانستان در سراسر کشور نقش اساسی دارد
  ." به جديديت حمايت خواهد کرد روژهی اين پاز تالش هادولت جاپان و يونسکو٬ 

ملی افغان٬  پوليسبر بنياد موفقيت ها و دروس آموخته شده از تطبيق مرحله اول پروژه سواد آموزی برای توانمندی 
د آموزی در آموزش معلمان سواد آموزی٬ تهيه و انتشار مواد آموزشی ممد ظرفيت بخش سوا ٬مرحله دوم پروژه

  . واليت را بيشتر تقويت خواهد کرد 19صنوف سواد آموزی در سراسر درسی و نيز فراهم سازی 

که ابتکار  به اين باور است دولت جاپان "در افغانستان اضافه کردند که  سفارت جاپانشارژدافيرآقای ميو ميدا٬ 
 افغانستانی را برای ثبات و رفاه ماساس محک ٬پوليسبرای تقويت مهارت های سواد و حساب وزارت امور داخله 

  ."وضع خواهد کرد

پرداخته  پوليسمحور٬ در مرحله دوم پروژه٬ به نياز های آموزشی افسران  پوليسبا تهيه مواد ياد دهی و ياد گيری 
مهارت های معادل به  و حساب مهارت های سواداز  یآموزشدروه ماه  9خواهد شد٬ اين افسران بعد از تکميل 

هدف دراز مدت مرحله دوم پروژه٬ ايجاد مکانيزم پايداری است . ار خواهند بودبرخورد فارغان صنوف سوم ابتدايی
 در سراسر کشور  پوليسآموزش سواد را برای  2015تا در ختم سال که با آن وزارت امور داخله قادر خواهد بود 

  . و تطبيق نمايد گذاری پالن



آقای پائلو فانتانی٬ نماينده يونسکو در افغانستان٬  از دولت جاپان به خاطر سهم قابل توجه در پروژه ٬ و از وزارت 
  . امور داخله برای اين ابتکارحياتی و مشارکت با ارزش تشکر و قدردانی کرد

 : برای معلومات بيشتر با افراد ذيل به تماس شويد  
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