د کار ورکونکې په اړه د مالوماتو د راغونډونې فورمه
شرکت/اداره

بریښنالیک

د رئیس نوم:

د ټیلیفون لومړۍ شمیره:

په شرکت یا اداره کې د
موجوده کار کوونکو
شمیر:

د ټیلیفون دویمه شمیره:

سکټور:

د سړک پته د ولسوالۍ او
والیت په ګډون

.۱تاسو کارکوونکې د کومې پروسې پربنسټ پر دندو ګمارئ ؟ (صحیح یې په نښه کړئ)
د شرکت د مالک/رئیس د سپارښتنې پربنسټ
د نورو کارکوونکو له خوا معرفي کولو پربنسټ




آزاده سیالۍ (په  jobs.af ،ACBARاو نورو ځایونو کې د آزاد و
اعالناتو له الرې)



نور(مهرباني وکړئ په ګوته یې کړئ)

 .۲کوم کاری یا د کار زده کړې خالي بستونه ستاسو په شرکت کې شتون لري؟
 ۲.۲دنده:
د دندی نوم یا سرلیک:
د کار ځای چیرته دی؟
د کار د ځای پته یا د سیمې نوم:

ښار /ښارګوټی:

ولسوالي/ناحیه:

والیت:

آیا کار به ټوله ورځ او که نیمه ورځ وي؟(په اونۍ کې څو
ساعته کار دی ،روښانه یې کړئ)
څو ساعته کار دی؟ (د کار وختونه)
د دغه بست دندې او مسؤلیتونه څه شی دي؟ (دندې او مسؤلیتونه په ترتیب ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید کوم مهارتونه ولري؟ (مهم مهارتونه یې ولیکئ)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
۱/۱۱

د دندې غوښتونکی باید چاته راپور ورکړي؟ (د څارونکې نوم او دنده ولیکئ)

کار کوونکی باید څه وخت خپل کار پیل کړي؟
ژر تر ژره



 ۶-۳میاشتو



 ۱۱-۶میاشتو

کومه بله نېټه (په ګوته یې
کړی)





د دندې موده څومره ده؟
له  ۳میاشتو کمه



 ۳نه تر  ۶میاشتو پورې



 ۶نه تر  ۹میاشتو پورې



یو کال



مهرباني وکړئ ووایاست چې کار لټوونکی او کار زده کووکوونکی په هر یو د الندې دندو باندې څومره وخت تیروي ،د سلو له مخې یې په ګوته کړئ.
د شننې اړوند کارونه (د ستونزو حل)
اداري/دفتري کارونه (لکه د اسنادو ترتیبول ،کاپي کول ،ټایپول
او داسې نور)
د پروژې اداره او مدیریت (د پروژې د پیل څخه ترپایه د
د اړیکو ټینګول (د پیرودونکو/مراجعینو او کارکوونکو سره د
ټولی پروژې یا د پروژې د یوې برخې څارنه)
خبرو اترو او لیکلو له الرې اړیکې ټینګول)
عادی کارونه (لکه واړه کارونه،د پیغامونو لیږدول ،د چای
لوجستیکي چارې (د پروګرامونو د مهال ویشونو  ،په ګدامونو
تیارول ،د پخلنځي او داسې نورې چوپړتیاوې)
کې د توکو او داسې نورو چارو تنظیمول او همغږي کول)
نور کارونه ،په ګوته یې
تولیدي یا د خدمتونو چارې(د شیانو جوړونه ،د ځانګړو کارونو
کړئ:
پرمخ بیول)
مهرباني وکړئ د دې دندې لپاره د هغه مهارتونو څخه پرته چې تاسو مخکې ورڅخه یادونه وکړه نور کوم اضافي تعلیم او شرایطو ته چې تاسو ورته
اړتیا لرئ ،په ګوته کړئ (تاسو کوالی شئ چې له یوه څخه ډیر په ګوته کړئ)
لومړنۍ زده کړې (لیک او لوست)
د لیسې یا تخنیکي ښوونځي فارغ
د پوهنتون فارغ
ځانګړې تصدیق پاڼه یا دیپلوم ،مشخص یې کړئ:
سپارښتنلیکونه
د کار نمونې:








معرفي او سپارښتنلیک



عمر ،مشخص یې کړئ
جنسیت ،مشخص یی کړی:
ژبه:
نورې ژبې ،مهرباني وکړئ په ګوته یې کړئ:
نورې وړتیاوې او غوښتنې چې تاسویې لرئ ،په ګوته کړئ.

