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 رهبری زنان توسعۀ –: پروموت  (USAID)اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا 

 (WLD)رهبری زنان  توسعۀتحصیلی  بورسیه

 

  یاعالن برای درخواست

 

 

 که در اوایلتحصیلی  بورسیهزنان افغان واجد شرایط را برای اشتراک در برنامه درخواست  رهبری زنان توسعۀ پروژه
ادامه پیدا می کند، می پذیرد. این برنامه مساعی مشترک اداره انکشاف بین  2017آغاز و الی ختم سال  2016سال 

ین ابرنده گان و ، ودهبهای تخنیکی و حرفوی افغانستان المللی ایاالت متحده امریکا و انستیتوت های پیشگام آموزش 
معرفی  ،در انستیتوت ها عالی افغانستان تدریس خواهد شدکه را به برنامه های مختلف تحصیلی دوساله  بورسیه تحصیلی
  هرنده گان این بورسیببودوباش آموزش و  صارفمتا ر نظر دارد درهبری زنان  توسعۀتحصیلی بورسیه می نماید. برنامه 

 کابل، هرات، ننگرهار، قندهار و بلخ بپردازد.  های در والیات ی شخصیرا در زمان تحصیل در انستیتوت ها

 هبدر انستیتوت های معتبر آموزش دیده، ضرورت روز افزون که  ردندگقادر تحصیلی اینست تا دختران  ورسیهباین هدف 
هزینه تحصیلی نظر به ساحات مختلف . کمک استخدام گردندوظایف تقاضا محور  در ساخته وافراد مسلکی را برآورده 

 متفاوت بوده و نیز نظر به انستیتوت مورد نظرشاگردان فرق میکند. 

اعطا می گردد که واجد شرایط  و به افراد مناسب گان به اساس معیار ها هندهدتحصیلی برای درخواست  ورسیهب
تحصیلی طوری طرح شده است که شاگردان را برای ادامه  مه بورسیهبرنااین . ددارن تحصیلیکمک هزینه به ضرورت 

 کمک کند. تحصیل شان الی و بشمول صنف چهاردهم 

 تعیین شده و واجد شرایط بودن برای کمک هزینه تحصیلی، درخواست کنندگان باید:  شرایطبرای تحقق 

 ،دنطبقه اناث باشاز  .1
 ؛دنشهروند افغانستان بوده و در افغانستان زندگی کن .2
 باشد؛ به این برنامهدارنده سند فراغت صنف دوازدهم بوده که نشان دهنده لیاقت و تعهد شان  .3
 این بورسهدوتن از والدین برای کمیته و یا هر طرف یک  امضا شده از ضمن یک نامهداشتن حمایت فامیل  .4

 تحصیلی؛
خواسته می شود تا یک مقاله مختصر را که توضیح دهنده فعالیت های جانبی، سرگرمی  هنده گانداز درخواست  .5

 ها، و عالقمندی های شان در بیرون از مکتب باشد، بنویسند.
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 درخواسترهنمایی 

 
دیسامبر سال  30زنان باید اسناد ذیل را الی تاریخ  رهبری توسعۀ پروژهتحصیلی  ورسیهببرای برنامه  هنده گاندتمام درخواست 

 تسلیم نمایند:  2015

 کاپی تذکره .1
 . مایندنارایه  را تاریخ تولد شان باشد نشاندهنده کهباید تذکره و یا پاسپورت  هنده گاندتمام درخواست 

 رهبری انکشاف پروژهنوت: معلومات شخصی بصورت محرمانه نگهداری شده و برای هیچ کس غیر از کارمندان 

 زنان قابل دسترس نمی باشد. 

 نمرات فراغت صنف دوازدهم/ تراسنکرپت  .2
درخواست کننده باید سند فراغت صنف دوازدهم را که توسط وزارت معارف و یا مسئول ساحوی وزارت معارف 

در والیت امضا و تایید شده باشد، ارایه کند. اگر درخواست کننده فعال در دوره لیسه است، باید تاییدی آنرا ارایه 

 د شامل ترانسکرپت رسمی نمرات مکتب باشد. کند. اسناد کمکی میتوان

 نامه نامزدی .3
مسئول باید داوطلب را کاندید کند. اگر شخص کاندید کننده بغیر از اعضای فامیل یک عضو خانواده و یا یک فرد 

 امضا کند.  نامزدینیز نامه او باشد، باید یک عضو خانواده 

 باید در بر گیرنده نکات ذیل باشد: نامزدی نامه

  / با درخواست کنندهفرد توضیح دهنده ارتباط عضو خانواده 
  شرح تعهد درخواست کننده برای آموزش 
  بیان دستاورد های کاندید و دالیل برای پیشنهاد وی برای دریافت کمک هزینه تحصیلی پروژه انکشاف

 رهبری زنان

 هدف نامه .4
کلمه  500دری و یا پشتو در حد اکثر  این برنامه به زبان های را در هدف اشتراک خوددرخواست کننده باید 

 بنویسد که جواب دهنده نکات ذیل باشد: 

  چرا شما به برنامه کمک هزینه تحصیلی پروژه انکشاف رهبری زنان درخواست می کنید؟ 
  چیزی را میخواهید بدست بیاورید؟ از طریق کمک هزینه تحصیلی چه با فراگیری آموزش 
 مثبت باالی جامعه و آنهایی که در  ریبرای تاثیر گذاتجربه های این برنامه دهید که چطور از  وضیحت

 اطراف شماهستند استفاده می کنید.

