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1.  تعرف
!د کار مارکيټ په دوامداره توګه د تل په زیاتیدونکي نرخ بدلون کوي!

مسلکي الرښود د ښوونځي څخه د کار نړۍ ته د لیږد لپاره اړین دی ځکه چې دا ځوانانو ته اجازه ورکوي چې خپل مسلکي اهداف 
تعریف کړي او د دندې ميشته کولو کې دطاسانتیاوې برابرې وکړي. د بې رسپرسته يوازيني بهرنیو کوچنیانو لپاره، د مسلک الرښود 

د دې لپاره مهم دی:
• په ایټالیا کې د کار مارکيټ کې د نویو ننګونو او فرصتونو پوهه؛

• د دوی پخوانی مهارتونه او وړتیاوې پیژندل؛ 
• د دوی د مهارتونو، ګټو او د مسلکي هیلو دريافت کول؛

• زده کړه چي د دندي موندلو لپاره کوم اداري پروسیجرونه او اسنادو ته اړتیا ده؛
• د دې وړتیا چې د دندې ميشته کولو په اړه باخربه انتخابونه وکړي.

تعرف

دا مهم دي چې د کار په نړۍ کې د وروستي بدلونونو رسه او د نوي مسلکونو او راڅرګندیدونکي سکټورونو رسه ځان پر خرب وسايت.
دبيلګي په توګه، د COVID-١٩ وبا په ډیری سکتورونو منفي اغیزه کړې. په ورته وخت کې، په هرصورت، ځینې سکتورونه وده 

کړې او نوي مسلکونه رامینځته کیږي (د بیلګې په توګه ټولنیز هوساینه، پالنه کونکي، د کور تحویيل خدمتونه، روغتیا ساتنې، 
ژباړونکي، او ترجمه کونکي ...).

د کار غوښتونکي باید د نوي مهارتونو څخه خرب وي چې د کار په نړۍ کې ګټور او په لټه کې دي.
د هر سکټور لپاره د ځانګړو تخنیکي مهارتونو رسبیره، ډیري او ډیري دندې د «انتقايل» مهارتونو ته اړتیا لري - لکه ټیم کار، 
انتقادي فکر، د ستونزې حل کول، ارتباط، او د خربو اترو مهارتونه. ډیجیټل مهارتونه هم په زیاتیدونکي ډول اړین دي ، په 

ځانګړي توګه د وبا په جریان کې ډیجیټل ته د فشار رسه.
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تعرف

دا مهم ده چې په تیرو وختونو کې ترالسه شوي مهارتونو او په اصيل هیواد کې ترالسه شوي وړتیاو ته ارزښت ورکړئ.
د مخکیني وړتیاو بدلولو څرنګوايل پوهیدل اړین دي ترڅو دمخه ترالسه شوي مهارتونه او تجربه په ایټالیا کې وپیژندل يش. دا د 
قیمتي وخت ضایع کولو څخه مخنیوی کوي او پدې معنی چې د لوړو زده کړو کورسونو یا کارموندنې ته په چټکۍ رسه الرسسی.

د مسلکي الرښووين لپاره اليس کتاب څه يش دي؟
إدا د مسلکي ادغام په هدف د روزنې فرصتونو ته د الرسيس الرښود دی. د دې هدف دا دی چې د کار مارکيټ کې د شاملیدو په اړه 

الرښوونې وړاندې کړي کوچنيانو او ځوان مهاجرینو او کډوالو ته چې یوازې ایټالیا ته رسیديل دي.
دا د چا لپاره اراده ده؟

• په ایټالیا کې بې رسپرسته بهرين کوچنيان او ځوان مهاجر او کډوال؛
• رضاکار ساتونکي، د مهاجرینو په تاسیساتو کې چلونکي او، ټول اړونده بالغ کسان.

د دي موخې څه دي؟
•  د کار ميشته کولو په هدف د روزنې الرو ته د الرسيس په اړه ګټور معلومات چمتو کول؛

•  چي د یو چا لپاره د مهارتونو ارزولو او د یو مسلکي هدف تعریف کولو څرنګوايل په اړه الرښوونې وړاندې کړي؛
•  په ایټالیا کې د منظم کار موندلو او لټون لپاره لږترلږه اړتیاوې او اسناد په ګوته کړي؛

•  د CVs چمتو کولو او د دندې لپاره غوښتنلیک په اړه ګټورې مشورې ورکړئ.
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2.  بې رسپرسته بهرنیو کوچنیانو ته

که چريي تاسو یو بې رسپرسته بهرنۍ کوچنی یا ځوان 
مهاجر یا کډوال یاست او تاسو د استوګنې په ځای کې   

کې یاست، دا الرښود به تاسو رسه مرسته وکړي چې
څنګه د دندي مارکيټ ته دننه شئ او د دندې ميشته کولو د دندي مارکيټ ته دننه شئ او د دندې ميشته کولو 

لپاره د روزنې الرې چارې پرمخ بوځي. لپاره د روزنې الرې چارې پرمخ بوځي. 

