پروموټ :په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژه )(WIE
د کاري ځواک د پرختګ څانګه
د افرادو د ثبت او راجستر فورمه
په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې ) (WIEپه اړه مالومات
په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژه ( )WIEد پروموټ ( )Promoteتر چتر الندې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د لوستو (سواد لرونکو) ښځو سره د
ځانګړو مهارتونو ،غږ پورته کولو حق او سرچینو د السته راوړلو په برخه کې مرسته او همکاري کوي څو د اقتصاد په وده ،د بې وزلۍ د کچې کموالي
او د ښځو د اړتیاوو سره سم د کاري چاپیلایر اړونده تګ الرو کې ونډه واخلي .یاد کار د ښځو اړونده تشبثاتو ،هغه تشبثاتو چې  ۰۱سلنه یا له هغې څخه
زیاتره کارکوونکې یې ښځې وي ،ښځینه کارغوښتونکو سره د ګمارنې په برخه کې د مرستې او همکارۍ او کورنیو تعلیمي ،مسلکي او تخنیکي روزنیزو
پروګرامونو چمتو کوونکو بنسټونو سره د مرستې او همکارۍ له الرې ترسره کوي څو هغه لوستو ښځو ته چې عمرونه یې د  ۰۱او  ۰۱کلونو تر منځ
وي ،د کاري چاپیلایر د مهارتونو د پراختیا ،د مسلکي چارو په برخه کې سال او مشورې ،کار زده کړې او مسلکي چارو پراختیا په برخه کې مرسته او
همکاري وکړي.
موخه:
په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژه ) (WIEد ټولو احتمالي ګډون کوونکو څخه هیله کوي چې د چوپړتیاوو او مرستو د ډول معلومولو او چمتو کولو په
موخه خپل اړونده مالومات له دې پروژې سره شریک کړي .ستاسو د خوندیتوب په موخه به ستاسو ځوابونه محرم وساتل شي او له هغې څخه به په ډیره
پاملرنه کار اخیستل کیږي .ستاسو صداقت او دقت به تاسو ته د مرستو او همکاریو د چمتو کولو په برخه کې زمونږ سره ډیره مرسته او همکاري وکړي.
نو مهرباني وکړئ او د ځواب ورکولو څخه وړاندې ښه فکر وکړئ او بیا ځواب ورکړئ.

لومړنۍ پوښتنلیک
 .۱شخصي معلومات:
 ۱ .۱بشپړ نوم:

 ۴ .۱عمر:

 ۲ .۱د پالر نوم:

 ۵ .۱بریښنالیک پته

 ۳ .۱جنسیت:

 نارینه

 ۶ .۱د مبایل شمېره

 ښځینه

*اوس مهال په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژه ) (WIEیوازې د هغه افغان ښځو فورمې قبلوي چې عمر یې د  ۰۶نه تر ۰۱کاله وي.

 .۲زده کړې او د دندې پلټل:
 ۱ .۲آیا تاسو اوس زده کونکی یاست؟

هو

 نه

 ۲.۲کومې لوړې زده کړې مو ترسره او بشپړې کړې دي؟
کال

د زده کړو کچه
لومړنۍ ښوونځی (تر پنځم ټولګي پورې)



مینځنۍ ښوونځی ( د  ۶نه تر  ۱ټولګي پورې)



لیسه (د  ۹نه تر  ۰۲ټولګي پورې)



۴ ۳ ۲ ۰

پوهنتون (لیسانس)



۴ ۳ ۲ ۰

ماسټري



۴ ۳ ۲ ۰

دوکتورا



۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۰

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
کې د ګډون په موخه په نوم ثبتولو او لیکلو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه د انفرادي کسانو د ثبت او راجستر فورمې د استولو په
بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې د روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له الرې د غوښتنلیک استول ځانګړې ګټه نلري .که چیرې کومې ادارې
ستاسو څخه د ث بت او راجستر 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.com
برښنالیک پته راواستوئ.
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 ۳ .۲ایا له کوم بل تحصیلي پروګرام نه فارغ یاست؟

هو

 نه

که هو ،مهربانی وکړئ هغه پروګرام په ګوته کړئ چې بشپړ کړی مو وي .که نه ،بلې برخې ته مراجعه وکړئ.

