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کابل -افغانستان
انسان به عنوان موجود اجتماعی در جامعه
یی کههه زنههده یی می کنههد و بهها مردمی کههه
در آن جامعه زیسههههههههت دارند ا سهههههههها
مشهههههترد دارد و ازین رو شهههههمارکمی از
انسههان ا راره را در تغییرمسههیر اندیشههیده
انههد تهها سهههههههرنوشهههههههههت افراد را کههه مم ن
برخههاسهههههههتههه از نههدانر کههاری ههای افراد آن
جامعه باشهههد با ابت ار تازه شهههان دیریون
نمایند شهههاید شهههر ت آور باشهههد که میشهههه
سههرنوشههت رههد دررههد جوام انسههانی را
بیسهههت دررهههد افراد آن جوام درار ت ول
و دیریونی می سازند بنابرین در کشورما
که جزجهان سهههور به شهههمار می رود ازدیر باز افراد جامعه مان به فقرو تنردسهههتی

هههع
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اقترههادی کی یت یایین ت رههیلی و تعلیمی فرارنیروی انسههانی از کشههور بی اری و ده ا
مش ل دیرر رو برو می باشد
بنابرین آنره الزمی اسهههت و مه یان امروزه به آن باورمند سهههتند جامعه ما نیازمند رویا
رویی جهانی می باشههد تا برای تغییر اندیشههه با دنیای مدرن در تما یردد و ازین ریق از
دسهههههت آورد ای جهان توسهههههعه یافته بهره مند یردد نا ی ته ییداسهههههت که رویا رویی جهانی
یرانه از ر اه دانسههتن مهارت ای نوین فرارنم می شههود که ی ی ازاین مهارت ا دانسههتن
زبان انرلیسی می باشد در کشور ما با وجود تعدد آموزشراه ا زبان انرلیسی و سایرزبان
ا که در مه شهههر ا و تا روسههتا ای دوردسههت ایجاد یردیده اندب اما به وربایسههته و آن
رنان که ایجاب می کند و نسهههههل جوان کشهههههور مان نیازمند آن می باشهههههند ارایه کی ی در در
انتقال مهارت ای زبانی از نظر انداخته می شده است
با توجه به این که ر روز به شههمار نهاد ای آموزشههی در کشههور افزوده می شههودب اما علی
رغر آن شههه ایت از بی کی یتی آموزشهههراه ا در میان جوانان بیشهههتر از یی او می ییرد
زیرا زمانی افراد اقدار به ایجاد نهاد آموزشههی می کنند تجهیزات الزر را در اختیار نه دارند
و یا این ه ارهههلن کار ایجاد نهاد ای آموزشهههی جنبه رقابت من ی و اجروی تجارتی را به خود
یرفته است که جنبه کی ی در آن مد نظر یرفته نه می شود
ا که فرا راه نسهههل جوان می باشهههد درنظر دارد
نهاد علمی الهام با توجه به این مه راج
که با توجه به ییریده یی و روند ان شا سری جهانی ت انه بیداری را از راه ارایه خدمات
نماید اجبته امروزه
با کی یت مهارت زبان انرلیسهههههههی برابر با معیار ای جهانی ییشههههههه
نیازاسهههت تا دان آموزان در کنار م اجعه کتاب به مناب غنی از راه انترنت نیز دسهههترسهههی
داشههته باشههند که این ام ان درین نهاد تعلیمی به باالترین کی یت مم ن یردیده اسههت مرنان
با توجه به شرای اقترادی کشوراین نهاد داخله رایران را برای تمامی دان آموزان مدنظر
یرفته اسههت نای ته نه باید یشاشههت که تیر مجربی از اسههتادان درین نهاد تعلیمی برای تدری
شایردان یماشته شده اند تا به ازین ریق به آسان ترین ریق به د ای مورد نیاز نایل
آمد
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