پروموت :زنان در عرصۀ اقتصاد )(WIE
بخش انکشاف نیروی کار
فورمه ثبت نام انفرادی
معلومات در مورد زنان درعرصه اقتصاد (:)WIE
پروموت :پروژه زنان در عرصۀ اقتصاد ) ،)WIEزنان تحصیل یافتۀ افغان را در تمام نقاط کشور جهت کسب مهارت ها ،ابراز نظر و دسترسی به منابع
توانمند میسازد تا در راستای رشد اقتصاد ،کاهش میزان فقر و ایجاد موثریت در پالیسی های مربوط به محل کار در پاسخ به نیازمندیهای زنان کمک
رسانند .پروژه متذکره این کار را بوسیلۀ بلند بردن سطح پیشرفت تجارت شخصی زنان و بخش های تجارتی که در آن سهم زنان  01یا بیشتر از 01
درصد باشد و از طریق بکار گماری متقاضیان کاری از طبقه اناث و نیز همکاری با عرضه کنندگان محلی آموزش های تعلیمی ،حرفوی و مسلکی
جهت فراهم آوری زمینۀ انکشاف مهارت های مربوط به محل کار ،ارائه مشورت در مورد وظیفه ،برنامه های کار آموزی ،و همکاری در بخش رشد
ظرفیت حرفه ای زنان تحصیل کرده که سنین آنان از  01الی  01سال میباشد ،انجام می دهد.
هدف:
پروژه زنان در عرصه اقتصاد ،از شرکت کنند گان عالقمند میخواهد تا معلومات در مورد اینکه چگونه خدمات و کمک ها برای آنها فراهم گردد را ارائه
نمایند .پاسخ های شما محرم گذاشته میشود و با توجه خاص از آن جهت تامین امنیت شما استفاده صورت خواهد گرفت .صداقت ودقت شما برنامه ما را
کمک می کند تا شما را حمایت کنیم ،بنا ً لطف نموده ،قبل از ارائه جواب در مورد آن به دقت فکر کنید.

پرسشنامه ابتدایی
 .1معلومات شخصی:
 1.1نام مکمل:

 1.1سن:

 1.1نام پدر:

 1.1ایمیل آدرس:

 1.1جنسیت:

مرد

زن

 1.1شماره مبایل/تلیفون:

* پروژه زنان درعرصۀ اقتصاد ) ،( WIEدر حال حاضر صرف فورم های زنان افغان دارای سنین 11الی  13را می پذیرد.

 .1تحصیالت و جستجوی وظیفه
 1.1آیا در حال حاضر متعلم/محصل هستید؟

بلی

نخیر

 2.2بلند ترین سطح تحصیلی را که تکمیل نموده اید کدام است؟
سطح تحصیالت
ابتدایی (صنف 1الی)5
متوسطه (صنف  6الی)1
لیسه (صنف 9الی )02
پوهنتون (لیسانس)
ماستری
 Phdدکتورا

سال








1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

هیچ گونه هزینۀ ثبت نام جهت اشتراک در فعالیت های کارآموزی ،آموزش های حرفه یی و کاریابی پروژۀ زنان در عرصۀ اقتصاد برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده
امریکا وجود ندارد .هیچ نهاد آموزشی یا طرف ثالث حق ندارد فیس طی مراحل و تحویل دهی فورمه ثبت نام فردی را از شما مطالبه نماید .لطفا ً در نظر داشته باشید که هیچگونه منفعت
در ارائه درخواست از طریق نهاد آموزشی یا طرف ثالث وجود ندارد .اگر شخص ای از شما تقاضای پرداخت فیس را مینماید ،لطف نموده این موضوع را از طریق ایمیل آدرس
 hotline@promote-wie.comگزارش دهید.
1/۵

نخیر

 1.1آیا از کدام بخش دیگر برنامه تحصیلی فراغت حاصل نموده اید؟ بلی

اگر بلی ،لطفآ پروگرام را که تکمیل نموده آید انتخاب نمایید .اگرنخیر ،به صفحه بعدی برویید.
 انستتیوت TVET
تجارت/کمپنی خصوصی



آموزش کار توسط کارفرما




دیگر

برای تمام بخش های انتخاب شده ،نوع برنامه را مشخص سازید ( سرتیفکیت ،دیپلوم ،وغیره) و بخش یا رشتۀ متمرکز.
 1.1چرا با پروژه زنان در عرصۀ اقتصاد ثبت نام میکنید؟
 1.1.1غرض دریافت وظیفه جدید



 1.1.1جهت اشتراک در برنامه آموزشی برای پیشرفت در شغل خویش



 1.1.1جهت اشتراک دردوره های
کارآموزی/شاگردی



 1.1.1غرض ارائه درخواست برای بورسیه تحصیلی



( )1.1.1.1به کدام نوع وظیفه عالقمند هستید( :لطفا ً تمام بخش های که صدق می کند را انتخاب نمایید)
تمام وقت
شغل آزاد /کار آفرینی
رضاکار /خدمات اجتماعی








