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 (WLDبورسیه ) درخواست رهنمای

 هدف.1
بوده تا باشد افغان جوان و مستعد برای  خانم های  عبارت از ارایه کمک هزینه تحصیلی (WLD)مبتنی بر نیازمندی  تحصیلیبورسیه هدف 

تحصیل در  به کار و. اولویت به کاندیدان واجد شرایطی داده خواهد شد که از خود عالقه را بدست بیاورند بازار محور- مهارت های تخنیکی آنها

 نشان داده باشند. محور -بازارتخنیکی مسلکی و رشته های 

 

 اند؟ برای درخواستیکی ها واجد شرایط  .2
 باید داری شرایط ذیل باشند: WLD تحصیلی مبتنی بر نیازمندی متقاضیان بورسیه

 ؛سکونت داشته باشد( WLD) والیات مورد نظر برنامهدر یکی از  از طبقه اناث بوده و .1

 و ؛را باید داشته باشد 10صنف  شهادت نامهمتقاضی حد اقل  .2

 .دنشان ده یعلم یارهایبه معکامل  و تعهد داشته یقو یلیتحصتاریخچه  .3

WLD  دادنخواهد  نباشند، بورسیهشرایط به متقاضیانی که واجد.  

 چه اهدا خواهد شد)مزایا(؟  .3
 زیر های زمینه از یکی در فنی آموزش ماه سه یا فیسسته که شامل هزینه تحصیل ب یک متقاضی ،شود انتخاب برنده  عنوان بهکسی  اگر 

 . درخواست کننده میتواند تا سه عنوان را به اساس رتبه بندی انتخاب نماید.میشود را بدست میاورد

 معلوماتی   تکنالوژی(ICT) یا کمپیوتر 

 زبان انگلیسی 

 دفترداری( مدیریت دفتر( 

 آموزشی ابتدایی نرسنگ 

 ؟مهلت درخواستی چه زمان است  .4
 :ذیل مواصلت کند یتاریخ هاتا درخواستی های کامل به هردوره آموزشی باید 

  2018 اپریل 15دور اول: 

 2018 جوالی 1دور دوم: 

 2018اکتوبر  1دور سوم: 

 2019 جنوری 1دور چهارم: 

 .دهد یهردرخواست کننده میتواند تنها به یک دوره درخواست
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 است؟ چه زمان چهار گانه  دوره های آموزشی. 5
 دوره هر. نماید می ارائه  2019 و 2018 های سال طول دررا  فنی آموزش دوره چهار (WLD) مندینیاز بر مبتنی تحصیلیبورسیه  برنامه

 . خواهد بود ماه 3

  2018 جوالی -می   دور اول: .1

 2018 اکتبر -اگست   دور دوم: .2

 2019جنوری  – 2018نوامبر   دور سوم: .3

 2019 اپریل – فبروری  دور چهارم: .4

 اعطا خواهد شد؟ تعداد بورسیه هاچه   .6
شرایط اهدا به متقاضیان واجد  2019و  2018 هایبورسیه را در سال  1500به تعداد  WLD تحصیلی مبتنی بر نیازمندی برنامه بورسیه

  خواهد کرد.

 چگونه میتوانم درخواست کنم؟ .7
 عبارتند از:مبتنی بر نیازمندی  تحصیلی درخواست برای بورسیه هایمراحل 

د مورد نیاز و همچنان با موا زایای مربوطهم مبتنی بر نیازمندی، تحصیلی بورسیه این رهنما را به دقت مطالعه نموده و خودتان را با .1

 بورسیه آشنا سازید. 

 ولی تان مشوره نموده و موافقت کتبی آنان را داشته باشید.  در رابطه با بورسیه با والدین و یاهستید  18اگر زیر سن  .2

خواسته و به کمک آنها  کمک عناوین آموزشی چهار معلم تان جهت انتخاب یکی از از استاد/شامل هستید  پوهنتون/اگر در مکتب .3

 شما هست را انتخاب کنید.  کاری مناسب و مورد عالقهکه  ها رشتهیکی از 

 را دریافت کنید. WLD مبتنی بر نیازمندی فورم درخواست بورسیه .4

 کنید.  و تکمیل فورم را خانه پُری .5

 قرار خواهد گرفت.  ارزیابیمورد  و اسناد الزم حمایوی به آن ضمیمه شده باشد تکمیل بودهفورم های که  صرف

 

 ؟ضرورت است اسنادآیا کدام .8
 ضمیمه نمائید: فورم درخواستیبا اسناد جانبی ذیل را همراه شما باید بلی! 

 .تصدیق تولد یا تذکره تابعیت .1

 داشته باشید.نامه کتبی والدین و یا ولی تان را موافقت سال هستید  18اگر زیر سن  .2

 . فعلی شما پوهنتون/سفارشنامه توسط یکی از مسئولین مکتب .3

انش آموزانیکه فیصدی نمرات آن کمتر د اطالعنامهقابل قبول نیست. ی غیر رسم اطالع نامهجدول نمرات آخرین صنف. یا طالعنامه ا .4

 پذیرفته نمیشود. نیز د باش % 70از 

خود را و اینکه  سیه و عالئق تحصیلی و کاریدرخواست برای بور یلدالکه در آن درخواست کننده ای کلمه  750تا  500یک مقاله  .5

 . بنویسید را  چطور این برنامه برای رسیدن به آن اهداف کمک میکند
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 ؟میتوانم فورم درخواستی را بدست آورماز کجا .9
قابل ننگرهار ، قندهار و هرات، کابل بلخ، در مکان های ذیل در والیات WLD مبتنی بر نیازمندی تحصیلی فورم های درخواستی برای بورسیه

