اعالمیۀ خبری
تعلیمات خصوصی افغانستان در برابر فساد اداری آسیبپذیر است
کاب ل افغاناتا ل ا ف–ف5فعق ل ف:۱۳۹۸فکمیتۀۀمستقۀۀتشتست ۀۀترتسو ۀۀزیاسیسمیارۀۀزباستسۀۀزیااسبۀۀزسمقۀۀززسمزمی س مۀۀی س ۀ می س
و زیتاسخورشس یرمتونستطسیۀ سفازیاۀزاس زوۀشاساۀشاسزیس« ۀ می سمیارۀزباسیفۀی ۀیرر هۀز سمقۀززسمزمی سزیسیامیاس
تعزیف» یمسبهسزفتسو رسفپرز .می سمیارزباسمصلاسزیستزاسمکتوبرس۲۰۱۷سو رساشسیستمرک سینسبرستال هز ستسزیااس
بزسمقززسمزمی سهمرماسبزس ی هززسمصالحزتاسزیسیامیاستعزیفسیسزرگرسوهززهز سزفتموشیکزیسزیسمر سعرصهسبوز.
ت زهشماستیمس یگیر سکمیتمسو زیاسیسمیارزباس ورز سیوقتسکهسیامیاستعۀزیفسیسزرگۀرساۀرر زنسهم ۀزیسبۀزسمرۀ سیامیاس
توموقتهسموشسزیسجررزنسمر سزییاسو زیتا،ستاستومنسبهس ۳۷فازی سماستیۀزنس ۱۱۳فۀازی ستطۀرشساۀشاسماۀزیاسکۀرزسکۀهسسبۀهس
وومسکزتتستطسی ساشاسموش؛سمر سفازیازاسعمشتزسازتتسموغ دفزی فمیباشتد:ف ف









و زیاستویز سجزتعهستشواسماس ریفهسمفتخشممسزیسکمیقیونستقتشتسمصالحزاسمزمی سیسخشتزاستل ا،س
و رس می سبریفاس« زلیقاسیتوا ستحلا»،س
مر ززسکزیایواسیفیش اسبهسا زرزا،س
تزفیسسکمیتهسعزلاستاتیش،س
تشیر سیسو رس النسجزتعسمصالحزاسیس النستسزیااسبزسمقززسمزمی ،س
بهسوزسزیساتی مسی زهازهاسزیبزیۀستعزیف،س
مم مرشسزاسزیصش ستات زنسیرزفتسزمخلاستاتیش،س
رزززماتبرزمی سیستقت شفزا سو قتهز ساویمهز سمعزلسمزمی ست زت سزیسیامیاستعزیف.