نیمه وقت
کار آموزی(اداره)

فصلی /موقتی
شاگردی (تجارت)

( )1.1.1.1در چه سطح یک وظیفه ،با تجربۀ کاری و مهارتهای شما به بهترین وجهه مطابقت دارد؟
در سطح متوسط (5-0
 در سطح پایین ( 0-0سال)
در سطح ابتدایی ( 1سال)
 سال)
( )1.1.1.1چه زمان آماده اید کار را آغاز نمایید؟
 در جریان  0سال
 6-۴ ماه
 0-0ماه
) (1.1.1.1برای چند سال پالن دارید ،کار نمایید؟
 0-2 سال
کمتر از  0سال










در سطح عالی (5
وبیشتراز 5سال)



اگر گزینه دیگر وجود داشته باشد،مشخص سازید

 5-۴سال

 1.1آیا تصمیم گیرنده گان خانواده ،شما را در جهت کار کردن حمایت می کنند؟





 ۷-6سال

بلی

 نخیر



 +۷سال



 1.1چند تن از اعضاء اناثیه خانواده شما در حال حاضر یا درگذشتۀ نه چندان دور کار کرده اند؟
 1اگر بیشترباشد ،مشخص سازید
هیچ یک 1 1 

پرسشنامه بعدی
 .1سایر معلومات ارتباطی:
سکونت فعلی

شمارۀ تماس در حالت اضطرار:

 1.1محل:

 1.1نام مکمل:

 1.1ناحیه:

 1.1ایمیل آدرس:

 1.1والیت:

 1.1شماره مبایل/تیلفون:

هیچ گونه هزینۀ ثبت نام جهت اشتراک در فعالیت های کارآموزی ،آموزش های حرفه یی و کاریابی پروژۀ زنان در عرصۀ اقتصاد برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده
امریکا وجود ندارد .هیچ نهاد آموزشی یا طرف ثالث حق ندارد فیس طی مراحل و تحویل دهی فورمه ثبت نام فردی را از شما مطالبه نماید .لطفا ً در نظر داشته باشید که هیچگونه منفعت
در ارائه درخواست از طریق نهاد آموزشی یا طرف ثالث وجود ندارد .اگر شخص ای از شما تقاضای پرداخت فیس را مینماید ،لطف نموده این موضوع را از طریق ایمیل آدرس
 hotline@promote-wie.comگزارش دهید.
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 .1معلومات تحصیلی
نوع مکتب /پوهنتون

رشته تحصیلی
/تخصص

شهر ،موقعیت،
کشور

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

نتیجه (سرتیفکیت ،دیپلوم
و درجه تحصیل)

فارغ التحصیل

لیسه عالی

بلی نخیر

پوهنتون(لیسانس)

بلی نخیر

پوهنتون (ماستری)

بلی نخیر

TVET

بلی نخیر

سایر موارد(مشخص
سازید)

بلی نخیر

 .1وظیفه
 1.1آیا در حال حاضر وظیفه دارید؟ بلی نخیر
اگر بلی ،در حال حاضر چی نوع وظیفه دارید؟ (مناسب ترین آنرا انتخاب کنید) اگر نخیر بخش وظیفه را خالی بگذارید.
 رضا کار
 کار آموزی (دفتر)
 فصلی /موقتی
تمام وقت
نیمه وقت





شغل آزاد /کار آفرینی

 1.1آیا تجربه کاری قبلی دارید؟ بلی



شاگردی (تجارت)



بخش دیگر




نخیر

اگر بلی ،لطفا ً جدول ذیل تجربه کاری را خانه پری نموده خلص سوانح ( )CVخود را ضمیمه سازید .اگر نخیر به صفحه بعدی مراجعه نمایید.
شغل (ازلست انتخاب
نام شرکت/
سکتور (از لست انتخاب نمایید)
عنوان وظیفه تاریخ آغاز تاریخ ختم
شهر یا محل
نمایید)
استخدام کننده

مسئولیت ها و دست آورد های عمده

نام شرکت/
استخدام کننده

شهر یا محل

عنوان وظیفه

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

شغل (ازلست انتخاب
نمایید)

سکتور (از لست انتخاب نمایید)

مسئولیت ها و دست آورد های عمده

 1.1مجموع تجربه کاری شما به چند سال میرسد؟
هیچ گونه هزینۀ ثبت نام جهت اشتراک در فعالیت های کارآموزی ،آموزش های حرفه یی و کاریابی پروژۀ زنان در عرصۀ اقتصاد برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده
امریکا وجود ندارد .هیچ نهاد آموزشی یا طرف ثالث حق ندارد فیس طی مراحل و تحویل دهی فورمه ثبت نام فردی را از شما مطالبه نماید .لطفا ً در نظر داشته باشید که هیچگونه منفعت
در ارائه درخواست از طریق نهاد آموزشی یا طرف ثالث وجود ندارد .اگر شخص ای از شما تقاضای پرداخت فیس را مینماید ،لطف نموده این موضوع را از طریق ایمیل آدرس
 hotline@promote-wie.comگزارش دهید.
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تازه کار ( 1سال)



