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د افغانستان د کاري ځواک پیاوړیتا پروګرام )(AWDP
لنډه کتنه
د افغانستان د کاري ځواک پیاوړتیا پروګرام یا ) (AWDPپر دوو ستونزو ،چې یوه یې د وزګارتیا د کچې لوړوالی او بله یې د افغان
ماهر تخنیکي کاري ځواک او سوداګریزو مدیرانو کمښت دی ،راڅرخي .دغه پروګرام د کاري بازار( )market-drivenله اړتیاوو
سره سم د برابرو مهارتونو د روزنیزو دورو د کیفیت له لوړولو او دغو دورو ته د ښاریانو د الس رسي د کچې له زیاتولوسربېره ،د
کاري ځواک د پیاوړتیا په الره کې د افغان دولت او د امریکا د متحدو ایاالتو د دولت موخې هم بشپړوي او په ورته وخت کې د
ودانیزوچا رو ،مالوماتي او ارتباطي ټکنالوژۍ ،کانونو د سپړنې ،اتوماتیکو چارو ،سوداګریز مدیرت او خدماتي صنایعو په برخه کې
د فرصتونو په چمتوکولو کې هم مرسته کوي .د  AWDPموخه  ۰۰۲۲۲افغان ماهرینو ته د کارموندنې او د معاشونو له لوړولو
څخه عبارت ده ،چې له دی ډلې یې  ۰۰سلنه ښځې تشکیلوي .دغه پرورګرام هڅه کوي ،چې باکیفیته ښوونیز او روزنیزو تخنیکي
زده کړو او سوداګرۍ ته د الس رسي له الرې د کارموندنې خدمتونه وړاندې کړي او همداراز پورته موخې ته په کتو سره افغان
وګړي وکوالی شي پورونو او سوداګریزو فرصتونو ته الس رسی پیدا کړي.
دغه پرورګرام د افغانستان په شپږو لویو ښارونو کې د کاري ځواک د مهارتونو د پیاوړتیا په موخه بالعوضه تخنیکي مرستې تر
السه کوونکو ته وړاندې کوي .دغه ښارونه عبارت دي له :کابل ،هرات ،مزارشریف ،جالل آباد ،کندهار او کندز څخه .موږ په دې
اند یو ،چې د کاري بازار له اړت یاوو سره سم د وړ او الیق کاري ځواک له زیاتېدو سره به و کوالی شو په ټول افغانستان کې د مهم
اقتصادي سکټور له ودې او غوړېدو سره مرسته وکړو .په افغانستان کې د کاري ځواک د پیاوړتیا پروګرام له پوهنې وزارت سره په
نیږدې همکارۍ په یادو ښارونو کې پلی کیږي.

اصلي فعالیتونه:










د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونکو ښوونه او روزنه
د مالي ،اداري او سوداګریز مدریت د مهارتونو د زدکړی او د دورې د ښوونکو روزنه
د تخنیکي او مسلکي زده کړو د نصاب او د عامه او خصوصي سکټور له غوښتنو سره سم همدارنګه د مالي چارو
( ،)financeادارې او سوداګریز مدیرت د ښوونبزو دورو سره تطبیقول.
د عامه او خصوصي سکټور په غوښتنه د ښوونیزو پروګرامونو پلي کول .
په عامه او خصوصي سکټور کې د ښوونیزو پروګرامونو د پلي کوونکو جورښتونو د ظرفیت لوړول
د " بودیجې داخل" فعالیتونو د همغږۍ له پاره په پوهنې وزارت کې د اداري مالتړ د څانګې رامنځته کول
د ښوونیزو پروګرامونو د پلي کونې ،څارنې ،ارزونې او راپور ورکونې په برخو کې د کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په
موخه له پوهنې وزارت سره همکاري
د کاري بازار او کارموندنې د خدمتونو وړاندې کوونکو مرکزونو په اړه د مالوماتو چمتو کوونکو شبکو څخه مالتړ
د سوداګریزو پراختیایي خدمتونو او پورونو له چمتو کوونکو مرکزونو سره د اړیکو ټینګولو د اسانتیاوو برابرول

موخې







د  ۰۰۲۲۲زرو کسانو له پاره د کاري زده کړو چمتو کول او له هغوی سره د کارموندنې په اړه مرسته کول .د یادونې وړ
ده ،چې څلورمه برخه د دغو کسانو به ښځې وي.
د ښوونکو له مسلکي ودې سره مرسته او د تدریسي معیارونو پیاوړتیا
د تخنیکي ،مسلکي او سوداګریز مدیریت د کورسونو پیاوړتیا
د ښوونیزو پروګرامونو د چمتو کوونکو او کار ګمارونکو ترمنځ د الزمو اړیکو او همغږۍ چمتو کول
د تخنیکي ،مسلکي او سوداګریز مدیریت د زده کړو پروګرامونو ته د الس رسي د کچې لوړول
په منځنۍ کچه د کارلټوونکو له پاره د کارموندنې د خدمتونو وړاندې کول