زه ولې د مسلکي الرښووين لپاره اليس کتاب 
ته اړتیا لرم؟

زه ولې ژر کار نشم کولی؟

په ایټالیا کې، د کوچني په توګه تاسو یوازې کار کولی شئ که چريي:
تاسو د د ١٦١٦ کلن یاست کلن یاست *

تاسو لږترلږه ١٠ کاله په ښوونځي کې تري کړي وي
تاسو د ليچينزيه ميډيه Licenza Media (د منځني ښوونځي سند) 

ترالسه کړی وي، کوم چې تاسو ته اجازه درکوي عايل ښوونځي یا 
مسلکي وړتیا ته الرسسی ومومئ چې لږترلږه درې کاله دوام کوي.

نو، که چريي تاسو د ١٦ او ١٧ ترمنځ کوچنی یاست او دا وړتیا نلرئ، 
تاسو کولی شئ د روزنې الره تعقیب کړئ چې تاسو د کار لپاره چمتو کوي.

بې رسپرسته بهرنیو کوچنیانو ته

په ایټالیا کې، دا ممکنه ده چې د 15 کلنۍ څخه هم کار واخیستل شي، د 
زده کړې د قرارداد له الرې د روزنیز کورس د فعالولو په صورت کې )صدارتي 

قانون 2015/81. 43( فرمان.
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بې رسپرسته بهرنیو کوچنیانو ته

د روزنې الرې مختلفد روزنې الرې مختلف ډولونه او د مسلک الرښود 
کورسونه شتون لري. دا مهمه ده چې ټول هغه معلومات 

راټول کړئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ چي د باخربه 
انتخابونوانتخابونو لپاره وخت ونیسئ.

... تاسو کولی شئ د دې اليس کتاب رسه پیل کړئ! 
تاسو به د الرې په اړه توضیحات ومومئ چې تاسو ته 
مناسب وي، هغه اسناد چې تاسو ورته اړتیا لرئ او د 

مستقیم مالتړ لپاره له چا رسه اړیکه ونیسئ.
خوشحاله لوست!

ولې روزنیز کورس د دندې 
موندلو لپاره مهم دی؟

زه څنګه کولی شم زما لپاره 
ترټولو مناسبه الره بيه وموم؟

د روزنې کورسونه تاسو ته اجازه درکوي چې د کار کولو 
په وخت کې زده کړه وکړئ او مهارتونو ته وده ورکړئ - 
سخت مهارتونه او نرم مهارتونه - چې د نننۍ سوداګرۍ 

نړۍ ورته اړتیا لري. برسېره پردې، دوی تاسو ته اجازه 
درکوي چې یو سند ترالسه کړئ (معموال د اتيستاتو 

Attestato په نوم یادیږي)، کوم چې هغه فعالیتونه چې 
تاسو تررسه کړي او هغه مهارتونه چې تاسو یې ترالسه 

کړي تصدیق کوي. دا به ستاسو لپاره د کار لټون او موندل 
اسانه کړي!
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3.   په ایټالیا کې د کار موندلو لپاره د روزنې الرې  
تعليم د هر فرد اسايس حق دی.

خو تعليم فرض هم دي! 
...ځکه چې دا د شخيص ودې، په ټولنه کې د شمولیت او 

دندې او عامه خدماتو ته د الرسيس لپاره اړین دی.

د تعليم حق لرل
د برشي حقونو نړیواله اعالمیه (قانون. ٢٦)

د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون 
(فرمان. ٢٨)

د ایټالیا اسايس قانون (فرمان. ٣٤)
د «زامپا قانون Zampa Law» د بې رسپرسته بهرنیو کوچنیانو 

د ساتنې په اړه (فرمان. ١٤)
 «Licenza Media» ليچينزيه ميډيه

(د منځني يا ميډل ښوونځي سند)

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti یا CPIA اخیستو لپاره، تاسو کولی شئ په Licenza Media د ليچينزيه ميډيه
(«والیتي بالغ زده کړې مرکز») کې نوم لیکنه وکړئ.  

• نوم لیکنه وړیا ده او د اکتوبر ١٥ څخه مخکې تررسه کیږي، مګر دا ممکنه ده چې د وروستۍ نیټې وروسته راجسرت کړئ.
• CPIAs مختلف کورسونه وړاندیز کوي چې تاسو ته اجازه درکوي ایټالوي زده کړئ او هغه لومړين مهارتونه ترالسه کړئ چې تاسو ورته اړتیا 

لرئ د کار نړۍ ته د ننوتلو لپاره.
• په ښوونځي کې، تاسو کولی شئ ستاسو د روزنې اړتیاو پراساس د خپل PIE یا Piano Educativo Individualizzato («انفرادي زده کړې 

پالن») د جوړولو غوښتنه وکړئ.
• د دې لپاره چې تاسو ته نږدې CPIA ومومئ، الندې لینک تعقیب کړئ او «CPIA» + د هغه ښار نوم دننه کړئ چیرې چې تاسو ژوند کوئ. 

 /https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola

د کار ځای پرځای کولو الره هغه وخت پیل کیږي کله چې خلک خپل 
منځني ښوونځي (سکوال میډیا Scuola Media) سند ترالسه کړي.