د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتیوت
سوداګرۍ /خصوصي شرکت
د ګمارونکي له خوا د دندې پرمهال روزنیز پروګرامونه





نور



د ټولو انتخاب شوو برخو لپاره د پروګرام ډول (تصدیق پاڼه ،دیپلوم ،او داسی نور) او د تمرکزساحه مشخص او په ګوته کړئ.
 ۴ .۲په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې ) (WIEسره ولې نوم لیکنه کوئ؟
 ۳ . ۴ .۲په روزنیزو پروګرامونو کې د ګډون له الرې د خپلو مسلکي چارو د

 ۱ .۴ .۲د نوې دندې ترالسه کولو په موخه
پراختیا په موخه
 ۲ .۴ .۲د کار زده کړې په پروګرام کې د
ګډون په موخه

 ۴ .۴ .۲د بورس لپاره د غوښتن لیک استولو په موخه






 ۵ .۴ .۲په اقتصادي چارو کې د ښځو پروګرام ( )WIEځانګړي پروګرام ته د غوښتن لیک استولو په موخه (مهرباني وکړئ ،مشخص یې
کړئ)..............................................:
( ) ۱ .۱ .۴ .۲تاسو له کوم ډول دندې سره عالقه لرئ( :مهربانې وکړئ ټول صحیح یې په ګوته کړئ)
بشپړه ورځ



نیمه ورځ



موسمي /لنډ مهاله



شخصي کاروبار /متشبث



د کار زده کړې دوره (دفتر)



د حرفوي زده کړو دوره (سوداګري)



رضاکار /ټولنیز خدمتونه



( )۲ .۱ .۴ .۲ستاسو تجربې او مهارتونه د کومې کچې دندې سره سمون لري؟
مینځنۍ تجربې لرونکې
کمې تجربې لرونکې دنده
نوې دنده(له یو کال څخه


دنده ( ۵ - ۰کاله)
( ۰ - ۰کاله)
کم)
( )۳ .۱ .۴ .۲څه وخت کوالی شئ چې دنده پیل کړئ؟
 ۴نه تر۶


 ۰نه تر  ۰میاشتو پورې
میاشتو پورې

په یوکال کې



د ډیرې تجربې لرونکې دنده
(له  ۵کلونو زیات)



که چېرې کومه بله نېټه وي
په ګوته یې کړئ.



 ۴ .۰ .۴ .۲دڅو کاله کار کولو پالن لرئ؟
له  ۰کاله کم



 ۰ - ۲کلونه



 ۵ -۰کلونه



 ۷ - ۵کلونه



له  ۷کلونو څخه
زیات



 ۵ .۲آیا د کورنۍ مشر او پریکړه نیوونکی مو مالتړ کوي چې کار وکړئ؟  هو  نه
 ۶ .۲اوس مها ل ستاسو د کورنۍ څو تنه ښځینه غړي کار کوي او یا یې په نږدې تیر وخت کی کار کړی دی؟
۳
۲
۱
که چیری له دې زیات وي ،په ګوته یې کړئ.
هڅ یو 

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
کې د ګډون په موخه په نوم ثبتولو او لیکلو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه د انفرادي کسانو د ثبت او راجستر فورمې د استولو په
بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې د روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له الرې د غوښتنلیک استول ځانګړې ګټه نلري .که چیرې کومې ادارې
ستاسو څخه د ث بت او راجستر 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.com
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تعقیبیه پوښتنلیک ( د پوښتنلیک ادامه)
 .۱د اړیکې نیولو لپاره نور مالومات:
د اوسني هستوګنځي پته:

بیړنۍ شمیره:

۱.۱ګاونډیتوب

 ۴ .۱بشپړ نوم:


ناحیه
۲ .۱

 ۵ .۱برښنا لیک پته

 ۳ .۱والیت

 ۶ .۱د مبایل شمیره


مالومات
 .۲د زده کړو په هکله
ښار ،موقعیت،
هیواد

د ښوونځي/کالج/
پوهنتون نوم

د پېل نېټه

رشته/تخصص

د پای
نېټه

فارغ التحصیل

لیسه

هو نه

پوهنتون(لیسانس)

