
 
 

 

 

 

 دایستر یا  لوی اختر پای

 اپریل ۱۹

 ښوونه او روزنه

په اروپایي ټولنه یا هیوادونو 

 کې سفرونه

 کال مشورتي کمیټه ۲۰۲۱د  ۱۴د اپریل  ګام پر ګام

 د ځنډ پای

 ۲۶د اپریل 

 دایستر یا  لوی اختر پای

 نور ډیرکسان سره د کور ځخه بهر 

 

 

 امتحاني یا تجربوي  پروژې

 ۷خلکو څخه  ۱۰د  

کالو څخه ډیر عمرلرونکې کسان به  ۶۵د  

 واکسین او خوندي شي

 ۸می   

 ’’په آزاده هوا کې )بهر کې(

 نږدي اړیکې

 ماشومان او ځوانان

 + او ۶۵نږدې 

 زیان منونکي کسان   

 واکسین او خوندي کیږۍ 

 د جون په پیل کې 

 "داخلي" پالن

 

 ډیر بیروني یا بهرنۍ فعالیتونه

 کلتور او پیښې

 
 کلنۍ بازارونه اونڼدارتون

 
 د اوړې د کمپنګونو اصول

 

 ټولنیزې اړیکېډیرې 

 
 چاي خونې او رستورانتونه  

 
پیښې ،  او ګوندونه ، کلتوري او مذهبي 

 برنامې

 
 سپورت او فټنس

 
شرکتونو ،بنستونو او خدماتو ته د بیرته 

 راستنیدو وړتیا

 
په دې شرط چې د جدي پاملرنې وضعیت عادي 

 حالت ته راشي

 د ګرځبندیز پای
بجو پوری  د کور ځخه په  ۵بجو تر سهار  ۱۲د شپې له 

 کسانو پورې)د یو کورنی غړو څخه نه( ۳بهر کې تر 

 ( یا د کورنۍ د غړو ترمینځ

 
 تنظیم شوي فعالیتونه په بهر کې
 تر  پنځه ویشت    کسانو پورې

 
 ورزشی لوبې د لیدونکو پرته

 
 چاي خونې او رستورانتونه: بالکوني خالص دي

 
 

 

 پیښې ، بوفې او ګوندونه ، کلتوري او مذهبي برنامې

 ترپنځوس کسان پوری له کوره  څخه بهر 

 
 د زاړه وسایلو مارکېټ یا بازارونه

دکور په  دنڼه له دوه کسان سره نږدي 

 اړیکه

کسان اعظمي ، بهر کې  ۲۵تنظیم شوی  فعالیتونه: 

تنه اعظمي  ۱۰کالو پورې عمر لرونکي( او  ۱۸)تر 

 کالو پورې عمر لرونکي(  ۱۲دي. د کور دڼه )تر 
په دې شرط چې د جدي پاملرنې وضعیت په دوامداره   

 توګه ښه شوی وي  

پلورنځي  پرته له مخکنې ټاکنه ځخه خالص 

 دي ، دیوه کور دوه کسانو سره

 
 د غیر طبي اړیکو مسلکونو خالصیدل

 

اسي کوالی شئ چې له کور ځخه په بهر  حد 

 اکثرتر لسو کسانو سره یو ځای ووسئ

امتحاني یا تجربوي  پروژې  په بیالبیلو 

سکتورونو کې ، په ځانګړي توګه 

 کلتورئ ،  پیښي او سپورت

زده کړې د ثانوي لومړۍ درجه: په  لومړنۍ یا ابتدایه

 ښوونځي کې
 دوهمه او دریمه د ثانوي کچه:

سلنه او مخامخ  ۵۰په ښوونځي کې درسونه

 ازموینې
 لوړې زده کړې:

په اونۍ کې یوه ورځ مخامخ درسونه  او مخامخ 

 امتحانونه
 لومړنی یا ابتداییه او ثانوی:

 یوه ورځ د ښوونځي نه بهر فعالیتونو
 د کور ځخه په بهر کې

مشورتي کمیټه به د اپریل په پای کې ارزونه وکړي چې   
ایا د بشپړ وخت لومړنییا ابتداییه زده کړې د می میاشتې له 

 لري یا نه.پیل څخه امکان 

 
د بهیر د زیاتوالي سره :  : د لمړې ناروغۍ وروسته له    

 واټن د زده کړې

 غیر الزمي سفر سپارښتنه نه کیږي

 
کله چې له سور زون څخه راستون شئ:. په 

لمړۍ ورځ او په وهمه ورځ کې ستاسو د 

 کرونا

 

 ۷آزموینه سر ته رسٻږي او بیا تاسو باید 

 ورځولپار اجبارې قرنطین شئ

 

 

 
د پولیسو کنټرول  او نه اطاعت کول په    

 یورو جریمه. ۲۵۰صورت کې او 

 

 

 واغوندئ

 ماسک
له کور څخه کار  متر واټن وساتئ  ۱.۵ 

 کول اجبارې دې.

بیروني یا د کور ځخه بهر فعالیتونه 

 غوره کړئ
 د کوټې هوا تازه وساتئ

 لخوا ژباړل شوی SETISدا  سند د 