په ایټالیا کې د کار موندلو لپاره د روزنې الرې 
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په ایټالیا کې د کار موندلو لپاره د روزنې الرې 

١ د زده کړي کورسونه چي د CPIAs لخوا چمتو کيږي
کورستوضيحات

لومړئ کچه
لومړۍ دريس دوره

(٤٠٠ سعتونه)
لومړئ کچه

دوميه دريس دوره
(٨٢٥ سعتونه)

د ایټالوي ژبې او خواندګي زده کړې کورس
(١٨٠ سعتونه)

د لوړ مهارتونو الرې
(٢٠٠ سعتونه)

د موډل الرې

د ثانوي زده کړو د لومړي دورې (ليچنزيا ميډيا Licenza Media) وروستي 
وړتیا ترالسه کولو الره.

د ټولو مسلکي او تخنیکي انسټیټیوټ کورسونو لپاره عام کورسونو پورې اړوند د 
لومړين مهارتونو ترالسه کولو تصدیق کولو سند ترالسه کولو لپاره الره.

د بهرنیو اتباعو لپاره د ایټالوي ژبې د خواندګي زده کړې کورس د لومړين 
(A١-A٢) ایټالوي ژيب رسه.

د ټیټ ثانوي ښوونځي په پای کې د پوهې او مهارتونو د ترالسه کولو الرې 
.(scuola secondaria di primo grado سکوله سيکنداريه دي پرميو ګرادو)

د هر ښوونیز کال په پیل کې لنډ ماډلر الرې (ژبې، انفارميشن ټيکنالوکي، او نور).

1   CeSPI, Osservatorio Nazionale Sui Minori Stranieri Non Accompagnati In Italia, Primo Rapporto 2020. https://miur.gov.it/
documents/0/20182/Rapporto_MSNA_2020.pdf/55d13f7c66-ac701-d-e75c-d43ee296cf3d?t=1616520134774 
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یوځل کله چي چې تاسو د ليچنزيا میډیا Licenza Media ترالسه کړئ، دوه الرې ممکنې دي
د مسلکي روزنې الره تعقیب کړئ
(VET - مسلکي تعلیمي روزنه)

دا یوه لنډه الر ده او تاسو ته اجازه درکوي په خپل مسلکي 
راتلونکي مترکز وکړئ. پدې حالت کې، دا د روزنې کورس، یو 
انټرنشپ یا د زده کړې په اړه دی چې تاسو ته اجازه درکوي 

د دندې موندلو پورې اړوند مهارتونه ترالسه کړئ.

په کار لګول

دا الرښود په دې الرو مترکز کوي چې د ټیټ ثانوي ښوونځي (scuola secondaria di primo gradoscuola secondaria di primo grado) څخه 
فارغیدو وروسته د الرسيس وړ دي. 

Formazione inizialeFormazione iniziale (ابتدايي روزنه) د ځوانانو لپاره چې د لومړي ځل لپاره د کار نړۍ ته نږدې کیږي د 
ښوونځي وروسته فعالیتونو کټګورۍ پورې اړه لري چې د ApprendimentoApprendimento PermanentePermanente (د ژوندانه زده 

کړې) په نوم پیژندل کیږي، چي د ایټالوي او اروپایی اصطالحاتو کارولو وکړي. دا د رسمي، او غیر رسمي 
فعالیتونو څخه جوړه ده چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې په شخيص، مدين، ټولنیز او مسلکي کچه د پوهې، 

وړتیاوو او مهارتونو د لوړولو لپاره تررسه کیږي.

په ایټالیا کې د کار موندلو لپاره د روزنې الرې 
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په عايل لیسه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ 
(Scuola Superiore) ليسه يا سپرير اسکول

په Liceo/Istituto Tecnico/Istituto Professionale (د لیسې / 
تخنیکي انسټیټیوټ/مسلکي انسټیټیوټ) کې د ٥ کلونو وروسته، 

تاسو د خپل لیسې سند يا ډبلوم diploma di maturità(هايئ اسکول 
رسټيفيکيټ) ترالسه کوئ.

Diploma di maturità ډیپلوما دي متورنيتا (د لیسې سند)

خپلو زده کړو ته دوام ورکول (لوړې زده کړې)
تاسو کولی شئ له دې څخه غوره کړئ:

پوهنتون
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) )پرمختللې تخنیکي زده کړې(

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) (پرمختللې تخنیکي زده کړې او 

یو کورس واخلئ چې د دندي ميشته کولو المل کیږي 
د مثال په توګه د زده کړه شاګردي یا انټرنشپ.

ډګري يا 
 Diploma di ډیپلوما دی ټیکنیکو سوپریور

 Tecnico Superiore
(پرمختللی تخنیکي وړتیا)

په کار لګول

په ایټالیا کې د کار موندلو لپاره د روزنې الرې 
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3.1.  د روزنې الره څه ده؟  
د روزنې الره د تعقیب لپاره د سړک په څیر ده 

د پیل پوائنټ څخه پای پوائنټ ته.

د پیل پوائنټ دا دی:
هرڅه چې تاسو پوهیږئ، هغه وړتیاوې او مهارتونه چې تاسو تر اوسه ترالسه 

کړي دي؛
هغه تجربې چې تاسو یې تر اوسه لرئ؛

ستاسو شخيص ځانګړتیاوې؛
ستاسو هیلې. 

