ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ ﺧﺑرﭘﺎڼﮫ

دوﯾﻣﮫ ګڼﮫ

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل ﻣۍ

ﻣوږ څوک ﯾو او څﮫ ﮐﺎر ﮐوو؟ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﮐﺎري ځواک ﭘﯾﺎوړﺗﯾﺎ ﭘروګرام د ﮐﺎر ﻟټووﻧﮑو او ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو د ودې ﭘﮫ ﻻره ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي څو د ھﻐوی
ظرﻓﯾﺗوﻧو ﺗﮫ د ﮐﺎرګﻣﺎرووﻧﮑو ﻟﮫ اړﺗﯾﺎوو ﺳره ﺳﻣون ورﮐړي او ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ځواﮐﻣن ﮐﺎری ځواک ﺷﻣﭔر ﻟوړ ﮐړي .دﻏﮫ ګڼﮫ د ﺧﺑرﭘﺎﻧﻲ د ﭘروژي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ
او ھﻣدارﻧګﮫ زﻣوږ د ښووﻧﯾزو ھﻣﮑﺎراﻧو ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧﯽ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي  .د ﻻ زﯾﺎﺗو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻟﮫ ﭘﺎره ﻻﻧدې ﺑرﭔښﻧﺎﯾﻲ ﭘﺗﯥ ﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ:
www.crea-awdp.com
ﺳﻣﺎرت اﻧټرﻧﭔﺷﻧل ) (SMART Internationalد ښووﻧﯾزو ،څﭔړﻧﯾزو او ﻣﺷورﺗﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﭼﻣﺗو
ﮐوﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﺗﺧﺻص ﻟري .دﻏﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﭘﻠﯥ ښووﻧﯾز دورې ﻟﮫ وړاﻧدې د اټﮑل ﺷوﯾو ﭘﺎﯾﻠو ﭘر ﺑﻧﺳټ
ﺟوړوي .ﯾﺎد ﺳﺎزﻣﺎن د ﺧﺻوﺻﻲ ﺳﮑټور ﻟﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو او ځواک څﺧﮫ ﭘﮫ ﺑرﺧﻣﻧﺗﯾﺎ ﺳره ،ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د
داﯾﻣﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ودې ﻟﮫ ﻣﻧځﺗﮫ راﺗګ ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د ﭘروژې او ﻣﺎﻟﻲ ﻣدﯾرﯾت ښووﻧﯾز دورې د
ﮐﺎرګﻣﺎرووﻧﮑو او ﮐﺎري ﺑﺎزار ﻟﮫ اړﺗﯾﺎوو ﺳره ﺳم داﯾرﯾږي .د ﺳﻣﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮫ  AWDPﭘروګرام ﮐﯥ د
وﻧډې اﺧﯾﺳﺗو ﻟﮫ ﻻرې ﺧﭘﻠﮫ ﮐﺎري ﻻره او ﻣﯾﺗود د ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ د ﺧدﻣﺗوﻧو د وړاﻧدې ﮐوﻟو او د ﻟﯾﺎﻗت ﭘر ﺑﻧﺳټ
د وﻻړو ښووﻧﯾزو دورو ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﺳره ﺧﭘل ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﭘﯾﺎوړي ﮐړي دي .ﭘﮫ درﯾو ﻟوﻣړﯾو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د
ﻣرﺳﺗو ﻟﮫ اﺧﯾﺳﺗو وروﺳﺗﮫ ۸۳ ،ﺗﻧﮫ ) ۲۷ښځﯥ( ﻣﺳﻠﮑﻲ ﮐﺳﺎن ﭘﮫ ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻣﻧځﻧۍ ﮐﭼﮫ ﭘﮫ دﻧدو
ګﻣﺎرل ﺷوي او ﯾﺎﯾﯥ ﺗرﻓﯾﻊ ﮐړې ده.

د  AWDPﻟﮫ دورې ﻓﺎرغ ﺷوي ﮐﺳﺎن ﮐﺎر ﭘﯾداﮐوي :ﺣﮑﻣت ﷲ وردګ ﻟﮫ ﺧﭘﻠو ﺳوداګرﯾزو ﺗﺟرﺑو او ﻟوړو
زده ﮐړو ﺑرﺧﻣن و او ھڅﮫ ﯾﯥ ﮐوﻟﮫ څو د ځﺎن ﻟﮫ ﭘﺎره ﮐﺳب او ﮐﺎر ﭘﯾدا ﮐړي .ده ﭘﮫ ﯾوه ښووﻧﯾز ﮐورس ﮐﯥ ﻟﮫ
ګډون ﺳرﺑﭔره ،ﭼﯥ  AWDPﭘﮫ ﺳﻣﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﯥ ﺟوړ ﺷوی و ،د ﯾوې ﮐﺎري ﻣرﮐﯥ ﻟﮫ ﭘﺎره ور و ﺑﻠل ﺷو.
دﻏﮫ ﻣرﮐﮫ د ښﺎﻏﻠﻲ ﺣﮑﻣت ﻟﮫ ﭘﺎره ھﯾﺟﺎن ﭘﺎروﻧﮑﯥ وه .دی ډاډه ﻧﮫ و ،ﭼﯥ ﭘوښﺗﻧو ﺗﮫ څرﻧګﮫ ځواب ورﮐړي.
ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﯾﯥ ﻟﮫ ﺧﭘل ښووﻧﮑﻲ ﻣرﺳﺗﮫ وﻏوښﺗﮫ او د ھﻐﮫ ﻟﮫ ﻻښووﻧﮑو څﺧﮫ ﭘﮫ ګټﮫ اﺧﺳﺗﻧﯥ ﯾﯥ ځﺎن د
ﻣرﮐﯥ ﻟﮫ ﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﮐړ څو ﭘرځﺎن د ټﯾﻧګ ﺑﺎور ﭘﮫ درﻟودو ﺳره راڅرګﻧد ﺷﻲ .څو ورځﯥ وروﺳﺗﮫ ،د
ﮐﺎرګﻣﺎرﻧﯥ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻐﮫ ﺗﮫ د ﮐﺎر وړاﻧدﯾز وﮐړ او دا ﻣﮭﺎل ھﻐﮫ د ﯾوه ښووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ډﻧﻣﺎرک د ﮐډواﻟو ﭘﮫ
ﻗﻧﺳول ګرۍ ﮐﯥ دﻧده ﺗرﺳره ﮐوي .ښﺎﻏﻠﻲ ﺣﮑﻣت واﯾﻲ " :ﻟﮫ ګﻣﺎرﻧﯥ وړاﻧدې ﺧدﻣﺗوﻧو ﻟﮫ ده ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړه
څو د ځﺎن ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾوه ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎر ﭘﯾدا ﮐړي".