آیا تاسو د دې دندې لپاره څومره معاش ورکوالی شئ؟ (میاشتینۍ اندازه)
تګ راتګ (ټرانسپورټیشن)

د تګ راتګ (ټرانسپورټیشن) لګښت (اندازه
یې معلومه کړئ)

خواړه

د خوړو لګښت (اندازه یې معلومه کړئ)

ثابته اجوره (اندازه یې معلومه کړئ)

او داسې نور (په ګوته یي کړئ)

معاش (اندازه یې معلومه کړئ)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
2/۱۱

 ۲.۲بله دنده:
د دندی نوم یا سرلیک:
د کار ځای چیرته دی؟
د کار د ځای پته یا د سیمې نوم:

ښار /ښارګوټی:

ولسوالي/ناحیه:

والیت:

آیا کار به ټوله ورځ او که نیمه ورځ وي؟(په اونۍ کې څو
ساعته کار دی ،روښانه یې کړئ)
څو ساعته کار دی؟ (د کار وختونه)
د دغه بست دندې او مسؤلیتونه څه شی دي؟ (دندې او مسؤلیتونه په ترتیب ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید کوم مهارتونه ولري؟ (مهم مهارتونه یې ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید چاته راپور ورکړي؟ (د څارونکې نوم او دنده ولیکئ)

کار کوونکی باید څه وخت خپل کار پیل کړي؟
ژر تر ژره



 ۶-۳میاشتو



 ۱۱-۶میاشتو

کومه بله نېټه (په ګوته یې
کړی)





د دندې موده څومره ده؟
له  ۳میاشتو کمه



 ۳نه تر  ۶میاشتو پورې



 ۶نه تر  ۹میاشتو پورې



یو کال



مهرباني وکړئ ووایاست چې کار لټوونکی او کار زده کووکوونکی په هر یو د الندې دندو باندې څومره وخت تیروي ،د سلو له مخې یې په ګوته کړئ.
د شننې اړوند کارونه (د ستونزو حل)
اداري/دفتري کارونه (لکه د اسنادو ترتیبول ،کاپي کول ،ټایپول
او داسې نور)
د پروژې اداره او مدیریت (د پروژې د پیل څخه ترپایه د
د اړیکو ټینګول (د پیرودونکو/مراجعینو او کارکوونکو سره د
ټولی پروژې یا د پروژې د یوې برخې څارنه)
خبرو اترو او لیکلو له الرې اړیکې ټینګول)
عادی کارونه (لکه واړه کارونه،د پیغامونو لیږدول ،د چای
لوجستیکي چارې (د پروګرامونو د مهال ویشونو  ،په ګدامونو
تیارول ،د پخلنځي او داسې نورې چوپړتیاوې)
کې د توکو او داسې نورو چارو تنظیمول او همغږي کول)
نور کارونه ،په ګوته یې
تولیدي یا د خدمتونو چارې(د شیانو جوړونه ،د ځانګړو کارونو
کړئ:
پرمخ بیول)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
3/۱۱

مهرباني وکړئ د دې دندې لپاره د هغه مهارتونو څخه پرته چې تاسو مخکې ورڅخه یادونه وکړه نور کوم اضافي تعلیم او شرایطو ته چې تاسو ورته
اړتیا لرئ ،په ګوته کړئ (تاسو کوالی شئ چې له یوه څخه ډیر په ګوته کړئ)







لومړنۍ زده کړې (لیک او لوست)
د لیسې یا تخنیکي ښوونځي فارغ
د پوهنتون فارغ
ځانګړې تصدیق پاڼه یا دیپلوم ،مشخص یې کړئ:
سپارښتنلیکونه



د کار نمونې:

معرفي او سپارښتنلیک



عمر ،مشخص یې کړئ
جنسیت ،مشخص یی کړی:
ژبه:
نورې ژبې ،مهرباني وکړئ په ګوته یې کړئ:
نورې وړتیاوې او غوښتنې چې تاسویې لرئ ،په ګوته کړئ.