د مخ پر وړاندې تګ الره په الندې ډول تعریف شوې ده: 
ټول هغه فعالیتونه چې تاسو یې تررسه کوئ؛

هرڅه چې تاسو به زده کړئ؛
هر هغه څه چې ستاسو لپاره به ستاسو هدف ته د رسیدو لپاره ګټور وي. 

د پای پوائنټ د دې لخوا تعریف شوی:
نوې علم يا پوهه، مهارتونه او تجربې ترالسه شوي؛

ستاسو د چمتووايل په اړه پوهاوی؛
د کار لټون او په پایله کې کاري نړۍ ته ننوتل.

10د روزنې الره څه ده؟ 
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پائ پوائنټ

پدې مرحله کې به تاسو د اصيل دندې لټون پیل کړئ. تاسو به 
د Curriculum Vitae په نوم یوه وسیله وکاروئ ترڅو نورو ته 
ووایاست چې تاسو څوک یاست. تاسو به اړتیا ولرئ پوه شئ چې 

څنګه د سمي دندې وړاندیزونه غوره کړئ.

پدې مرحله کې تاسو باید د خپلو مهارتونو او شخيص 
ځانګړتیاوو ارزونه او الرسيس وکړئ. 

تاسو به د هغه ډول دندې په اړه په دقت رسه فکر کولو 
ته اړتیا ولرئ چې تاسو یې غواړئ، تاسو څه کول غواړئ 

دا الرې ګټورې دي ځکه چې دوی به تاسو ته د مسلک یا هغه څه چې تاسو دمخه پوهیږئ څنګه یې کوئ.
الرښود او روزنه چمتو کړي، او همدارنګه تاسو ته د مسلک 

په اړه درس درکړي. 
د دې روزنې وخت وکاروئ ترڅو پوه شئ چې ایا هغه الره 

یا دنده چې تاسو یې غوره کړې ستاسو لپاره سمه ده. 

د پيل پوائنټ

د ارزوين کورس
د زده کړه شاګردي

انټرنشپ

د روزنې الره څه ده؟  11



13

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  24/06/22  09:58  Pagina 15

12

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  24/06/22  09:58  Pagina 14

مهرباين وکړئ په 
يادښت کړئ

د هغه سړک غوره کولو ته ځان ژمن کړئ چې تاسو 
یې غواړئ.

ټول هغه وخت ولرئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ!
که تاسو مخکې د روزنې الره غوره کړې وی او فکر 
کوئ چې تاسو غلط انتخاب کړی دی، اندیښنه مه 
کوئ... د خپل رسپرست، روزونکی یا د استقبال 
د اسانتیا د همغږی کوونکی رسه خربې وکړئ، او 
غوښتنه وکړئ چې ستاسو د انتخابونو د بیا ارزولو 

اجازه ترالسه کړئ.

تل په یاد ولرئ چې د استقبال په اسانتیا کې کارکوونکی 
او ستاسو رسپرست کولی شی تاسو رسه مرسته وکړی چې 

یو له هغو الرو څخه وټاکئ چې پورته بیان شوی دی! 
د هغوی رسه د خپل غوره کولو د رشیکولو او د مشورې 

غوښتلو څخه درېغه مه کوئ. 
دا الرښود تاسو ته عملی مشوره درکوی چې څنګه په 
خپله لومړی ګامونه واخلۍ، خو د استقبال د آسانتیاوو 

کارکوونکی او ستاسو رسپرست تر ١٨ کلنۍ پورې ستاسو 
کلیدی څېرې دی.

د روزنې الره څه ده؟ 
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د روزنې الرو ډولونه      .3.2
• د روزنې او الرو مختلف ډولونه شتون لری. 

• مخکې له دې چې ستاسو لپاره یو سم انتخاب اوکړئ، دا مهمه ده چې په توپیرونو پوه شئ. 
• دا به تاسو رسه مرسته وکړی چې پوه شئ چې د هرې الرې څخه څه مته ولرئ او کله چې دوی پای ته ورسېږی نو څه ډول 

موخې به ترالسه شی. 
IeFP یا Istruzione e Formazione مسلکی الروی ( مسلکی زده کړه او روزنه ) 

د leFP الرې کومې دی؟  د leFP الرې مسلکی کورسونه دی چې موخه یې زده کوونکی مسلکی روزنه او بیا یې په چټکۍ رسه د کار په بازار 
کې یوځای کول دی. د leFP کورسونه د سیمو او خپلواکو والیتونو له خوا څارل کیږی، کوم چې د اعتبار وړ روزنیزو جوړښتونو لخوا برابر شوی 

کورسونه متویلوی. 
ځای: کورسونه د مسلکی زده کړو په مرکزونو کې د Centri di Formazione Professionale ( CFP ) په نامه چې د سیمو لخوا اعتبار ورکول 

