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 مکتــب بین املللــی کاردان امکانــات و ســهولت های ویــژه ای را بــرای شــام شــهروندان عزیــز فراهــم می کنــد تــا فرزنــدان تــان بتواننــد بــه آرزوهــا

 و عالیــق شــان دســت یابنــد. ایــن مکتــب در کلیــدی تریــن نقطــه شــهر کابــل موقعیــت دارد. بــر عــالوه، ســاختامن مکتــب بطــور اختصاصــی بــرای

مکتب طراحی و ساخته شده است، اندازه صنف های درسی ما نیز مطابق معیارهای بین املللی است. ــی کاردان ــب  بین امللل ــام در مکت ــت ن ــرای ثب ــناد الزم ب ــم. اس ــد می گویی ــی کاردان خوش آمدی ــب  بین امللل ــه مکت ــوزان را ب ــه ی دانش آم ــا هم  م

عبارت اند از:

درخواست  نامه مکمل برای شمولیت (فورم شمولیت) 

کاپی تذکره یا پاسپورت برای تثبیت سن 

فورم مکمل واکسیناسیون 

اسناد مکمل تبدیلی مکتب قبلی

فیس شمولیتصـنـف
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والدین گرامی

ــزرگ ــواده ب ــوی از خان ــه عض ــم ک ــار می کن ــن افتخ ــد. م ــوش آمدی ــی کاردان خ ــب بین امللل ــه مکت  ب

 مکتــب بین املللــی کاردان هســتم. بــرای همــگان هویداســت کــه همــه ی مکاتــب در نــوع خــود ویــژه

 و خــاص هســتند و امــا مکتــب بین املللــی کاردان فضــای امــن و پیرشفتــه آموزشــی را کــه تــا کنــون در

ــا ــوزش ب ــوزان،  آم ــا دانش آم ــد ت ــوزان فراهــم می کن ــرای دانش آم ــر نداشــته اســت ب  افغانســتان نظی

 کیفیــت را کســب کننــد و بــه شــگوفایی برســند. آرمــان مــا اینســت کــه همــه ی کــودکان بــه مکتــب

 برونــد و علــم و دانــش بیاموزنــد. آرمــان مــا بــرای فراهــم آوری بهرتیــن تجهیــزات و امکانــات آموزشــی

 در رسارس مکتــب بین املللــی کاردان منایــان میشــود . جایــی بســا افتخــار اســت کــه دانــش آمــوزان

کارمندان ما در گسرتش و بازتاب این آرمان سهیم هستند. 

 مــن بــه عنــوان مدیــر مکتــب، وظیفــه خــود می دانــم کــه همــه دانش آمــوزان را بشناســم و بــا

ــاد و ــه ایج ــالوه در زمین ــم، برع ــکاری کن ــوزان هم ــای دانش آم ــواده ه ــدان و خان ــوزگاران، کارمن  آم

ــم. ــکاری منای ــاخت هم ــد س ــق خواه ــی موف ــا را در زندگ ــه آنه ــخصیتی ک ــی و ش ــات علم ــد صف  رش

 بــدون تردیــد همــه ی کــودکان از اســتعدادهای ویــژه و خاصــی برخــوردار هســتند و مســوولیت مــا رشــد

و شگوفایی ظرفیت های علمی و شخصیتی آنها است.

ــوزان ــت دانش آم ــد پیرشف ــا از رون ــم ت ــت می کن ــت و مدیری ــه ای را هدای ــم حرف ــک تی ــه ی ــن روزان  م

 اطمینــان حاصــل منایــم. کارمنــدان مســلکی و بــا تجربــه مــا نصــاب آموزشــی عالــی و جامــع را کــه

حــاوی محتــوای ملــی و بین املللــی اســت طراحــی منــوده و تطبیــق می کننــد. ضمنــاً، بــا ایجــاد صنــف

ــازی ــارور س ــرت و ب ــه بیش ــر چ ــد ه ــه رش ــرن و ورزش زمین ــه)، ه ــر (منایش نام ــک، تیات ــای رباتی   ه

ــزات ــات و تجهی ــا دارای امکان ــی م ــاب آموزش ــم. نص ــم می کنی ــوزان را فراه ــتعدادهای دانش آم  اس

 مــدرن و پیرشفتــه جهانــی از جملــه صنف هــای مجهــز دیجیتالــی، صنف هــای ویــژه توامنندســازی،

 زمین بازی، تجهیزات ورزشی و کافه تریا میباشد.

ــواده  ــم کــه بخشــی از خان ــی کاردان از شــام سپاســگزاری می منای ــب بین امللل ــه منایندگــی از مکت  ب

 بــزرگ کاردان هســتید. بــی صربانــه منتظــر دیــدن شــام هســتم و شــام را بــه مکتــب بین املللــی کاردان

.آمدید می گویم خوش

با احرتام

مریم سادات

بـه مـکــتـب
بـیــن الـمـلـلــی کــــاردان خـــوش آمــدیــد 

دربــاره مـکــتـب بـیــن  الـمـلـلــی کــــاردان

نـــصــاب

آمـوزش دیـجـیـتــالـی

رویکرد ما در زمینه انتخاب نصاب آموزشی مکتب بین املللی کاردان سه  گانه است:

١) ضامنت از دسرتسی به بهرتین شیوه های بین املللی و آخرین نوآوری در نصاب و محتوای درسی مکتب.

٢) اطمینان از پاسخگویی نیازهای بازار و مقررات داخلی.

٣) ترکیب تکنالوژی به عنوان جزء جدایی ناپذیر نصاب درسی جامع و کامل.

