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په افغانستان کې د کاري ځواک پیاوړتیا پروګر ام خبرپاڼې ته ښه راغالست!
په افغانستان کې د کاري ځواک پیاوړتیا پروګرام ( )AWDPپه دغه او را وروسته ګڼو خبرپاڼو کې ،زمونږ د همکارانو پروژوي فعالیتونه او
زمونږ د اجراییوي همکارانو السته راوړنې ستایي .د  AWDPټیم او د مرستو ترالسه کوونکي دا چانس لري څو د خصوصي شرکتونو ترمنځ د
اړینو همکاریو ،د کارموندنې د کچې لوړولو او اقتصادي ودې د اسانتیاو چمتو کولو په موخه تفاهم منځته راوړي .مهرباني وکړئ دغه خبرپاڼه له
خپلو هغو ملګرو او همکارانو سره شریکه کړئ ،چې د افغانستان له ودې او پرمختګ سره مینه لري.
مونږ څوک یو او څه کار کوو؟
په افغانستان کې د کاري ځواک پیاوړتیا پروګرام د کارګمارونکو له پاره د ماهر کاري ځواک او د  ۳۰،۵۵۵افغانانو له پاره د کارموندنې او معاشونو
د کچې لوړولو په الره کې کار کوي ،چې  ۵۰سلنه به یې ښځې جوړ کړي .دغه پروګرام د خصوصي سکټور روزونکو ته د مرستو ورکولو له
الرې ،د بازار له غوښتنې سره سم سوداګریزو او تخنیکي زده کړو او همکاري مالتړو خدمتونو ته وده ورکوي .د ال زیاتو مالوماتو له پاره الندې
برېښنایي پتې ته مراجعه وکړئ:
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افغان مېرمنې د کارګمارونکو د اړتیا وړ مهارتونه ترالسه کوي :د  AWDPد مرستو ترالسه کوونکي ضمانت کوي چې ښځې باکیفیته زده کړو ته
الس رسی ولري څو وکوالی شي د ځان له پاره کار پیداکړي یا لوړ معاشونه او ترفیع واخلي .ځینې ښوونیز فعالیتونه نارینه او ښځو ته ځانګړي
شوي ،په داسې حالکی چې ځینې نور یوازې د ښځو له پاره دي .د بېلګې په توګه ،په مزار شریف کې د ( )MEHRپه نوم داخلي نادولتي موسسه له
ساختماني سکټور سره د یوځای کېدو په موخه د حساب دارۍ له پاره ځوانې مېرنې چمتو کوي .د دغه پروګرام د بریالیتوب له پاره ،د ( )MEHRټیم
والدینو او مېړونو ته هم ونډه ورکړې او له یو شمېر شرکتونو سره د ځوانو مېرمنو د کارګمارنې په موخه هوکړې ته هم رسېدلي دي.
بازار محوره روزنه د کار موندنې المل کیږي :د  AWDPد مرستو ټول ترالسه کوونکي په هغو سکټورونو کې له کارګمارونکو سره همکاردی چې
د ښې ودې برخمن دي ،څو ډاډ ترالسه شي چې د هغوی د روزنې پروګرامونه د کار ګمارونکو له اړتیاوو سره سمون لري .هغوی له یو بل سره د
همکارۍ له الرې باید روزنیز نصاب له روزنیزې دورې وړاندې تصدیق کړي .د مرستو ترالسه کوونکي همدارنګه د دندو د پېژندلو ،د کارموندنې
په موخه له فارغانو سره د مرستو او همدارنګه په ښه معاش د ښو دندو پیداکولو په موخه د کارموندې ادارې هم رامنځته کوي .دغه فعالیتونه ،چې د
کاري بازار له اړتیاوو سره سمون لري ،د دې ضمانت کوي ،چې لږترلږه  ۰۵سلنه شاګردان به د دوی مرسته کار پیدا کړي او په ښه کسب بوخت
شي.
د بازار محوره( د بازار له اړتیاوو سره سم) زده کړو دایمي کول :د  AWDPد مرستو ترالسه کوونکي وایي ،چې د امریکا متحده ایاالتو د نړیوالې
پراختیایي ادارې ( ) USAIDپانګونې دوی ته دا وړتیا وربښي ،چې خپل ښوونیز پروګرامونه د بازار له اړتیاوو سره سم طراحي کړي او همدارنګه
خپلې سودا ګرۍ ته وده وکړي .د بیلګې په توګه ،د ( )AFSپه نوم افغان خصوصي ښوونیز /روزنیز شرکت ویلي ،چې دا مهال د کارګمارونکو له
پاره د فرمایشي ښوونیز /روزنیزو پروګرامونو د طراحۍ په اړه له څو همکارو شرکتونو سره په خبرو بوخت دي .که دغه طرحه له بریالیتوب سره
مله شي ،شرکتونه به نور خپل کارکوونکي له افغانستان نه بهر وانستوي ،بلکې په اسانۍ سره به وکوالی شي ،چې له ( )AFSشرکت سره اړیکه
ونیسي څو د هغوی له پاره الزم ښوونیز /روزنیز خدمتونه چمتو کړي.
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