کیږی او یا دIstituti Professionali di Stato ( دولتی مسلکی انستیتوتونو ) په اساس د مسلکی زده کړو په مرکزونو کې تررسه کیدای شی.
موده: ٣ یا ٤ کاله. له لومړیو دوو کلونو وروسته، زده کوونکی کوالی شی د ترالسه شویو لومړنیو مهارتونو د سند غوښتنه وکړی. د دریم کال 
نه وروسته، دوی د وړتیا مسلکی سند qualifica professionale ترالسه کړې او کوالی شی چې د دندې په پیدا کولو پسې شی. یوازې ځینې 
کورسونه څلورم کال لری، کوم چې د diploma professionale مسلکی سند ترالسه کولو لپاره کارول کیږی (په دریم کال کې د ترالسه شوی 

qualifica څخه لوړ). 
وړتیا: 

 Qualifica Professionale certificate < ٣ کاله
Diploma Professionale certificate < ٤ کاله

حق الزحمه: د روزنې واوچرونه د کورس لګښت پوښلو لپاره چمتو شوي.
د نورو معلوماتو لپاره: الندې لینک تعقیب کړی او ټایپ یې کړی «centro di formazione professionale» + the د هغې سیمې نوم چې 

 /https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola .تاسو په کې اوسېږئ

د روزنې الره څه ده؟ 
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• د leFP الرې زده کوونکی هڅوی چې د عملی فعالیتونو له الرې زده کړه وکړی. په دوی کې څو عملی مترینونه او د ورکشاپ 
فعالیتونه شامل دی.

• د leFP مسلکی سندونه (د qualifica او diploma) په ملی او اروپایی کچه پیژندل شوی دی.
• که تاسو غواړئ، تاسو کولی شئ چې په یو لیسه کې ٥ کال (اختیاری) هم تررسه کړئ (secondaria di secondo grado) ، کوم 

چې تاسو ته اجازه درکوی چې د دولتی تصدیق د ډیپلوم ډی Diploma di Stato (Maturità) ترالسه کړئ.

کارموندنه / ځایونه 
کارموندنه یا ځایونه څه شی دی: د کار زده کړې یو مرکز او د روزنې دوره ده چې د کار په یوه برخه کې تررسه کیږی، د کار 

نړۍ ته د کارموندنې د معرفی کولو په موخه. دا د کار کولو اړیکه نه ده، بلکې یوه الره ده چې موخه یې د کاری تجربې رسه 
د زده کړې یو ځای کول دی. 

د کارموندنې کوالی شی نصاب (ستاسو د مطالعې د الرې د نصاب یوه برخه)، یا اضافی نصاب (یوازې وروسته له هغې پیل 
شوې چې تاسو زده کړې پای ته ورسولې).

د دې لپاره چې د اضافی نصاب کارموندنې ته داخل شی، د په مخ بیوونکې او کوربه تر منځ تړون پکار دی.
• په مخ بیوونکې: د کار کولو مرکزونه ، د کار کولو ادارې ، د روزنې مرکزونه ، دولتی او خصوصی روزنیز ې ادارې ، ټولنې 

، غیر انتفاعی سازمانونه ، مسلکی روزنیزې ادارې او داسې نور. د دې سازمانونو رسه په اړیکه کولو رسه، تاسو کولی شئ په 
خپله سیمه کې د کارموندنې فرصتونو نوی لیست ترالسه کړئ. د کارموندنې په لومړیو پړاوونو کې، دا بنسټونه د مهارتونو 

تصدیق ته پام کوی او هڅه کوی چې یو کمپنې یا بل کمپنې پیدا کړی چې تر ټولو مناسبه لوبه ده. 
• کوربه: کمپنېز، مسلکی زده کړې، پلورنځي، همکارۍ، او داسې نور. ټول هغه شیان چې تاسو پکې کارموندنې بشپړولې شئ. 

تاسو کولی شئ د اعتبار ورکوونکی رشکتونو لیست ترالسه کړئ د پرته کونکو رسه اړیکه ونیسئ.
موده: بدلیدونکې (دقیقه. ٢ میاشتی، لږ پر لږه. ١٢ میاشتی). 

د روزنې الره څه ده؟ 
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وړتیا: تصدیق او یو روزنیز پروګرام.
حق الزحمه: غیر نصايب کارموندنې کې باید لږترلږه ٣٠٠ EUR تادیه شامل وي، کوم چې کولی يش د هغه سیمې پورې اړه 

ولري چې تاسو پکې اوسېږې کوئ.
د نورو معلوماتو لپاره: د کار موندنې مرکزونه، کاری ادارې ، دولتی او خصوصی اشخاص او مرکزونه د مسلکی زده کړو او / یا 

د الرښوونې، مسلکی انستیتیوتونو ، ټولنو او غیر انتفاعی سازمانونو لپاره.

• د زده کړې په وخت کې تاسو به یو داسې تن ته وسپارل شئ چې تاسو ته د روزنې او کاری پړاوونو په ترڅ 
کې الرښوونه وکړی.

• یو روزنیز پروګرام جوړ شوی دی کوم چې د اړوند حقونه او مکلفیتونه رامنځته کوی. 
• تاسو به په مستقیم ډول ستاسو د کار ځای کې وروزل شئ، ستاسو پوهه بډایه کړئ.

• دا الره د دندې یا مسلک رسه مستقیم ښکیلتیا خوښوي.
• دا تاسو د خپلو مسلکی اختیارونو رسه اشنا کوی.

