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نوۍتر
 زه د خبرو اترو او حل الرو سیاستونو سره چې زموږ د ښار ګټو ته پاملرنه کوي او خلک په مختلفو ګټو کې سره

.یوځای کوي، ځان د کاسل د نوی ښاروال په توګه د ټاکنو لپاره چمتو اؤ وړاندې کؤم

تودوونکۍ
 د یو خپلواک او اقلیمی بېضرره تودوخې د چمتو کولو سره، موږ په اوږد مهاله وخت کې د تود ژوند کولو لپاره

.ثابت نرخونه یقینی کوو. مونږ دا د تودوخې د شبکې سره د ډیرو کورنیو په نښلولو سره ترالسه کوو
 د تودوخې اضافي ذخیره کولو اسانتیا له موږ سره مرسته کوي چې د ژمي لپاره د دوبي څخه اضافي تودوخې ذخیره

.کړو

مطمئن
 د دې لپاره چې هرڅوک په خوندي ډول خپل منزل ته ورسیږي، موږ د بایسکل چلولو پراخ او خوندي شبکې ته

.اړتیا لرو. پدې توګه به زدهکونکي هم په خوندي ډول ښوونځي ته الړ شي

مونصف
 زموږ هدف د 3 کالو څخه کم عمر او د 3 کالو څخه پورته ماشومانو ته د پاملرنې او ساتنځایونو ځایونو پراختیا لکه

 وړکتونونه په لوړ کیفیت سره یې په کاسل کې لرو. ځکه چې هر ماشوم حق لري چې د ماشوم پالنې ځای ولري.
 همدارنګه زموږ زده کوونکي حق لري چې په ښوونځي کې بشپړ او غوره تعلیمي شرایط ولري - پرته له دې چې د

.دوی نژاد او منطقې په پام کې ونیول شي

جوړوونكۍ
 مونږ د دې لپاره چې د کاسل تجارتی موقعیت پیاوړی کړو، داقلیم د ساتنې لپاره د کراس سکټور  همکارۍ ته اړتیا

.لرو. مونږ په ګډه کوالی شو چې خپل اقلیم وساتو ترڅو خپل نن او  راتلونکی ښه کړو
!برۍ او کامیابی هغه وخت السته راځي چې هدف معلوم وي او کار ورته وشي

فعال
.موږ د یو داسې ښار لپاره کار کوو چې د ژوند وړ، عادالنه او نوښتګر وي

 د ښار پراختیا ترڅنګ د استوګنې کیفیت لوړول او د فولډا شاوخوا چاپېلایر ښه کول مو یو له نومول سوو اهدافو
.ده،چې دا به د مېشتو او د منطقې خلکو اقتصاد پورته او پیاوړۍ کړي
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