هو نه

پوهنتون (ماستري)

هو نه

د مسلکي او تخنیکي زده
کړو انستیتیوت

هو نه

نور (مشخص کړی)

هو نه

نتیجه (د دولسم ټولګي
شهادت نامه ،دیپلوم او
لیسانس شهادت نامه)

 .۳
دنده
 ۱.۳آیا اوس دنده لرئ؟ هو

نه

که هو ،کوم ډول دنده لرئ؟ (صحیح یي په ګوته کړئ) که نه ،د ا برخه سپینه پریږدئ.
بشپړه ورځ



موسمي /لنډ مهاله



د کار زده کړې دوره(دفتر)



رضاکار



نیمه ورځ



شخصي کاروبار /متشبث



د حرفوي زده کړو دوره
(سوداګریز)



او 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
کې د ګډون په موخه په نوم ثبتولو او لیکلو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه د انفرادي کسانو د ثبت او راجستر فورمې د استولو په
بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې د روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له الرې د غوښتنلیک استول ځانګړې ګټه نلري .که چیرې کومې ادارې
ستاسو څخه د ث بت او راجستر 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.com
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 ۲ .۳آیا تاسو کاري تجربه لرئ؟ هو

 نه

که هو ،مهربانی وکړی په الندې توګه د کاري تجربې جدول بشپړ او خپلې خلص سوانح ( )CVورسره ضمیمه کړئ .که نه ،دا برخه پریږدئ او بلې
برخې ته الړ شئ.
سکټور (د لیست نه
مسلک (د لیست
یې په ګوته کړئ)
نه یې په ګوته
د پای نیټه
د پیل نېټه
د دندې سرلیک
ښار یا موقعیت
د شرکت /کار ورکوونکي نوم
کړئ)

مهم مسؤلیتونه او السته راوړنې

ښار یا موقعیت

د شرکت /کار ورکوونکي نوم

د دندې سرلیک

د پیل نېټه

د پای نیټه

مسلک (د لیست
نه یې په ګوته
کړئ)

سکټور (د لیست نه
یې په ګوته کړئ)

مهم مسؤلیتونه او السته راوړنې

 ۳.۳ټول ټال څو کاله کاري تجربه لرئ؟
بې تجربه ( ۱کال)



کم تجربه ( ۰ -۰کلونه)



مینځني تجربه لرونکی (۵-۰
کالونه)



لوړه کچه تجربه لرونکی (د  ۵کلونو
څخه زیات)



 .۴دنده لټوونکی (د ټولو ګډون کوونکو لپاره)
 ۱ .۴زیاتره په کومه صنعتي برخه کې د کار کولو سره مینه او عالقه لرې؟

روغتیایي خدمتونه
د خصوصي سکتور کاروبار

معلوماتي او کمپیوټر ټکنالوژي
بانکداري او مالي چارې

کرهڼیز تشبثات /خوراکي توکو پروسس
حکومتولي
 ۲ .۴په اټکلي ډول په میاشت کې څومره معاش اخلئ (افغانۍ)؟
مینځنۍ کچه
نوی ګمارل شوی
۲۵۱۱۱ - ۰۱۱۱۱ 
۵۱۱۱ - ۱
۰۲۱۱۱ - ۲۵۱۱۱ 
۰۲۱۱۱ - ۵۱۱۱
۰۹۱۱۱ - ۰۲۱۱۱ 
۰۱۱۱۱ - ۰۲۱۱۱









شخصی کاروبار
پوهنې سکتور
نور(مهرباني وکړئ مشخص یې کړئ)
لوړ پوړی
۴۵۱۱۱ - ۰۹۱۱۱
۵۵۱۱۱ - ۴۵۱۱۱
 ۵۵۱۱۱یا له هغې زیاتې
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کې د ګډون په موخه په نوم ثبتولو او لیکلو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه د انفرادي کسانو د ثبت او راجستر فورمې د استولو په
بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې د روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له الرې د غوښتنلیک استول ځانګړې ګټه نلري .که چیرې کومې ادارې
ستاسو څخه د ث بت او راجستر 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.com
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 .۵تشبث  /شخصي کاروبار
 ۱ . ۵آیا ستاسو په فکر خپل شخصي کاروبار شروع کول غواړئ؟  هو  نه
که مو ځواب هو وي نو به ډاګه کړئ چی زیاتره کوم ډول روزنیزو او د وړتیا لوړولو پروګرامونو ته اړتیا لرئ؟
شخصي او اخالقي مهارتونه
سوداګریز مهارتونه