آیا تاسو د دې دندې لپاره څومره معاش ورکوالی شئ؟ (میاشتینۍ اندازه)
تګ راتګ (ټرانسپورټیشن)

د تګ راتګ (ټرانسپورټیشن) لګښت (اندازه
یې معلومه کړئ)

خواړه

د خوړو لګښت (اندازه یې معلومه کړئ)

ثابته اجوره (اندازه یې معلومه کړئ)

او داسې نور (په ګوته یي کړئ)

معاش (اندازه یې معلومه کړئ)
 ۲.۲بله دنده:
د دندی نوم یا سرلیک:
د کار ځای چیرته دی؟
د کار د ځای پته یا د سیمې نوم:

ښار /ښارګوټی:

ولسوالي/ناحیه:

والیت:

آیا کار به ټوله ورځ او که نیمه ورځ وي؟(په اونۍ کې څو
ساعته کار دی ،روښانه یې کړئ)
څو ساعته کار دی؟ (د کار وختونه)
د دغه بست دندې او مسؤلیتونه څه شی دي؟ (دندې او مسؤلیتونه په ترتیب ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید کوم مهارتونه ولري؟ (مهم مهارتونه یې ولیکئ)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
4/۱۱

د دندې غوښتونکی باید چاته راپور ورکړي؟ (د څارونکې نوم او دنده ولیکئ)

کار کوونکی باید څه وخت خپل کار پیل کړي؟
ژر تر ژره



 ۶-۳میاشتو



 ۱۱-۶میاشتو

کومه بله نېټه (په ګوته یې
کړی)





د دندې موده څومره ده؟
له  ۳میاشتو کمه



 ۳نه تر  ۶میاشتو پورې



 ۶نه تر  ۹میاشتو پورې



یو کال



مهرباني وکړئ ووایاست چې کار لټوونکی او کار زده کووکوونکی په هر یو د الندې دندو باندې څومره وخت تیروي ،د سلو له مخې یې په ګوته کړئ.
د شننې اړوند کارونه (د ستونزو حل)
اداري/دفتري کارونه (لکه د اسنادو ترتیبول ،کاپي کول ،ټایپول
او داسې نور)
د پروژې اداره او مدیریت (د پروژې د پیل څخه ترپایه د
د اړیکو ټینګول (د پیرودونکو/مراجعینو او کارکوونکو سره د
ټولی پروژې یا د پروژې د یوې برخې څارنه)
خبرو اترو او لیکلو له الرې اړیکې ټینګول)
عادی کارونه (لکه واړه کارونه،د پیغامونو لیږدول ،د چای
لوجستیکي چارې (د پروګرامونو د مهال ویشونو  ،په ګدامونو
تیارول ،د پخلنځي او داسې نورې چوپړتیاوې)
کې د توکو او داسې نورو چارو تنظیمول او همغږي کول)
نور کارونه ،په ګوته یې
تولیدي یا د خدمتونو چارې(د شیانو جوړونه ،د ځانګړو کارونو
کړئ:
پرمخ بیول)
مهرباني وکړئ د دې دندې لپاره د هغه مهارتونو څخه پرته چې تاسو مخکې ورڅخه یادونه وکړه نور کوم اضافي تعلیم او شرایطو ته چې تاسو ورته
اړتیا لرئ ،په ګوته کړئ (تاسو کوالی شئ چې له یوه څخه ډیر په ګوته کړئ)
لومړنۍ زده کړې (لیک او لوست)
د لیسې یا تخنیکي ښوونځي فارغ
د پوهنتون فارغ
ځانګړې تصدیق پاڼه یا دیپلوم ،مشخص یې کړئ:
سپارښتنلیکونه
د کار نمونې:








معرفي او سپارښتنلیک



عمر ،مشخص یې کړئ
جنسیت ،مشخص یی کړی:
ژبه:
نورې ژبې ،مهرباني وکړئ په ګوته یې کړئ:
نورې وړتیاوې او غوښتنې چې تاسویې لرئ ،په ګوته کړئ.