 دسترس میباشند:

 ؛ WLDدفاتر ساحوی  .1

 و؛  (AWEC)مرکز آموزشی زنان افغان دفاتر والیتی  .2

 .در والیات وزارت امور زناننمایندگی های  .3

  WLDوبسایت و همچنان فورم ها را بصورت الکترونیکی از 

wld-w.promoteafghanwomen.org/en/wld/scholarshipshttps://ww دریافت کرده و از طریق ایمیل 

 wld.com-scholarships@promote     .فرستاده میتوانید 

 

 چه زمان است؟ برنامهمهلت .10
به یکی از محل های جمع آوری  قبل از ختم مهلت هم بصورت چاپییا بصورت الکترونیکی و شما به همراه تمامی اسناد الزمه  فورم درخواستی

روی نام متقاضی با و موم شده  درخواستنامه های چاپی باید در یک پاکت مهر تسلیم داده شود) بلخ، هرات، کابل، قندهار یا ننگرهاردر والیات 

 پاکت ارسال گردد(:

 WLDدفاتر ساحوی  .1

 (AWECمرکز آموزشی زنان افغان )دفاتر والیتی  .2

 ریاست امور زنان والیات مربوطه .3

  wld.com-scholarships@promote ایمیل: شما همچنان میتوانید بسته درخواستی تان را از طریق ایمیل به آدرس  .4

 برای ما ارسال دارید. 

 نخواهد شد. قبول  مهلت درخواستی ها بعد از 

 
 

 چگونه انتخاب میشوند؟ دریافت گننده گان بورسیه.11
مستقل بوده و جهت  بدنهکمیته یک این انتخاب میشوند.  WLD گزینش توسط اعضای کمیته مبتنی بر نیازمندی تحصیلی بورسیه برندگان

 انتخاب کاندیدان شایسته بر مبنای موارد ذیل ایجاد شده است:

  تعلیمیپیشینه  .1

 یک مقاله که در آن اهداف و عالیق کاری و اینکه چگونه این بورسیه میتواند شما را در بدست آوردن آن اهداف کمک می نماید. .2

درخواست کننده گان رقابتی بوده و تمام  WLDنهائی بوده و غیر قابل تجدید میباشد. بورسیه های  WLDبورسیه  گزینشتصامیم کمیته 

 د شد.تانتخاب نخواهمنحیث برنده 

 ؟دریافت کننده گان بورسیه چطور و چه زمانی اطالع داده میشوند.12
 ز دریافت بورسیه مطلع خواهند شد.ا ،درخواستی دورهیک  روز بعد از ختم مهلت 21 مدت بورسیه انتخاب میشوندیکه برای تمام کسان

کدام خبری مبنی بر  WLDشما از طرف دفتر  روز بعد از ختم مهلت 21اگر  کسانیکه انتخاب نشده اند برای آنها اطالع داده نخواهد شد. 

https://promoteafghanwomen.org/en/women-leadership-development/applications
https://www.promoteafghanwomen.org/en/wld/scholarships-wld
mailto:scholarships@promote-wld.com
mailto:scholarships@promote-wld.com
mailto:scholarships@promote-wld.com
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تمام دریافت  ،بعد از اطالعسرنوشت درخواستنامه تان دریافت نکردید، بدانید که درخواست شما برای بورسیه مورد قبول واقع نشده است. 

 اید امضاء نمایند. کنندگان بورسیه یک نامه پذیرش بورسیه را که برای شان ارسال میشود را ب

ارسال خواهد شد. مراسم اهدای بورسیه در هرات،  WLDمراسم اهدای بورسیه دعوتنامه برای دریافت کنندگان بورسیه جهت اشتراک در 

 آباد برگزار خواهد شد. کابل، قندهار، مزار شریف و جالل 

 ؟های دریافت کنندگان بورسیه چی استمسئولیت .13
 میباید: تمامی دریافت کنندگان

ه در نمایند. جزئیات از طریق نامه حاوی خبر انتخاب شدن برای بورسی قبل از مهلت آن خانه پوری و تسلیمنامه پذیرش بورسیه را  .1

 دسترس شما قرار خواهد گرفت. 

 را با خبر سازند.  WLDو هر نوع تغییر دیگری باید مسئول بورسیه در دفتر  دگان درصورت تغییر در آدرس، مکتبدریافت کنن .2

را  رییس برنامه آموزشیخود را که مهر و امضاء  هفته وار  دریافت کنندگان باید در تمام صنف ها شرکت جسته و گزارش حاضری .3

 روز غیر حاضری مجاز است. 6برای تمام برنامه تنها  با نهاد تحصیلی تعقیب نمایند.داشته باشد 

  بدست بیاورند. و بخش های عملی آخری ،را در امتحان وسطی  % نمرات70باید  دریافت کنندگان بورسیه .4

 .دهند ارائه امتحان وسطی را از بخش رضایت های گزارش ،برنامه آموزشی ادامه از قبل باید دریافت کننده گان .5

اخذ تصدیق نامه توسط  %  کل نمرات را کسب کرده باشند را قبل از 70که حد اقل شان  نهاییدریافت کنندگان نتایج امتحانات  .6

 نهاد تسلیم نمایند.

 سواالت و کمک .14
  با ما در تماس شوید: و تسلیم دهی درخواستی خانه پُری ،در صورت داشتن سوال و نیاز به کمک جهت دریافت

 wld.com-scholarships@promoteایمیل آدرس: 

 795538327ویا  0728419626شماره تلفن: 

 wld-https://promoteafghanwomen.org/en/wld/scholarships وبسایت: 
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