صورت کاپی کردن نوشته فرد دیگری ) سرقت ادبی( رد ر دنوت: این متن باید توسط خود درخواست کننده تهیه شود. 
 خواهد شد.

 فورم درخواستی .5
دیگر برای شامل شدن در سیستم  زمالاسناد  کجا بایو  کمیل نمودهتدرخواست کننده باید فورم درخواستی ذیل را 

درخواستی برای کمک هزینه تحصیلی تسلیم نماید تا برای مالحظه جهت دریافت کمک هزینه تحصیلی در یکی از 

 پوهنتون ها و یا انستیتوت های شخصی مد نظر گرفته شود. 
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  درخواستی های تکمیل شده باید به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال گردد: 

scholarships@promote-wld.com 

 

 

 

 

 (WLD)رهبری زنان  توسعۀ اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا: پروموت 

 رهبری زنان توسعۀ تحصیلی پروژه بورسیه برنامه 

 هندهدفورم معلومات شخصی درخواست 

  اسم 

  اسم پدر

 تاریخ تولد

 ماه / روز / سال

 

  جنسیت

  نژاد

  آدرس الکترونیکی

 درس خانهآ

 )سرک، شهر، ناحیه، والیت(

 

  شماره تلیفون

  تحصیلی فعلی درجه 

  حالت فعلی تحصیلی شما چیست؟ 

 قصد تحصیل: 

 در کدام انستیتوت و یا پوهنتون شخصی در نظر دارید تا شامل شوید؟ 

 نام پوهنتون:

 آدرس پوهنتون: )سرک، شهر، ناحیه، والیت(

 آنرا دارید: در نوعیت برنامه ی که شما قصد آموزش 

دانش سیاسی، برنامه )مانند، انجنیری ساختمانی، حقوق، اداره تجارت، معماری، حسابداری، موسیقی، ژورنالیزم، رهبری، اداره، کمپیوتر ساینس، نرسنگ، 

 ه(، تزیین خانه، هنر و غیر حی لباسانگلیسی، بازاریابی، بانکداری، طرا ادبیاتطراح گرافیک، روابط بین المللی، شبکه، اداره منابع بشری، طراحی ویب، 

 انکشاف مسلکی، سرگرمی ها، کار های رضاکارانه، اشتغال اجتماعی وغیره(تان را بنویسید )مانند  گرمی هایرسلطفا 

 

 رهبری زنان اطالع حاصل نمودید؟  وسعهتتحصیلی پروژه  بورسیهشما چطور در باره برنامه 

 کلمه مختصر سازید(  20)لطفا جواب تان را در 
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 (2105دیسامبر  30زمان برای درخواستی )دوره زمانی و ختم 

 
 می باشد.  2015دیسامبر  30 زنان رهبری توسعۀ پروژه تحصیلی ورسیهب برنامهدرخواستی  ختماریخ ت

 ارسال نمایید.  wld.com-scholarships@promoteلطفا تمام اسناد الزم را به همراه معلومات ضروری به آدرس الکترونیکی 

 

 درخواستی و راجستر نمودن   2015دیسامبر  30

 

 اعالن نتایج ابتدایی   2016جنوری  30

 

 نتایج نهایی )جاگزینی در انستیتوت های(    2016فبروری  30

 

        آغاز برنامه        2016مارچ  22

 

 

 

از ساعت  93728419626+و یا به شماره تلیفون  wld.com-scholarships@promoteآدرس الکترونیکی  لطفا با
بعد از ظهر روز های یکشنبه الی پنج شنبه به تماس شده و سواالت تان را در باره پروسه  4:30قبل از ظهر الی  8:00

 بگذارید.  میاندرخواستی در
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 معلومات پیش زمینه 

 
 (WLD) رهبری زنان در افغانستان توسعۀدرباره برنامه 

 

، و جامعه مدنی رهبران آینده دولت، تجار ه حیثبجوان موفق را قادر می سازد ه طبق (WLD)زنان  رهبری توسعۀبرنامه 

توانایی رهبری و تعهد برای آوردن تغییر مثبت در جامعه از داشتن خانم با  25000در طی پنج سال، . ه کار گماشته شوندب

و ارتباطات الزم را برای د شد. برنامه انکشاف رهبری زنان برای آنان دانش، مهارت، ناستخدام خواه مذکور طریق برنامه

، یدر وظایف تصمیم گیر رسیدنجامعه فراهم خواهد کرد. با مختلف سکتور های  گیری در رسیدن به سطوح باالیی تصمیم

ا آنه قویت نمایند.تمدنی در سراسر کشور  سایر نهاد هایوخواهند شد تا صدای زنان افغان را در دولت، تجارت، و  ادرقآنها 

در را آنها اشتراک زنان  .گردندمی  باشد، یسی ها و روش های که حمایه کننده مساوات، رفاه و توانمندی زنانپال مدافع

کمک و مطمئن می سازند که ح و شگوفایی را ترویج می کنند؛ این زنان برنامه ها تشویق می کنند و بدان وسیله صل

در پالن های ستراتیژیک آینده کشور بطور برجسته و باثبات همکاری به دختران و زنان در حاشیه اجندای دولت نه، بلکه 

 گنجانیده شود. 

 

 

 

  