آیا تاسو د دې دندې لپاره څومره معاش ورکوالی شئ؟ (میاشتینۍ اندازه)
تګ راتګ (ټرانسپورټیشن)

د تګ راتګ (ټرانسپورټیشن) لګښت (اندازه
یې معلومه کړئ)

خواړه

د خوړو لګښت (اندازه یې معلومه کړئ)

ثابته اجوره (اندازه یې معلومه کړئ)

او داسې نور (په ګوته یي کړئ)

معاش (اندازه یې معلومه کړئ)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
5/۱۱

 ۲.۲بله دنده:
د دندی نوم یا سرلیک:
د کار ځای چیرته دی؟
د کار د ځای پته یا د سیمې نوم:

ښار /ښارګوټی:

ولسوالي/ناحیه:

والیت:

آیا کار به ټوله ورځ او که نیمه ورځ وي؟(په اونۍ کې څو
ساعته کار دی ،روښانه یې کړئ)
څو ساعته کار دی؟ (د کار وختونه)
د دغه بست دندې او مسؤلیتونه څه شی دي؟ (دندې او مسؤلیتونه په ترتیب ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید کوم مهارتونه ولري؟ (مهم مهارتونه یې ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید چاته راپور ورکړي؟ (د څارونکې نوم او دنده ولیکئ)

کار کوونکی باید څه وخت خپل کار پیل کړي؟
ژر تر ژره



 ۶-۳میاشتو



 ۱۱-۶میاشتو

کومه بله نېټه (په ګوته یې
کړی)





د دندې موده څومره ده؟
له  ۳میاشتو کمه



 ۳نه تر  ۶میاشتو پورې



 ۶نه تر  ۹میاشتو پورې



یو کال



مهرباني وکړئ ووایاست چې کار لټوونکی او کار زده کووکوونکی په هر یو د الندې دندو باندې څومره وخت تیروي ،د سلو له مخې یې په ګوته کړئ.
د شننې اړوند کارونه (د ستونزو حل)
اداري/دفتري کارونه (لکه د اسنادو ترتیبول ،کاپي کول ،ټایپول
او داسې نور)
د پروژې اداره او مدیریت (د پروژې د پیل څخه ترپایه د
د اړیکو ټینګول (د پیرودونکو/مراجعینو او کارکوونکو سره د
ټولی پروژې یا د پروژې د یوې برخې څارنه)
خبرو اترو او لیکلو له الرې اړیکې ټینګول)
عادی کارونه (لکه واړه کارونه،د پیغامونو لیږدول ،د چای
لوجستیکي چارې (د پروګرامونو د مهال ویشونو  ،په ګدامونو
تیارول ،د پخلنځي او داسې نورې چوپړتیاوې)
کې د توکو او داسې نورو چارو تنظیمول او همغږي کول)
نور کارونه ،په ګوته یې
تولیدي یا د خدمتونو چارې(د شیانو جوړونه ،د ځانګړو کارونو
کړئ:
پرمخ بیول)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
6/۱۱

مهرباني وکړئ د دې دندې لپاره د هغه مهارتونو څخه پرته چې تاسو مخکې ورڅخه یادونه وکړه نور کوم اضافي تعلیم او شرایطو ته چې تاسو ورته
اړتیا لرئ ،په ګوته کړئ (تاسو کوالی شئ چې له یوه څخه ډیر په ګوته کړئ)







لومړنۍ زده کړې (لیک او لوست)
د لیسې یا تخنیکي ښوونځي فارغ
د پوهنتون فارغ
ځانګړې تصدیق پاڼه یا دیپلوم ،مشخص یې کړئ:
سپارښتنلیکونه



د کار نمونې:

معرفي او سپارښتنلیک



عمر ،مشخص یې کړئ
جنسیت ،مشخص یی کړی:
ژبه:
نورې ژبې ،مهرباني وکړئ په ګوته یې کړئ:
نورې وړتیاوې او غوښتنې چې تاسویې لرئ ،په ګوته کړئ.