 ایــن رویکــرد مــا را قــادر ســاخته اســت تــا محتویــات نصــاب مــک گــرا هیــل از جملــه علــوم ساینســی، علــوم اجتامعــی، ریاضیــات و انگلیســی را بــا

 محتویــات نصــاب آموزشــی افغانســتان هامننــد مضامیــن تعلیــم دینــی، تاریــخ، دری، پشــتو و ســایر مضامیــن ملــی در هــم آمیزیــم. عــالوه بــر ایــن،

نصــاب آموزشــی مــا شــامل محتــوای اضافــی توامنندســازی اســت کــه دانش آمــوزان می تواننــد هــر یــک از ایــن صنف هــا را بــه اســاس عالقمنــدی

   شــان برگزیننــد. ایــن صنف هــا دربرگیرنــده کورس هــای آموزشــی ماننــد: رباتیــک، کدگــزاری، انجینیــری، منطــق، هــرن، منایــش، موســیقی و ورزش

می باشد.

 مکتــب بین املللــی کاردان دارای صنف هــای دیجیتالــی مجهــز بــا جدیدتریــن و به روزتریــن  امکانــات آموزشــی هامننــد تخته هــای دیجیتالــی،

دسرتســی بــه شــبکه انرتنــت، محتــوای درســی دیجیتالــی، تبلیت هــای  هوشــمند بــرای دانش آمــوزان، و تکنالــوژی نویــن بــرای معلــامن مــی

 باشد.

ــرآن ــن ریاضــی، انگلیســی، ق ــه می گــردد. برعــالوه، مضامی ــال ارای ــه شــکل دیجیت ــی کاردان ب ــب بین امللل ــوای آموزشــی مکت  نصــاب درســی و محت

ــن و روش ــوژی نوی ــس می شــود. اســتفاده از تکنال ــوزان تدری ــش آم ــه دان ــی ب ــه صــورت دیجیتال ــک و موســیقی ب ــاوری اطالعــات، رباتی ــم، فن  کری

تدریس دیجیتالی، دانش آموزان ما را قادر می سازد تا به موفقیت برسند و اقتصاد آینده کشور را رشد دهند.

 ایــن بــدان معنــی اســت کــه مــا کتاب هــای معمــول ســایر مکاتــب را تدریــس منی مناییــم، بلکــه تبلیت هــای هوشــمند را کــه حــاوی مــواد آموزشــی

 دیجیتالــی می باشــد در دســرتس دانش آمــوزان قــرار می دهیــم. مــا معتقدیــم کــه یکجــا منــودن تکنالــوژی در آمــوزش و پــرورش افق هــای یادگیــری

 را گسرتش داده و انتظارات را به ویژه در میان گروه های سنی جوان بیشرت می سازد.

ماموریت و دیدگاه ما

ماموریت ما

مکتــب بین املللــی کاردان  اولیــن مکتــب مجهــز بــا فناوری هــای نویــن آموزشــی در افغانســتان اســت. ایــن مکتــب، بهرتیــن شــیوه های آمــوزش بیــن

ــم ــی کاردان فراه ــب بین امللل ــد. مکت ــه می منای ــور ارای ــودکان کش ــرای ک ــت را ب ــا کیفی ــوزش ب ــب و آم ــی ترکی ــوزش داخل ــای آم ــا روش ه ــی را ب   امللل

 آورنــده نصــاب آموزشــی جهانــی، اســتادان بــا تجربــه و ورزیــده ملــی و بین املللــی (داخلــی و خارجــی) در رشــته هــای مختلــف، و مدیــران متخصــص و

کارآزموده برای رشد آموزش و پرورش دانش آموزان  می باشد.

ــرورش در ــوزش و پ ــش آم ــنا در بخ ــرب و آش ــام معت ــی، ن ــوزش عال ــطه و آم ــی، متوس ــات ابتدای ــه خدم ــه در ارائ ــه تجرب ــک ده ــش از ی ــا بی  کاردان، ب

کاردان با ســعی و  افغانســتان می باشــد. ما از طریق مکتب بین املللی کاردان، تعلیم و تربیت ابتدایی و متوســطه را در ســطح افغانســتان ارایه می مناییم.

تالش مداوم در زمینه های نوآوری، خالقیت، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، و ارایه خدمات تحصیلی در صدر تحصیالت کشور قرار دارد.

ــرای دانش امــوزان اســت. ــن خدمــات آموزشــی ب ــا کیفیت تری ــن و ب ــه بهرتی ــه ارای ــی کاردان رسمایه گــذاری درازمــدت در زمین ــب بین امللل  رویکــرد مکت

رسمایه گذاری اسرتاتیژیک مکتب بین املللی کاردان بر روی موارد ذیل متمرکز است.

 ماموریــت مــا پــرورش شــخصیت ها و برتــری علمــی از طریــق تدریــس و آمــوزش بــا کیفیــت، طراحــی نصــاب درســی مــدرن و ترکیــب تکنالــوژی نویــن

می باشد.   

دیدگاه ما

دیدگاه ما الهام بخشیدن دانش آموزان به سمت تعالی و پیرشفت در محیط امن و مبتنی بر ارزش های آموزشی می باشد.

نوآوری های آموزشی:  فراهم آوری تکنالوژی نوین، نصاب آموزشی جامع و پیرشفته و روش تدریس دیجیتالی؛ 

سیستم های فناوری اطالعات: ایجاد سیستم منظم فناوری اطالعات برای تسهیل امور اداری، تدریسی و ارایه محتوای آموزشی؛ 

 ارزیابــی: روش هــای متعــدد ارزیابــی، رونــد پیرشفــت آموزشــی دانــش آمــوزان را بررســی منــوده و بــرای شناســایی نقــاط ضعــف آنهــا کمــک  میکنــد.

برعالوه آموزگاران را قادر می سازد تا مناسب ترین شیوه های تدریس را انتخاب و ارایه منایند.


