
 

 

  

 

 

  

 

  

 طفلتوسط ولی  شهرت طفلدرج 

 سکونت  اسم 

 فعلی اصلی  تخلص

 والیت ولسوالی ناحیه قریه/گذر والیت ولسوالی ناحیه قریه/گذر  ولد

          ولدیت

  پرورشگاه

 بعیتتذکره تا  صنف

 عمومینمبر نمبرثبت جلد صفحه سال تولد  جنسیت

       شماره تماس ولی

 دالیل تبدیلی: تبدیلی 

 به پرورشگاه ازپرورشگاه 

  

ت  طفل شصت / امضاء
صا

خ
ش

م

ل
ی طف

ول
  اسم  

 
  ولد

  شصت/ امضاء

ن
تار زما

ی
 خ

در
ی

ت
اف

 

تار
ی

 خ
صدور

 

 شمولیتال س نام پرورشگاه شهرت طفل پرورشگاه 

   صنف ولدیت ولد  اسم 

    

 موافقه/ دالیل تبدیلی تأدیبی: تبدیلی

ن
همزما

  تأدیبی اختیاری   

   
 مسئول پرورشگاه  امضاء اسم و                                                                                                                        

  

 روز ۱ زمان مجموعی

 
 مسئول پرورشگاه امضاء اسم و                                                                                                     

  تاریخ دریافت

  تاریخ صدور

 )                                           (!ه محترم پرورشگااداره  روز۱-۲ زمان مجموعی

م صنف)                    ( تعل)                               ( م بنت /)                                  ( ولد محترمه /محترم

درحصه  . امیدبه شما معرفی گردید و شماره حساب بانکی )                              (اساس )               (  دارای نمبر

 احترام با اده ممنون سازید.ه اطمینان دیلیل شمولیت در تنظیم صنوف و
 رئیس کار و امور ا جتماعی والیت مربوطه /هاه رئیس عمومی پرورشگا اسم و امضاء                                                               

  تاریخ دریافت

  تاریخ صدور

 ! (                            ریاست محترم )                        به  روز ۱-۲ زمان مجموعی

(          اساس )         دارای نمبر(                         )        بنت  /( ولد             )                  محترمه  /محترم 

    احترام   بااجراآت بعدی خدمت شما گسیل است. جهت اطمینان و شامل لیلیه وصنوف درسی گردید
                          (                                          ) اسم و امضاء مسئول پرورشگاه                                                                                  

  تاریخ دریافت

  تاریخ صدور

 جمهوری اسالمی افغانستان

 امور اجتماعی کار و وزارت

 اجتماعی امور تنییمع

 رشگاه ها وریاست عمومی پر

 والیات هماهنگی نسجام واآمریت 

 

  

 

  پرورشگاه هاطفل تبدیلی فورم 

 

  پرورشگاه دومی نظر

 

 

 شماره: )                                 (

 )                                 (: تاریخ 

 

 اولی موافقه و ارایه معلومات توسط پرورشگاه

 

 

 مربوطه ریاست عمومی پرورشگاه ها /ریاست کار و امور اجتماعی والیتتوسط معرفی طفل به پرورشگاه دومی      

 

 

 اطمینانیه توسط پرورشگاه دومی

 

 

 عکس 
 طفل

 عکس 
 ولی طفل



 

 پرورشگاه هاطفل تبدیلی طی مراحل رهنمود 
 

یل ( بخش ذ۴( روز در)۵وحد اکثر ) ( روز۳) با درنظرداشت جدول زمانی حداقل یک پرورشگاه به پرورشگاه دیگر طفل ازطی مراحل تبدیلی 

 است:گردیده توضیح  ترتیب و

 

 (۱بخش )
 :ضیامتق

  ؛مربوطه امور اجتماعی والیت ریاست کار و /هاه ریاست عمومی پرورشگامراجعه به 

 آمریت اجتماعی والیت مربوطه؛ والیات/ هماهنگی انسجام واز آمریت  تبدیلیطی مراحل  دریافت فورم 

 در ستون مربوطه؛ دالیل تبدیلی وانه پری ستون شهرت خ 

 محل معینه؛ درج تاریخ در امضاء و 

 ؛ ومراجعه به پروشگاه اولی جهت تکمیل معلومات  

 اخذ موافقه پرورشگاه دومی.  

 (۲بخش )

 (روز۲- ۱)  :امور اجتماعی والیت مربوطه ریاست کار و /ریاست عمومی پروشگاه ها 

 در دفتر مربوطه؛تبدیلی طی مراحل  ثبت فورم توزیع و    

 ؛مورد طی مراحل تبدیلی ارایه معلومات در 

 ؛از موافقه پرورشگاه دومی معرفی متقاضی به پرورشگاه دومی جهت تنظیم صنوف درسی و لیلیه بعد 

 و ؛سیتاریخ فورم طی مراحل تبدیلی در دفتر و دیتاب ثبت شماره و 

  در ستون مربوطهاجتماعی والیت امور  کار ورئیس  /رئیس عمومی پرورشگاه ها امضاء. 

 (۳بخش )
  (روز ۱) : پرورشگاه اولی

 ،؛صدور در ستون مربوط تاریخ دریافت وذکر شماره  

 ومطابق فورم؛  طفلمورد  ارایه معلومات در 

 مضاء در ستون مربوطه.ا مهر و 

 (۴بخش )
 (روز ۳-۱) پرورشگاه دومی: 

 مرحله اول:

 صدور در ستون مربوط؛ ، تاریخ دریافت وذکر شماره 

 ؛ظرفیت پذیرش امکانات و مورد ارایه معلومات در 

 ؛ وذکر دالیل ابراز موافقه یا عدم موافقه با 

 پایان معلومات ارایه شده.امضاء در  مهر و 

 مرحله دوم:

والیت  ریاست کار و امور اجتماعی /عمومی پرورشگاه هابه ریاست طفل پرورشگاه لیلیه  تنظیم صنوف درسی و وشمولیت  از دهی اطمینان

  .مربوطه

 

 