آیا تاسو د دې دندې لپاره څومره معاش ورکوالی شئ؟ (میاشتینۍ اندازه)
تګ راتګ (ټرانسپورټیشن)

د تګ راتګ (ټرانسپورټیشن) لګښت (اندازه
یې معلومه کړئ)

خواړه

د خوړو لګښت (اندازه یې معلومه کړئ)

ثابته اجوره (اندازه یې معلومه کړئ)

او داسې نور (په ګوته یي کړئ)

معاش (اندازه یې معلومه کړئ)
 ۲.۲بله دنده:
د دندی نوم یا سرلیک:
د کار ځای چیرته دی؟
د کار د ځای پته یا د سیمې نوم:

ښار /ښارګوټی:

ولسوالي/ناحیه:

والیت:

آیا کار به ټوله ورځ او که نیمه ورځ وي؟(په اونۍ کې څو
ساعته کار دی ،روښانه یې کړئ)
څو ساعته کار دی؟ (د کار وختونه)
د دغه بست دندې او مسؤلیتونه څه شی دي؟ (دندې او مسؤلیتونه په ترتیب ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید کوم مهارتونه ولري؟ (مهم مهارتونه یې ولیکئ)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
7/۱۱

د دندې غوښتونکی باید چاته راپور ورکړي؟ (د څارونکې نوم او دنده ولیکئ)

کار کوونکی باید څه وخت خپل کار پیل کړي؟
ژر تر ژره



 ۶-۳میاشتو



 ۱۱-۶میاشتو

کومه بله نېټه (په ګوته یې
کړی)





د دندې موده څومره ده؟
له  ۳میاشتو کمه



 ۳نه تر  ۶میاشتو پورې



 ۶نه تر  ۹میاشتو پورې



یو کال



مهرباني وکړئ ووایاست چې کار لټوونکی او کار زده کووکوونکی په هر یو د الندې دندو باندې څومره وخت تیروي ،د سلو له مخې یې په ګوته کړئ.
د شننې اړوند کارونه (د ستونزو حل)
اداري/دفتري کارونه (لکه د اسنادو ترتیبول ،کاپي کول ،ټایپول
او داسې نور)
د پروژې اداره او مدیریت (د پروژې د پیل څخه ترپایه د
د اړیکو ټینګول (د پیرودونکو/مراجعینو او کارکوونکو سره د
ټولی پروژې یا د پروژې د یوې برخې څارنه)
خبرو اترو او لیکلو له الرې اړیکې ټینګول)
عادی کارونه (لکه واړه کارونه،د پیغامونو لیږدول ،د چای
لوجستیکي چارې (د پروګرامونو د مهال ویشونو  ،په ګدامونو
تیارول ،د پخلنځي او داسې نورې چوپړتیاوې)
کې د توکو او داسې نورو چارو تنظیمول او همغږي کول)
نور کارونه ،په ګوته یې
تولیدي یا د خدمتونو چارې(د شیانو جوړونه ،د ځانګړو کارونو
کړئ:
پرمخ بیول)
مهرباني وکړئ د دې دندې لپاره د هغه مهارتونو څخه پرته چې تاسو مخکې ورڅخه یادونه وکړه نور کوم اضافي تعلیم او شرایطو ته چې تاسو ورته
اړتیا لرئ ،په ګوته کړئ (تاسو کوالی شئ چې له یوه څخه ډیر په ګوته کړئ)
لومړنۍ زده کړې (لیک او لوست)
د لیسې یا تخنیکي ښوونځي فارغ
د پوهنتون فارغ
ځانګړې تصدیق پاڼه یا دیپلوم ،مشخص یې کړئ:
سپارښتنلیکونه
د کار نمونې:








معرفي او سپارښتنلیک



عمر ،مشخص یې کړئ
جنسیت ،مشخص یی کړی:
ژبه:
نورې ژبې ،مهرباني وکړئ په ګوته یې کړئ:
نورې وړتیاوې او غوښتنې چې تاسویې لرئ ،په ګوته کړئ.

