ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎھوار

ﺷﻣﺎره ۲

ﻣﯽ ۲۰۱۳

ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم و ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳﻌﮥ ﻧﯾروی ﮐﺎری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) (AWDPدر راﺳﺗﺎی ﺗﻘوﯾت ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺟوﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎر و
ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ظرﻓﯾت ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﻧطﺑق ﺳﺎزد و ﺗﻌداد ﺷﺎﻏﻠﯾن را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش دھد .اﯾن ﺷﻣﺎره ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺎھوار ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘروژوی و ھﻣﭼﻧﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی ھﻣﮑﺎران آﻣوزﺷﯽ ﻣﺎ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ آدرس ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﺷودwww.crea-awdp.com :
اﺳﻣﺎرت اﻧﺗرﻧﺷﻧل ) (SMART Internationalدارای ﺗﺧﺻص در زﻣﯾﻧﮥ ﺗطﺑﯾق ﺧدﻣﺎت
آﻣوزﺷﯽ ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺷورﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺧود را ﺑر اﺳﺎس ﭘﻼن
ھﺎی ﻣﻧظم ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣذﮐور از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ظرﻓﯾت ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﺎﯾدار در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣدﯾرﯾت
ﭘروژه ﺑﮫ اﺳﺎس ﺿرورت ھﺎی ﻣوﺳﺳﺎت ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن
 SMARTﺑﺎ ﺳﮭم ﮔﯾری در ﺑرﻧﺎﻣﮫ  AWDPروش ﮐﺎری ﺧود را ﺑرای ﺑرﮔزاری دوره ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﻐل ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻘوﯾت ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .در ﺳﮫ ﻣﺎه اول ﭘس از
اﺧذ ﮐﻣﮏ ھﺎ ۸۳ ،ﻧﻔر ﻣﺳﻠﮑﯽ در ﺳطﺢ ﻣﺗوﺳط از ﺟﻣﻠﮫ  ۲۷زن در وظﺎﯾف ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد و
ﺗرﻓﯾﻊ ﮔرﻓﺗﻧد.
ﻓﺎرﻏﺎن دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ  AWDPوظﯾﻔﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﺣﮑﻣت ﷲ وردک از ﺗﺟﺎرب ﮐﺎری و
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧوب ﺑرﺧوردار ﺑود و ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﺑرای ﺧود ﮐﺎر ﭘﯾدا ﮐﻧد .وی ﺿﻣن اﺷﺗراک
در ﯾﮏ ﮐورس آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط  AWDPدر ﻣوﺳﺳﮫ  SMARTﺑرﮔزار ﺷده ﺑود ،ﺑرای ﯾﮏ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﺎری ﺑﮫ ﻗﻧﺳوﻟﮕری دﻧﻣﺎرک ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن دﻋوت ﺷد .ھرﭼﻧد اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرای آﻗﺎی
ﺣﮑﻣت ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز ﺑود ،اﻣﺎ او ﻣطﻣﺋن ﻧﺑود ﮐﮫ ﭼطور ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧده ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕوﯾد.
ﺑدﯾن ﺟﮭت از اﺳﺗﺎد ﺧود ﮐﻣﮏ ﮔرﻓت و از ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﮫ آﻣوﺧﺗﮫ ﺑود ﺧود را ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
آﻣﺎده ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺣﺎﺿر ﺷود .ﭼﻧد روز ﺑﻌد ،ﻣوﺳﺳﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﮐﺎرﻣﻧد داﺷت و ﺑﺎ ﺣﮑﻣت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣوده ﺑود ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﺎر داد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر وی ﻣﻧﺣﯾث
ﻣرﺑﯽ در ﻗﻧﺳوﻟﮕری دﻧﻣﺎرک ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻗﺎی ﺣﮑﻣت ﻣﯽ ﮔوﯾد" :آﻣوزش
ﺧدﻣﺎت ﻗﺑل از اﺳﺗﺧدام ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ ﺑرای ﺧود ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧوب ﭘﯾدا ﮐﻧد".
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺗﺿﻣن ﻣوﻓﻘﯾت ھﺳﺗﻧد :ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش ﺑرﻗﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺣﺗﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗﺻدﯾق ﺷده ﺑﮫ ﺗﻣوﯾل  AWDPو ﺗوﺳط دﻓﺗر  DESTINYﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود و آﻣوزش
ﻋﻣﻠﯽ ﻓﺷرده در زﻣﯾﻧﮫ ﻟﯾن دواﻧﯽ ﺑرق اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎص ،ﺗوﺳط اﺳﺗﺎدان ﻣﺳﻠﮑﯽ و
ﻣﺟرب ﺑرق ﮐﮫ در ﻻﺑراﺗوارھﺎی ﻣﺟﮭز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﮭﺎرت
ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣوﺳﺳﺎت ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ را ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم را در
زﻣﯾﻧﮥ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺟﺎری ﻣﯽ آﻣوزﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺧود ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﯾﺎﺑﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻓﺎرﻏﺎن در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻧﺣﯾث ﻣﻔﺗش ،ﺑرﻗﯽ ﻣﺳﻠﮑﯽ و دﺳﺗﯾﺎر ﺑرق ﮐﺎر در ﺷرﮐت ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺷﻐول ﮐﺎر ﺷده اﻧد.
زﻧﺎن رﻧﮕﻣﺎل CTTC :ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎی  AWDPﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای اوﻟﯾن
ﺑﺎر دورۀ آﻣوزﺷﯽ رﻧﮕﻣﺎﻟﯽ را ﺑرای  ۴۰زن در ﺷﮭر ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑرﮔزار ﻧﻣود .در اﯾن دوره
رﻧﮕﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﮫ ،ﭘﻼﺳﺗر ،اﺳﻔﻧﺞ زﻧﯽ ،رﯾﮓ ﻣﺎل و ﮔرد ﮔﯾری ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﻣوزش داده
ﺷد .اﯾن اﺷﺧﺎص از ﺳوی ﻣوﺳﺳﺎت ﺳﮑﺗور ﺧﺻوﺻﯽ ﺟﮭت اﺷﺗراک در ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد و ﭘس از ﺑﮭﺑود ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺷﺎن در وظﺎﯾف ﺧود ﺗرﻓﯾﻊ ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .ﺑرﺧﯽ از
اﯾن زﻧﺎن در ﺷرﮐت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺎ درﺟﮫ ﺗﻔﺗﯾش ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﻣوده اﻧد .ﻧﻔس ﮔل ،ﻣدﯾر ﮐﻣﭘﻧﯽ
اﻓﻐﺎن ﮐﺎرﯾﺎب ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﮐﻣﮏ ھﺎی  AWDPﺑرای زﻧﺎن در ﻋرﺻﮥ ﮐﺎر ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣن را
ﺗﺷوﯾق ﻧﻣود ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ زﻧﺎن را ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻧم«.
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ :آدرس اﯾﻣﯾل  ،info@crea-awdp.comﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس۰۰۹۳(۰) ۷۹۶-۱۸-۹۱-۹۱ :

