
 
 

 الټرۍ د پرانیستې نوم لیکنې کیلنڈر 2024-2023د 
 

 پېښه نېټه

لپاره د غوښتنلیک وړاندې کولو موده  کال د خالصې نوم لیکنې 2023د ښوونځي انتخاب د  بجې 9:00د سهار  2023جنوری  6
 پیل شوې.

 "په وخت" سپارلو وروستۍ نیټه.د ښوونځي انتخاب غوښتنلیکونو  بجې 4:00، د ماسپښین 2023فبروري  10

 بجې 4:01، د ماسپښین 2023فبروري  10

 څخه تر

 بجې 4:00د ماسپښین  2023اګست  25

منل کیږي. ناوخته غوښتنلیکونه به پروسس شي که چیرې څوکۍ د  ناوخته غوښتنلیکونه

 انتظار لیست له ختمیدو وروسته شتون ولري.

 د عالي ښوونځي د لومړي انتخاب الټری 2023مارچ  20

 د منځني ښوونځي د لومړي انتخاب الټري 2023مارچ  21

 د ابتدایي ښوونځي د لومړي انتخاب الټري 2023مارچ  23

 2023مارچ  24
 

 بجو څخه وروسته 5:00د مازدیګر له 

د لومړي انتخاب د الټرۍ پایلې د والدین ایمېل آدرس او د غوښتنلیک ډاشبورډ پیغام 

**یوازې د لومړي انتخاب ټاکنې په لومړنۍ الټري کې ترسره  بکس ته لیږل شوي.

د دوهم او دریم انتخاب الټریانې په هغه حالت کې ترسره کیږي چې اضافي زده  کیږي.

څوکۍ ډکې کړي وروسته له دې چې د انتظار لیست کونکو ته اړتیا وي ترڅو د برنامې 

 کې شتون لرونکي او ناوخته غوښتنلیک ورکوونکي ټول ځای په ځای شي.

الټرۍ هغه لومړنۍ پایلو لپاره کومې  د څوکۍ ځای په ځای کولو منلو لپاره ټاکلی وخت 2023 مارچ 31

انتخاب لیک کې  کې لیږل شوي. د څوکۍ هغه ځای پرځای کونه چې د 24چې د مارچ په 

او د انتظار لیست کې  ضبط کیږيپه ټاکل شوې نیټې ونه منل شي هغه په اوتومات ډول 

موجود غوښتنلیک ورکوونکو ته په هغه ترتیب سره ورکول کیږي په کوم ترتیب کې چې 

 هغوی د انتظار لیست کې لیست شوي.

د ګمارنې تصدیق او د ځای پرځای کولو تصویب لیکونه د  د کارمند زده کونکي انتقالول 2023 جون 30 – 1

**د "پر وخت" غوښتنلیک ورکوونکو لپاره د غوښتنلیک  ایمېل له الرې لیږل شوي.

ناوخته غوښتنلیکونه د څوکۍ شتون  ESTده. د  2023فبروري  10وروستۍ نیټه 

 پورې اړه لري.

د ښوونځي د انتخاب د نوم لیکنې نیټې لپاره د 

 هر ښوونځي ویب پاڼه وګورئ

و لپاره د ښوونځیو په ویب پاڼ ادعا کولود څوکۍ  د نوم لیکنې وروستۍ نیټهپه ښوونځي کې 

کې ورکړل شوې. د هر هغه چا څوکۍ چې د ښوونځي په ویب پاڼه کې ورکړل شوې 

ط ضبنا څرګنده" په توګه په نښه شوی وي وروستۍ نیټې پورې د راجسټریشن لپاره د "

او د انتظار لیست کې موجود غوښتنلیک ورکوونکو ته په هغه ترتیب سره ورکول  کیږي

 .کیږي په کوم ترتیب کې چې هغوی د انتظار لیست کې ثبت شوي

 2023اګست  25
 

 بجې 4:00د ماسپښین 

د ښوونځي د انتخاب برنامې لپاره د ټاکنې پروسه پای ته رسیږي. دا د انتظار لیستونو او 

ناوخته غوښتنلیکونو څخه د زده کونکو د ځای کولو وروستۍ نیټه ده. ټول هغه غوښتنلیک 

ورکوونکي کوم چې دې نیټې پورې ځای پر ځای شوي ندي باید د راتلونکي ښوونیز کال 

 ي.لپاره بیا غوښتنه وکړ

  پورې شتون لري. 2023، 14څخه تر اپریل  6له  د جنورۍد زنګ وهلو مالتړ 
بجو پورې، پرته له رخصتیو او د اونۍ پای  5:00څخه تر مازدیګر  9:00جمعه: د سهار له  –دوشنبه 
 0050 / 0035-676-678ورځو. 
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