آیا تاسو د دې دندې لپاره څومره معاش ورکوالی شئ؟ (میاشتینۍ اندازه)
تګ راتګ (ټرانسپورټیشن)

د تګ راتګ (ټرانسپورټیشن) لګښت (اندازه
یې معلومه کړئ)

خواړه

د خوړو لګښت (اندازه یې معلومه کړئ)

ثابته اجوره (اندازه یې معلومه کړئ)

او داسې نور (په ګوته یي کړئ)

معاش (اندازه یې معلومه کړئ)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
8/۱۱

 ۲.۲بله دنده:
د دندی نوم یا سرلیک:
د کار ځای چیرته دی؟
د کار د ځای پته یا د سیمې نوم:

ښار /ښارګوټی:

ولسوالي/ناحیه:

والیت:

آیا کار به ټوله ورځ او که نیمه ورځ وي؟(په اونۍ کې څو
ساعته کار دی ،روښانه یې کړئ)
څو ساعته کار دی؟ (د کار وختونه)
د دغه بست دندې او مسؤلیتونه څه شی دي؟ (دندې او مسؤلیتونه په ترتیب ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید کوم مهارتونه ولري؟ (مهم مهارتونه یې ولیکئ)

د دندې غوښتونکی باید چاته راپور ورکړي؟ (د څارونکې نوم او دنده ولیکئ)

کار کوونکی باید څه وخت خپل کار پیل کړي؟
ژر تر ژره



 ۶-۳میاشتو



 ۱۱-۶میاشتو

کومه بله نېټه (په ګوته یې
کړی)





د دندې موده څومره ده؟
له  ۳میاشتو کمه



 ۳نه تر  ۶میاشتو پورې



 ۶نه تر  ۹میاشتو پورې



یو کال



مهرباني وکړئ ووایاست چې کار لټوونکی او کار زده کووکوونکی په هر یو د الندې دندو باندې څومره وخت تیروي ،د سلو له مخې یې په ګوته کړئ.
د شننې اړوند کارونه (د ستونزو حل)
اداري/دفتري کارونه (لکه د اسنادو ترتیبول ،کاپي کول ،ټایپول
او داسې نور)
د پروژې اداره او مدیریت (د پروژې د پیل څخه ترپایه د
د اړیکو ټینګول (د پیرودونکو/مراجعینو او کارکوونکو سره د
ټولی پروژې یا د پروژې د یوې برخې څارنه)
خبرو اترو او لیکلو له الرې اړیکې ټینګول)
عادی کارونه (لکه واړه کارونه،د پیغامونو لیږدول ،د چای
لوجستیکي چارې (د پروګرامونو د مهال ویشونو  ،په ګدامونو
تیارول ،د پخلنځي او داسې نورې چوپړتیاوې)
کې د توکو او داسې نورو چارو تنظیمول او همغږي کول)
نور کارونه ،په ګوته یې
تولیدي یا د خدمتونو چارې(د شیانو جوړونه ،د ځانګړو کارونو
کړئ:
پرمخ بیول)

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
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مهرباني وکړئ د دې دندې لپاره د هغه مهارتونو څخه پرته چې تاسو مخکې ورڅخه یادونه وکړه نور کوم اضافي تعلیم او شرایطو ته چې تاسو ورته
اړتیا لرئ ،په ګوته کړئ (تاسو کوالی شئ چې له یوه څخه ډیر په ګوته کړئ)







لومړنۍ زده کړې (لیک او لوست)
د لیسې یا تخنیکي ښوونځي فارغ
د پوهنتون فارغ
ځانګړې تصدیق پاڼه یا دیپلوم ،مشخص یې کړئ:
سپارښتنلیکونه



د کار نمونې:

معرفي او سپارښتنلیک



عمر ،مشخص یې کړئ
جنسیت ،مشخص یی کړی:
ژبه:
نورې ژبې ،مهرباني وکړئ په ګوته یې کړئ:
نورې وړتیاوې او غوښتنې چې تاسویې لرئ ،په ګوته کړئ.

