
زمونږ کاري ځانګړتیاوې
موږ پھ دغوکاري ځانګړتیاوو خپل خلکو تھ د خدمت  ژمنھ کوو.

 ھغھ څھ چې موږ لھ نورو جال کوي، ھغھ لھ
 معاصرې پوھې څخھ استفاده ده؛ حتی پھ نا
 منظمو او ننګوونکیو حاالتو کې ھم موږ پھ

لوړ کیفیت خدمتونھ وړاندې کوو.

 لوړ کیفیت خدمتونھ
 د چټکې او اغیزمنې زده کړې لپاره موږ

 جوړوونکي نظریات وړاندې کوو او
 ترالسھ کوو یې ؛ دا لوړې او غیر معیاري
 کړنې را پھ ګوتھ کوي او  زموږ د ټولو پھ

ښھ والي کې مرستھ کوي.

جوړوونکي نظریات

 کھ بھرنۍ غوښتنې نھ وي، نو
 بیا ھم  موږ د خپل کار ارزونھ

 کوو. موږ لھ خپلو بسپنھ کوونکو
 سره مرستھ کوو چې د کار لھ
 پرمختګ ، ستونزو او اجراتو

څخھ  خبر شي.

ارزونھ

 موږ د تجربو او مفکورو لھ شریکولو او ھغوی
 تھ لھ انعکاس ورکولو څخھ زده کوو. موږ

 پوھیږو چې مختلف چاپیریالونھ او ستونزې د
 مختلفو تګالرو غوښتنھ کوي؛ نو موږ بیالبیلې

 وسیلې کاروو چې غوره پایلھ تر السھ کړو. موږ
 پوھیږو چې زده کړه پھ انفرادي او ډلھ ییزه توګھ

ھڅھ کولو تھ اړتیا لري.

زده کړه

 تواضع مو د کړو وړو بنسټ
 جوړوي. لھ نورو سره صداقت او
 ھمکاري تھ ارزښت ورکوو او لھ
نورو  اوریدل مو د کار پیل دی.

تواضع

 د یوه ھدف لرونکي او متواضع احساس
 پھ درلودلو سربیره، لھ نورو څخھ د

 زدکړې او پر سختو مسائلو د کار کولو
 ژمنتیا مو د دې المل ګرځي چې خپلې
 کاري شبکې تھ پھ ارزښت قایل شوو.
 موږ د اغیزمنو مشارکتونو پھ رامنځ

کولو نښلونکی رول لوبوو.

د اغیزمنو مشارکتونو ایجادول

 ټولنیزه موخھ مو د فعالیتونو اصلي نقطھ
 ده. د ټولنیزو مثبتو اغیزو د رامنځ تھ

 کولو لپاره د یو متشبث سازمان پھ توګھ
 پر خپلو وګړوپانګونھ کوو. ھر ھغھ څھ

 چې پھ دې ھکلھ تر سره کوو، ھغھ مو لھ
ماموریت سره پوره اړخ لګوي.

ټولنیزه موخھ