د Borsa Lavoro د روزنې الرې الرښودنه کوې 
lavoro (د کار bursary) څه شی دی؟ : lavoro borsa  د روزنې وسیله ده چې هدف یې د کار بازار ته د معريف کولو 

 bursary اسانتیا ده، د عميل تجربې له الرې، د تش په نامه «زیامننونکو ډلو»، دوی ته د دوی د ګډون په بدل کې د
 bursary لرونکی د هغه ادارې لخوا تادیه کیږي کوم چې د کار bursary یا د borsista .(یعنې تادیه) وړاندیز کوي

وړاندیز کوي (نه د رشکت یا ادارې لخوا چیرې چې د کار تجربه ترالسه کیږي).

د روزنې الره څه ده؟ 



17

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  24/06/22  09:58  Pagina 19

16

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  24/06/22  09:58  Pagina 18

پورته کونکې: سیمه، ښاروالۍ یا نورې عامه ادارې (بنسټونه، خیریه ټولنې، ټولنیز کوپراتیفونه، او نور).
موده: بدلیدونکې (لږ تر لږ ٢ میاشتې).

وړتیا: تصدیق او کاري تجربه.  
مزدورې: borsa lavoro (بدلیدونکې). دا د تنحا په توګه نه دی بلکې د borsista’s د ژمنتیا د پیژندلو په توګه د کار په چاپیریال کې د 

یو ځای کیدو او د هغو دندو لپاره چې دوی یې تررسه کوی. 
د نورو معلوماتو لپاره: د کار موندنې مرکزونه، کاری ادارې ، دولتی او خصوصی اشخاص او مرکزونه د مسلکی زده کړو او / یا 

د ختیځوالی ، مسلکی انستیتیوتونو ، ټولنو او غیر انتفاعی سازمانونو لپاره. 

• دا د کار ځای دي د رسمي روزنې پروګرام رسه.
• تاسو به یو داسې تن ته وسپارل شئ چې تاسو ته د روزنې په دوره کې الرښوونه وکړی.

• دا الره د دندې یا مسلک رسه مستقیم ښکیلتیا خوښوي.

د زده کونکو رسه د روزنې الرې 
زده کړه څه ده: دا د کار قرارداد دی چې د زده کړې محتوياتو لخوا مشخص شوی، کوم چې د ١٥ او ٢٩ کلونو ترمنځ ځوانانو 
رسه د کار بازار ته د ننوتلو لپاره د زده کړې ډول پورې اړه لري. کار ورکوونکی، ښوونکي ته د تررسه شوي کار لپاره د مزدورې 

ورکولو رسبیره، مکلف دی چې هغه/هغې ته د ټاکل شوي رول او دندو لپاره د مناسبو مسلکي وړتیاو د ترالسه کولو لپاره 
اړین روزنه چمتو کړي. 

 زده کوونکی مکلف دی چې د روزنې الره تعقیب کړي، کوم چې د رشکت دننه یا بهر بشپړ کیدی يش. د زده کړې مختلف 
ډولونه شتون لری (د لومړۍ ، دویمې او دریمې درچې) 

د روزنې الره څه ده؟ 
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د لومړۍ درجې زده کړه د کار کولو قرارداد دی چې د ١٥ - ٢٥ کلونو ځوانانو د کار په بازار کې د ډیپلوم او مسلکی مهارتونو 
د ترالسه کولو له الرې د کار په بازار کې د شمولیت اسانوی. دا اجازه ورکوي چې اجباري ښوونځي بشپړ کړي او د عايل ثانوي 

ښوونځي سند، مسلکي وړتیا/سند، یا د لوړو تخنیکي تخصص سند ترالسه کړي.  
موده: لږ تر لږه ٦ میاشتې. لږ تر لږه : ٣ کاله د مسلکی وړتیا لپاره؛ ٤ کاله د مسلکی ډیپلوم یا د منځنی ښوونځی د ډیپلوم 
لپاره. د موده هغو کسانو لپاره تر ١ کال پورې دوام کولی يش څوک چې دمخه مسلکي وړتیا لري او غواړي مسلکي سند یا د 

پرمختليل تخنیکي مهارتونو سند ترالسه کړي.
وړتیا: : د لومړۍ کچې د زده کړې رسه ، تاسو مسلکی وړتیا/ سند، یا د منځنیو زده کړو د سند، یا د لوړې تخنیکی تخصص 

سند (IFTS) ترالسه کوئ.  
مزدورې: میاشتنی مزدورې. د لومړۍ کچې د زده کړې لپاره، مزدورې په کال کې ٢٠٠٠ EUR ده د کوچنیو په حالت کې، او د 

.EUR ١٨ کلنو څخه د زیاتو ځوانانو په صورت کې ٣٫٠٠٠
د نورو معلوماتو لپاره: : هغه رشکتونه چې د شاګردانو د ګامرلو وړاندیز کوی. تاسو کولی شئ د کار موندنې مرکزونو ، کاری 
ادارو ، دولتی او خصوصی ادارو او مرکزونو څخه د مسلکی زده کړو او / یا د بلنې لپاره معلومات ترالسه کړئ. له دوی څخه 

پوښتنه وکړئ چې ایا دوی د خپلې سیمې په کمپنیو یا نورو بدنونو کې د زده کړې د فرصتونو په اړه معلومات لری. 