د شبکو جوړول (نټورکنګ)
د رسمي اسنادو ساتل (دفترداري)

خبرې اترې
د سوداګریزو چارو اداره او مدیریت

د پیرودونکو سره د اړیکو ټینګول
محاسبه او مالي چارې

د ستونزو حل
خرڅالؤ

نوښت
اداري مهارتونه

د اړیکو ټینګول
بشري سرچینې (بشري منابع)

بازار میندنه
که نور وي په ډاګه
ډاګه
په
،
که نور وي
یې کړئ.
یې کړئ.








 .۶تخنیکي روزنیز پروګرام
 ۱ .۶آیا د دندې السته راوړلو او په دنده کې د پرمختګ په موخه کوم ځانګړي روزنیز یا تحصیلي پروګرام ته اړتیا لرئ؟
هو   نه
که هو ،مهرباني وکړئ په ډاګه یې کړئ .که نه ،راتلونکې برخې ته مراجعه وکړئ.

 .۷د تحریک او انګیزې څرګندونه
 ۱ .۷هغه کومه انګیزه وه چې په دې پروګرام کې یې د ګډون لپاره وهڅولئ (یوازې یو پاراګراف)

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
کې د ګډون په موخه په نوم ثبتولو او لیکلو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه د انفرادي کسانو د ثبت او راجستر فورمې د استولو په
بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې د روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له الرې د غوښتنلیک استول ځانګړې ګټه نلري .که چیرې کومې ادارې
ستاسو څخه د ث بت او راجستر 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.com
برښنالیک پته راواستوئ.
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 .۸د وخت شتون
په اونۍ کې څومره وخت د زده کړې او کار لټوونې په موخه لګوالی شئ
هیڅ

 ۲ - ۰ساعته

 ۵ - ۰ساعته

 ۱ - ۶ساعته

 ۰۲ - ۱ساعته











۰۵ - ۰۲
ساعته


 ۲۱یا له هغې
نه زیات


۲۱ - ۰۵
ساعته


 .۹مالي سرچینو ته الس رسی
تاسو د خپلو چارو د پرمختګ او دندې د لټون لپاره کومې مالي سرچینې لګوئ؟ (پیسی)
۵۱۱
افغانۍ

هیڅ




- ۵۱۱
 ۰۱۱۱افغانۍ


- ۰۱۱۱
 ۲۵۱۱افغانۍ


- ۲۵۱۱
۵۱۱۱
افغانۍ


-۵۱۱۱
۰۱۱۱۱
افغانۍ


-۰۱۱۱۱
۲۱۱۱۱
افغانۍ


- ۲۱۱۱۱
۰۱۱۱۱
افغانۍ


-۰۱۱۱۱
۵۱۱۱۱
افغانۍ


له
۵۱۱۱۱
نه زیاتې
افغانۍ


مهرباني وکړئ د خپل ثبت او راجستر فورمې  PDFاو یا سکن شوي کاپي د  submit@promote-wie.comبرښنالیک پتې له الرې را 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
کې د ګډون په موخه په نوم ثبتولو او لیکلو باندې هیڅ ډول فیس نشته .هیڅ یو روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له تاسو څخه د انفرادي کسانو د ثبت او راجستر فورمې د استولو په
بدل کې د فیس غوښتلو حق نلري .مهرباني وکړئ او په یاد ولرئ چې د روزنیز انستیتیوت یا کوم بل دریم پالوی له الرې د غوښتنلیک استول ځانګړې ګټه نلري .که چیرې کومې ادارې
ستاسو څخه د ث بت او راجستر 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.com
برښنالیک پته راواستوئ.
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