سطح پایین ( 0-0سال)





سطح متوسط ( 5-۴سال)

سطح عالی ( 5سال)



 .1جستجو کننده کار (برای کلیه شرکت کننده گان)
 1.1در کدام صنعت عالقمند کار هستید؟
سکتور خصوصی
بانکداری و امور مالی
حکومت داری









بهداشت و درمان
فناوری اطالعات و ارتباطات
محصوالت زراعتی /فرآوری مواد
غذایی

 1.1چه مقدار معاش و دستمزد در هر ماه به واحد پول افغانی توقع دارید؟
کم سابقه
تازه کار
18,000-25,000 
0 – 5000
5000-12,000
12,000-18,000




کسب وکار شخصی /شغل آزاد
سکتور تعلیمی
دیگر(لطفا ً مشخص کنید):

بلند رتبه
39,000-45,000





25,000-32,000
32,000-39,000

45,000-55,000
 55,000یا بیشتر از آن









 .1کار فرمایی  /شغل آزاد
 1.1آیا فکر می کنید که تجارت شخصی خویش را آغاز نمایید و دارای شغل آزاد باشید؟
اگر بلی ،پس به چه نوع آموزش و ظرفیت سازی نیاز بیشتر دارید؟
مهارت های کاری
حسابداری
مدیریت تجارت
محاسبه یا امور مالی
فروشات
مهارت های اداری
منابع بشری
بازار یابی











بلی



نخیر

مهارت های تخنیکی(نرم افزاری)
نتورکنگ (شبکه)
مذاکره
روابط با مشتری
رسیدگی به مشکالت
خالقیت و نوآوری
ارتباطات








مدیریت زمان

سایر بخش ها را
مشخص سازید

 .1آموزش تخنیکی
 1.1آیا کدام برنامه خاص تخنیکی آموزشی یا تصدیقنامه جهت کسب وظیفه یا پیشرفت در وظیفه مورد عالقه تان وجود دارد؟  بلی  نخیر
اگر بلی ،لطفآ مشخص کنید .اگر نخیر ،به صفحه بعدی بروید.

هیچ گونه هزینۀ ثبت نام جهت اشتراک در فعالیت های کارآموزی ،آموزش های حرفه یی و کاریابی پروژۀ زنان در عرصۀ اقتصاد برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده
امریکا وجود ندارد .هیچ نهاد آموزشی یا طرف ثالث حق ندارد فیس طی مراحل و تحویل دهی فورمه ثبت نام فردی را از شما مطالبه نماید .لطفا ً در نظر داشته باشید که هیچگونه منفعت
در ارائه درخواست از طریق نهاد آموزشی یا طرف ثالث وجود ندارد .اگر شخص ای از شما تقاضای پرداخت فیس را مینماید ،لطف نموده این موضوع را از طریق ایمیل آدرس
 hotline@promote-wie.comگزارش دهید.
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 .۷اظهار عالقمندی
 ۷.1انگیزه خود را در مورد اینکه خواهان شرکت در این برنامه اید ،بنویسید(.فقط در یک پاراگراف)

 .1موجودیت وقت
چی مدت وقت تان را درهر هفته صرف تحصیل و جستجوی وظیفه مینمایید؟
ساعت 9-12
ساعت 6-8
ساعت 3-5
ساعت 1-2
هیچ









ساعت 31-15

ساعت 16-20







ساعت +20



 .۹دسترسی به منابع مالی
شما برای پیشرفت حرفه و جستجو کار ،چه منابع مالی برای سرمایه گذاری در آن را در دسترس دارید؟
هیچ

500
AFN

 5001,000
AFN







– 1,000
2,500
AFN



– 2,500
5,000
AFN



510,000
AFN



1020,000
AFN



2030,000
AFN



3050,000
AFN



+50,000
AFN



لطفاً ،جهت تسلیمی فورمه ثبت نام انفرادی  ،فورمت  PDFیا اسکن شده آنرا به آدرس برقی  submit@promote-wie.comارسال
نمایید.

هیچ گونه هزینۀ ثبت نام جهت اشتراک در فعالیت های کارآموزی ،آموزش های حرفه یی و کاریابی پروژۀ زنان در عرصۀ اقتصاد برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده
امریکا وجود ندارد .هیچ نهاد آموزشی یا طرف ثالث حق ندارد فیس طی مراحل و تحویل دهی فورمه ثبت نام فردی را از شما مطالبه نماید .لطفا ً در نظر داشته باشید که هیچگونه منفعت
در ارائه درخواست از طریق نهاد آموزشی یا طرف ثالث وجود ندارد .اگر شخص ای از شما تقاضای پرداخت فیس را مینماید ،لطف نموده این موضوع را از طریق ایمیل آدرس
 hotline@promote-wie.comگزارش دهید.
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