زیسجررزنسمر سزییاسو زیتا،س۵سفازی سجشرشسبهسجمۀعس۲۸سفازیاۀاسکۀهستۀزس۵۰سزیصۀشسماسه گۀزمس خۀشس ۀ می سمیارۀزباس
مصلاس ی رمتسزمات ش،سمم یزاساشاسمفت .مر سفازیازاساۀزتتسملوغ دفزیل فملیباشلتد:فبۀزاوگر سواۀزآسیتوااۀا،ستۀشیر س
«فیقتمسمعتسزیزهاستعلمزن»،سبزاوگر سالرحمسیظزرفساویمهز سمزمی ست زتۀ ،سمر ۀززسرۀرس ۀریاسکۀزی سبۀرم سهمزه ۀ س
فزخت سوازآسیتواااست زت سبزسترمک ستربیمستعلم،س قتر سزیسهز سعملاسزیسترمک ستربیۀمستعلۀم،ستطسیۀ سبروزتۀههۀز س
فومزیتوا سبرم ساوۀزن،س ی ۀرمتسزیسمقۀمتسمل تریویۀرفۀزا سییوۀشسصۀشییساۀهززاوزتۀههۀز سصۀ فسزیمازهۀم،ستزفۀیسس
کمیتمسعزلاسو زیاسماسف تویستعزیف،س قتر سبروزتههز سمیتشز سظرمیتسبرم ستعلمۀزنسیسکزیت ۀشمنسیامیاستعۀزیفسیس
می سماستطسی س النستسزیااسبزسمقززسیس النسمصالحزاستوفطسیامیاستعزیفستابزاش .ف
همچ ۀۀی سزیسزییس ۀ مسو ۀۀزیتا،س۱۸سفۀۀازی ستۀۀزس۲۵سزیصۀۀشس ی ۀۀرمتسزماۀۀتهموۀۀش .تثۀۀزلسبرجقۀۀتمسمر ۀ سبخۀۀشسماسفازیاۀۀزا،س
قتر سمفتاززاسماسیی هز سمل تریوی اسبرم س رزمختستعزازاستابزاش .زیسه گزمسمو ۀزمسمیارۀزباسمصۀلاس،س۵۳سزیصۀشس
تعزاۀۀزاسکزیت ۀۀشمنستعۀۀزیفسماساررۀ سبزوۀۀرسیسیی هۀۀز سمل تریوی ۀۀاس رزمخۀۀتستۀۀااۀۀش .مک ۀۀونسمرۀ سییوۀۀشستۀۀزس۶۷سزیصۀۀشس
مم مرشسرزمتهسمفت .برم س۳۳سزیصشسبزماتزوشا،سمم ینسبرس رزمختستعزازاستعلمزنسماساررۀ سمم -یقۀه،س رزمخۀتستعزاۀزاس
یوزنسماسارر ستیمهز سفیزیسبزو اسوی سیغزاساشاسمفت.
زیسمر سزییاسو زیتا،سکزیسبزال س۱۸سفازی سیغزاس رزرشاسمفت .همچ ی ،ستاتومنسبۀهس۸سفۀازی سماۀزیاسکۀرزسکۀهسزیسحۀزلس
تعلی ستاسبزا شاسکهسممشمتزاسیامیاستعزیفسیسوهززهز سهم زیسمرۀ سیامیاسیمستۀاالسۀش .مرۀ سزیسحۀزلاسمفۀتسکۀهسیامیاس
تعزیفسهیچسفازیااسزیسمقمتسفازیازتاسکهسممشمتاسبزال سینسصویاسوگرمتهسبزاش،سوشمیز.

وزارت معارف و تعلیمات خصوصی در افغانستان
ت زت سخاوصاسزیسجررزنسررسیویمسزههسمخیرسزیسممغزوقتزن،سبهسلحزظسکماسیاشسمزبتستالح هم سزماۀتهسمفۀت .برمفۀزسس
یتزیسیامیاستعۀزیفسستۀزسفۀزلس1۱۳۹۸سخویاۀیش ،س۲۲۱۸سبۀزآست تۀ سخاوصۀاسزیسفرمفۀرسک ۀویسمعزلیۀتسزمیوۀش .زیس
چوکزاسیامیاستعزیفسبرم ست یمسمتویست زت سخاوصا،سیرزفتستوفقزاستعلیمزاخاوصاسمعزلیتسزمیز.
تشریاستوفقزاستعلیمزاسخاوصا (،)۱۳۹۸سچزیچوآسحشوماست زت سخاوصاسزیسممغزوقتزنسیمست ۀ یتستۀازهۀش .مرۀ س
تشریا،سبزستوجهسبهسارمرطسیستعیزیهز سفختگیرموه،سمزبتستطسی سوسوزاسیسخوزسزیستومیز ست تجسبهسمقززس رزرشاسمفت.
رزمتهسهز سکمیتمسو ۀزیاسیسمیارۀزباسو ۀزنستۀازهۀشسکۀهسمکثررۀتست زتۀ سخاوصۀاساۀرمرطستعررۀفساۀشاسزیسمرۀ ستشۀریاسیمس
وشمیوش .زیسیممع،سارمرطسفختسمر ستشریاسبهزوه سبشفتسهیئتسبریفاسیسمعضز سو زیاستازهشستزسبزست زتۀ سخاوصۀاس
فۀۀزا سیستسۀۀزواسک ۀۀش .عۀۀالیاسبۀۀرمر ،سمعطۀۀز سجۀۀوماستوفۀۀطسیرزفۀۀتستعلیمۀۀزاسخاوصۀۀاسزیسیامیاستعۀۀزیفسبۀۀهست زت ۀ س
خاوصاسوی سزیستشزبتسمقززسیفی یررسمفت.
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