آیا تاسو د دې دندې لپاره څومره معاش ورکوالی شئ؟ (میاشتینۍ اندازه)
تګ راتګ (ټرانسپورټیشن)

د تګ راتګ (ټرانسپورټیشن) لګښت (اندازه
یې معلومه کړئ)

خواړه

د خوړو لګښت (اندازه یې معلومه کړئ)

ثابته اجوره (اندازه یې معلومه کړئ)

او داسې نور (په ګوته یي کړئ)

معاش (اندازه یې معلومه کړئ)

 .۲په عمومی ډول ستاسو د سوداګرۍ یا شرکت لپاره کومو مهارتونو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي؟ (ټول صحیح یې په ګوته کړئ)

پرمختللي

بڼسټیز
اداری مهارتونه (د اسنادو د دوسیو ترتیب او تنظیمول ،صادره او
وارده ،د سوابقو ساتل)



د کمپیوتر زده کړه (بریښنالیک ،د الکترونیکي اسنادو مدیریت،
انترنیټي څیړنه)



د ورډ ( )Wordپه پروګرام کې لیکل او د اسنادو جوړول



( Spreadsheetsد اکسیل پروګرام محاسبې او فورمولونه)



پیرودل  /د اجناسو موجودي (د اجناسو د موجودۍ لست چمتو
کول ،تاییدول ،نرخ اخیستل)
د کار په ځای کې مسلکي سلوک او رفتار (د کار کولو معیار،
پخپل ټاکلي وخت کار ترسره کول ،د مراجعینو او کاري ملګرو
درناوی)



بازار میندنه (سوداګریزې خبرتیاوې ،د خبرو اترو او اغیزمن کولو
مهارتونه ،تحلیلي وړتیاوې)
د معالوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته او همکاري(د مالوماتي
ټکنالوژۍ د داخلي ستونزو حل ،کارکوونکو ته د تخنکیي مرستو
چمتو کول ،د مالوماتي ټکنالوژۍ د اړونده چارو اداره او مدیریت)
د معالوماتي ټکنالوژۍ د اړونده برخو تنظیمول (د نرم کالو
دسیستمونو جوړول او د کارکوونکو روزنه)
د معالوماتي ټکنالوژۍ تخنیکي برخه (د ډیټابیس او ویب پاڼې
جوړول)
تشبث (د سوداګرۍ مدیریت ،د نقدو پیسو د جریان مدیریت ،محاسبه،
د بازار شننه)





څارنه/مدیریت (د کار کوونکو څارنه ،کنټرول او مدیریت)





د اړیکو ټینګول او همغږي



پلورل او بازار میندنه
داسې نور ،مشخص یې کړئ






داسې نور ،مشخص یې کړئ

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
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 .۲آیا پخوا مو د کار زده کړې په برخه کې زده کوونکي لرل؟ □ هو □ نه ،که مو لرل نو څو تنه؟ _____________________
_____________________
 .۲که مو ځواب هو وي ،څومره کار زده کوونکی مو په اوږدمهاله توګه پر دندو ګمارلي دي؟
_____________________
 .۲اوس مهال مو په شرکت کې د ښځو لپاره څومره بستونه خالي دي؟

د دې لپاره چې شرکت مو د کار زده کوونکي ،شاګرد او د دندې غوښتونکې ته د دندې چمتو کولو په موخه ثبت او راجستر شي ،مهرباني وکړئ د یادې
فورمې یوه نسخه د  submit@promote-wie.comبرښنالیک پتې له الرې واستوئ.

د امریکې متحده ایالتونو نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کار زده کړې ،حرفوي زده کړو او کار ګمارنې پروګرامونو او فعالیتونو
لپاره د خالي بستونو د اعالن په موخه د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې په استولو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه
د ګمارونکې ادارې د معلوماتو راټولولو فورمې د استولو په بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی د نوموړو ادارو
له الرې د غوښتنلیک استولو باندې هیڅ ډول ګټه نشي ترالسه کوالی .که چیرې کومې ادارې ستاسو څخه ستاسو د فورمې استولو په بدل کې د فیس غوښتنه وکړه نو په دې صورت کې
مهرباني وکړئ په دې هکله خپل راپور په دې  hotline@promote-wie.comبرښنالیک پته راواستوئ.
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