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 سفرونه د پاته کیدو  ېسفرونه د او شپعلمی  ېنځور ېک انیپه جر يځوونښد 

ځینې خو . زده کونکي د زده کړې لپاره شتون لري څه د ډیر،  مهارتونو له پلوهود ټولنیز اوهم هم دعلمی پوهیپه ښوونځي کې 

  شي.  يدایترسره که ړزده ک هم  پرتله بل چیرېد ټولګي په لپاره  ایزمنتېال اغ ی دزده کړد وختونه 

 

 چې دته  موزیمیوه زده کونکي ي چې وبه دا  لهومعق کار کويپری چې زده کونکي په اړه  موضوع هغه دپه توګه ، د بیلګی 

ژوند وي ،  سمندردغاړی سره دموضوع د کب نیول اودرسی کله چې یا اوالړ شئ . ، موضوع پورې اړوند نندارتون لري سمی

کله چې زده او . تیر کړو ه په غاړسمندردرسی ساعتونه د د ښوونځي راوړو او  اسباب اولوازمنو دا به ښه وي چې د کب نیولو 

ئ. هغه څه چې زده کونکي یې تیره شی چې د ښوونځي ورځ په ځنګل کې و ښه به کونکي د ځنګل په اړه زده کړه کوي ، نو دا 

   .لپاره ښه پیل دید ادامه ورکولو زده ګړی په ښوونځي کې د  ، سفرونو کې زده کوي علمیپه نه باندی  د ښوونځي 

  

لی برابرو  ي زده کړې غوره فرصتونهعملد ګډه ځای په یوټولګیوالو سره  دو ته زده کونک ،هړزده کبل چیرې  هرنه بد ټولګي 

پیژندل شوي او نا پیژندل د زده کونکو ته فرصت ورکول کیږي چې خپل ځان  ېسفرونو ک یپه علمنه د باندی   يځن شی. د ښوو

چې د  مومیي ، او دوی فرصت  امخ کیږننګونو سره مخد زده کونکي په خوندي چاپیریال کې  سره اشنا کړی. شوي چاپیریال 

ې ، ه پوه ترالسه کوډیر ی زده کونک         پر دی چی سربیرهکی سفرونو  یعلم وبیالبیله . پ اړخونه وښیبیال بیل نو خپل استعدا

   وپیږنی. سره  شان ، یو بل یو بل په نه  يځوونپرته د ښ یوالګ ولټچې سفرونه یو ښه فرصت دی  یعلم
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 صد استفاده کیږیقهغه ښوونځي چی د کمپ  په م

کې د کیمپ ښوونځي ته سفر وکړي.  ترڅپه د دوره ښوونځي  ابتداییولري چې ددا امکات په ناروې کې ټول زده کونکي باید 

زده کړي. هلته ترڅو نوي شیان ښه ورسره اشنا دی ، سفر کوي چې  ته کمپ ښوونځيیو ځای هغه د زده کونکي د ښوونکو سره 

زده کونکي هغه راز لوبی چی هم او په اړه شا او خوا منطقو یمپ ښوونځی چې د کښوونکي لري هم  هښوونځي خپل د کیمپ 

نه  هغه څه د ي. ډیری لر اړخ علمی، په زړه پوري او ګټوریلوبی . د کیمپ ښوونځي لري معلوماتډیر شی، پکې برخ اخیستې 

اړتیا لري او د تل لپاره یې په یاد ورته  دوی هغه څه دی چی  تجربه کوي ، ي او وزده کد کیمپ ښوونځي کې یی چې زده کونکي 

  .ساتي

  

کې او ځانګه سفرونو کوي ، هلکان په یوه لپاره پاته کیدو د شپې  و ځایونوکی دنورپه یا  په مفصد د کیمپ ټولګییوه  چې کله 

 کاردا  . مسؤل ديساتلونظم د ښوونکي د خونو د امن او .  يیده کیږبکې ونوپوړ  بیلوالیپه بپه بله ځانګه کې او کله هم انجونې 

ټول زده کونکي باید په سفر کې د خوندیتوب احساس . رامینځته کويی زده کونکو لپاره خوندي او ښه چاپیریال او عالي تجرب

 .وکړي

 

زده  د. نیسيکی پام  په موضوع  برابرولو دخواړو د ښوونځی . اړتیاوې ولري  ته خواړو ډول خاص ډیری زده کونکي ممکن 

خاص ډیری ښوونځي او . سفرونه وړیا ديعلمی د ښوونځي لخوا تنظیم شوي . د ښوونځي مسؤلیت دی همل ساتخوندی  وکونک 

 امانت واخلی.  داسې وسایل لري چې زده کونکي یې کولی شيفاده کیږی ځنی په مفصد است کمپ چی د  ښوونځيهغه 

وکړئ  د ښوونکو سره خبرې لری  ښوونځي چی د کمپ  په مفصد استفاده کیږی په اړه پوښتنې یهغد که تاسو د سفرونو او 

 سرهښوونکي  دهم په اړه یی نو  وساتل شی،ورته پام باید  ولری چی  ویځانګړي اړتیاداسی  مو ماشوم که  همدارنګه.او

 . وغږیږئ 