• یو لیکيل قرارداد، د محاکمې موده او PFI شامل دي  یا Piano Formativo Individuale (د انفرادي روزنې پالن).
• د زده کړې په پای کې، د کار خاوند پرېکړه کولی شی چې د دایمی کار د قرارداد رسه دوام وکړی او

که د کار د قرارداد څخه ووځی. 

د روزنې الره څه ده؟ 
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(Servizio Civile Universale (universal civilian service
ملکی خدمت څه شی دی؟ دا په خپله خوښه پرېکړه ده چې د خپل ژوند څو میاشتې د هېواد بې وسله او بې تشدده دفاع 

ته ، د خلکو ترمنځ د سولې او د ایټالیا جمهوریت ته د ارزښتونو د بنسټیزو ارزښتونو د پراختیا لپاره، د ټولنو او د سیمې لپاره 
په اقداماتو کې د الس لرلو له الرې ، ځان ته وټاکئ. د ملکی خدمت په رضاکارانه توګه د یو شخص په توګه د ودې او روزنې 

ترالسه کولو فرصت دی. دا وجه ده چې دا په یو کاری ماحول کښې د عمومی ملکی خدماتو تررسه کول ګټور کیدی شی. 
اړتیاوې: ورکونکې باید په ایټالیا کې د استوګنې معترب جواز ولری او عمرونه یې له ١٨ څخه تر ٢٨ کلونو پورې وی. 

کړنالره: هر کال ، د ایټالیا حکومت یو bando ( د غوښتنلیکونو زنګ وهلو لپاره) نرشوی تر څو رضاکاران وټاکی چې د ملکی 
خدمتونو د نړیوال خدماتو په پروګرامونو کې بوخت شی (د بیلګې په توګه ، په ٢٠٢٢ کال کې دوی یو بانډو خپور کړ چې د 

٥٦,٠٠٠ څخه زیات رضاکار وو. هر bando په بدل ډول پروګرامونه وړاندې کوی چې د مختلفو بدنونو لخوا وړاندې کیږی.

که تاسو مینه لرې، تاسو کولی شئ د ټاکل شوی وخت له الرې چې په bando کې مشخص شوی وی غوښتنه وکړئ:
;/https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civileدېته الړ شی  .١

bando په غور رسه ولولئ؛  .٢
هغه پروګرام غوره کړئ کوم چې ستاسو د ګټو او توقعرسه مناسب وی؛  .٣

www.domandaonline.serviziocivile.it: له الرې وړاندې کړئ DOL تاسو کولی شئ خپل غوښتنلیک د آنالین پلیټفارم  .٤
 /https://www.spid.gov.it :ډیجیټل پیژندنې ته به اړتیا ولرئ SPID د دې لپاره چې تاسو داخل شئ د  .٥

که تاسو مخکې ټاکل شوی یاست، نو د پروژې پرمخ بیولو کې به تاسو ته د انتخاب مرکې لپاره زنګ ووهی؛  .٦
که تاسو وټاکل شئ، نو تاسو به د ملکي خدماتو رضاکار کارکونکي شئ او تاسو به یو تړون السلیک کړئ   .٧

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(د ځوانانو د پالیسیو او نړیوال ملکي خدماتو لپاره د ایټالیا څانګه).

د روزنې الره څه ده؟ 
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موده: د ٨ څخه تر ١٢ میاشتو پورې، په پروګرام پورې اړه لری. اوونیز کار کم تر کمه ٢٥ ساعته یا ټول کلنی ساعتونه د ١,١٤٥ 
تر منځ د هغو پروګرامونو لپاره چې ١٢ میاشتې او ٧٦٥ ساعته دوام کوی د پروژو لپاره چې ٨ میاشتې دوام کوی.  

وړتوبونه: د روزنې کریډیټ او په ملکي خدماتو کې د ګډون تصدیق نامه.  
معاش: په میاشت کې شاوخوا ٤٤٠ یورو.

نور معلومات: تاسو کولی شئ دDipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale په ویب 
پاڼه کې د نړیوال ملکي خدماتو کې د ګډون لپاره غوښتنلیکونو ته د ځواب ویلو په اړه توضیحات ومومئ:

 /https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/cosa-e-il-servizio-civile

• په ځینو پروګرامونو کې هغه ځوانانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د لږو فرصتونه څخه برخمن دی.
• د ځینو پروګرامونو لپاره دا ممکنه ده چې د زده کړې یوه دوره (تر دریو میاشتو پورې دوام وکړي) فعاله کړئ ترڅو د 

کاري چاپیریال کې ستاسو ښکیلتیا اسانه کړي.  
• د دې مفکورې لپاره چې بندو څنګه ایښودل کیږي او څنګه ځواب ویل کیږي، د ٢٠٢٢ لپاره لینک ته الړ شئ:

signed.pdf-١٣dic٢٠٢١_٢٠٢١_https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg٢nbb٠u/bando-ordinario
لنډ مهاله سندونه او مسلکي کورسونه 

د پورته ذکر شوي اختیارونو په څیر، د لنډ مهاله الرو پراخه لړۍ شتون لري چې تاسو ته اجازه درکوي په ځانګړي مسلکونو 
کې تخصص وکړئ. د دې کورسونو په اړه توضیحات (دوره، اړتیاوې، د کار فرصتونه، او نور) په پراخه کچه توپیر لري چې د 

پوښتنې تر الندی د دندې سکتور او د وړتیا یا تصدیق ډول چې تاسو یې ترالسه کول غواړئ پوری اړه لري. د تخصص کورسونه 
عموما د محيل ادارو - عامه، خصويص یا د دریم سکټور لخوا تنظیم کیږي.