ﻟوړ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﺑرﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﮐوي :د ﺑرﭔښﻧﺎ ﻏځوﻧﯥ ﻣﻧل ﺷوی ﭘروګرام ،ﭼﯥ د  AWDPﻟﮫ ﺧوا ﺗﻣوﯾل او د
 DESTINYدﻓﺗر ﻟﮫ ﺧوا وړاﻧدې ﮐﯾږي ،د ﺑرﭔښﻧﺎ د ﻣزو ﻏځوﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻟﻧډې ﻋﻣﻠﻲ زده ﮐړې ورﮐوي.
دﻏﮫ ځﺎﻧګړی ﭘروګرام ،د ﻣﺳﻠﮑﻲ ښووﻧﮑو او ﺗﺟرﺑﮫ ﻟروﻧﮑو ﺑرﻗﯾﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوا ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺟﮭزو ﻻﺑراﺗواروﻧو
ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي ،ﭘرﻣﺦ وړل ﮐﯾږي .ګډوﻧوال د ﮐﺎرګﻣﺎرووﻧﮑو ﻟﮫ اړﺗﯾﺎوو ﺳره ﺳم ﻣﺳﻠﮑﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐوي او د ﺳوداګرﯾزو اړﯾﮑو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻻزﻣو زده ﮐړو ﺗﮫ ﻻس رﺳﯽ ﻣوﻣﻲ څو وﮐوﻻی ﺷﻲ د ځﺎن ﻟﮫ
ﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺳب او ﮐﺎر ﭘﯾدا ﮐړي .ﯾو ﺷﻣﭔر ﻓﺎرﻏﺎن داﻣﮭﺎل ﭘﮫ ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ﮐﯥ د ﺑرﭔښﻧﺎ ﭘﻠټوﻧﮑﻲ،
ﺑرﻗﻲ ،او ﻣرﺳﺗﯾﺎل ﺑرﻗﻲ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﭘﮫ دﻧدو ﻣﺷﻐول دي.

ښځﯥ او رﻧګ CTTC :ﭼﯥ د  AWDPد ﻣرﺳﺗو ﯾو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐووﻧﮑﯽ دی ،د ﻟوﻣړي ځل ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾﯥ د
 ۴۰ښځو ﻟﮫ ﭘﺎره د رﻧګﻣﺎﻟۍ ښووﻧﯾزه دوره ﭘﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ښﺎر ﮐﯥ ﺟوړه ﮐړه .ګډوﻧواﻟو ﭘﮫ دې دوره ﮐﯥ د
ﮐوروﻧو رﻧګول ،ﭘﻠﺳټر ،ﺳﻔﻧﺞ وھل ،رﭔګ ﻣﺎل وھل او د ګردوﻧو ﻟرې ﮐول زده ﮐړل .دﻏﮫ ﮐﺳﺎن د
ﮐﺎرګﻣﺎراﻧو ﻟﮫ ﻟﺧوا ﭘﮫ ﭘروګرام ﮐﯥ د ګډون ﻟﮫ ﭘﺎره ﻣﻌرﻓﻲ ﺷول او ﻟﮫ دې وروﺳﺗﮫ او د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﻟﮫ
ﻟوړﭔدو وروﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﻐﻠﻲ ﺗرﻓﯾﻊ واﺧﻠﻲ او ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﯥ ﻣﻌﺎﺷوﻧﮫ ﻟوړ ﮐړای ﺷﻲ .ﯾو ﺷﻣﭔر ﻟﮫ دﻏو ښځو ﭘﮫ
اړوﻧد ﮐﻣﭘﻧﯾو ﮐﯥ د ﺑرﭔښﻧﺎ ﺗﻔﺗﯾش ﺗر درﺟﯥ وړاﻧدې ﺗﻠﻠﯥ دي .د اﻓﻐﺎن ﮐﺎرﯾﺎب ﮐﻣﭘﻧۍ ﻣدﯾره آﻏﻠﯥ ﻧﻔس ګل
واﯾﻲ » :د ﺟوړوﻧﯥ او رﻏوﻧﯥ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ښځو ﻟﮫ ﭘﺎره د  AWDPﻣرﺳﺗو زه وھڅوﻟم ،څو ﯾوه
ښځﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ ﮐﻣﭘﻧۍ ﺟوړه ﮐړم«
ﻟﮫ ﻣوږ ﺳره اړﯾﮑﮫ :ﺑرﭔښﻧﺎﻟﯾﮏ  ،info@crea-awdp.comد اړﯾﮑو ﺷﻣﭔره ۰۰۹۳(۰) ۷۹۶-۱۸-۹۱-۹۱ :