له همدې امله، دا مهمه ده چې په هغه سیمه یا والیت کې چیرې چې تاسو اوسیږئ د شته فرصتونو په اړه ومومئ.

د روزنې الره څه ده؟ 
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ځینې مثالونه: الندې د مسلکونو او وړتیاو درې هغه مثالونه دي چې د مسلکي سندونو او لنډ مهاله کورسونو له الرې ترالسه 
کیدی يش. 

د روزنې الره څه ده؟ 

 ژبنی او کلتوری منځګړی: وهناك طلب متزايد عىل هذه الوظيفة، وإدارة العمليات الدقيقة للتواصل والعالقات مع األجانب، 
من أجل دعمهم يف الوصول إىل املعلومات األساسية والخدمات العامة والخاصة ودعم اندماجهم يف أنظمة التعليم والعمل 
والصحة وما إىل ذلك. عندما تصبح وسيطاً لغوياً وثقافياً، سيمكنك هذا من العمل يف مجاالت مختلفة، مثل: مرافق الرعاية 

ومقرات الرشطة واملحافظات ومراكز التوظيف واملدارس واملراكز االجتامعية والصحية والوحدات األخرى التي تقدم خدمات 
شخصية. د نورو معلوماتو لپاره:

https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/41/Mediazione-interculturale

HACCP سند: HACCP د خطر تحلیل او د کنټرول انتقادي نقطو مطلب ورکوی. دا سند د هغو خلکو لپاره الزمي دی چې 
غواړي د خواړو صنعت کې کار وکړي او هغه څوک چې د خواړو رسه اړیکه ولري. که تاسو غواړئ اشپز، یو معاون اشپز یا 

چوبړوال شئ، یا حتی د خوړو پلورونکی (او داسې نور)، تاسو اړتیا لرئ چې یو کورس بشپړ کړئ او د HACCP سند ترالسه 
کړئ، کوم چې د کړنالرو په اړه ستاسو پوهه او وړتیا تاییدوي ترڅو د خواړو صحي خوندیتوب ډاډمن کړي.

د نورو معلوماتو لپاره:
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p6 _2.jsp?id=1225 &area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
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د روزنې الره څه ده؟ 

Operatore Socio-Sanitario OSS د روغتیا او ټولنیز مالتړ کارکونکی: دا هغه څوک دی چې د نورو OSS رسه د کار کولو 
له الرې د معلولیت لرونکو خلکو لپاره د پاملرنې او مرستې چمتو کولو په فعالیتونو کې ښکیل دي یا څوک چې په فزیکي او/ 

یا ذهني توګه په ځان بسیا نه وي. له همدې امله، د OSS برنامه د خدماتو د کارونکي هوساینې رسه مرسته کوي، د هغه/ 
هغې خودمختاري او ټولنیز شاملول، په مختلفو کاري چاپیریالونو کې: روغتونونه، د تقاعد کورونه، د پاملرنې استوګنیز کورونه، 

او همدارنګه هغه واحدونه چې د روغتیا او ټولنیزو/ ټولنیزو مرستو خدمتونه وړاندې کوي، دواړه عامه او خصويص.
د نورو معلوماتو لپاره:

https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&
idAmb=RTENC&idSrv=D2.26 &flag=P

 د معلومايت ټکنالوجۍ مهارتونو چلوونکی وړتیا: دا هغه څوک دی چې د معلومايت ټکنالوجۍ مهارتونه او مخابراتو ټیکنالوژۍ 
کې تخصص لري او په ځانګړي توګه د کمپیوټرونو، ګرځنده تلیفونونو، شبکو، رسورونو او نورو لپاره د هارډویر او سافټویر 

نصب، ترتیب او ساتنې کې کار کوي. دا وړتیا تاسو ته اجازه درکوي مختلف کاري چاپیریالونو ته الرسسی ومومئ، پشمول د 
معلومايت ټیکنالوژۍ ډیپارټمنټونه، عامه ادارې، ښوونځي، او د رشکت مرستې میزونه په رشکتونو کې.

د نورو معلوماتو لپاره: 
https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/Yfaaffr5 jnf9 /content/ict-force-corsi-per-programmatori-web-e-mobile-oriented 

...خو نور ډیر څه شته!!!
د هغه سیمې یا والیت لخوا وړاندیز شوي لنډ مهاله مسلکي کورسونه وګورئ چیرې چې تاسو ژوند کوئ.
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3.3.     د روزنې د الرو بېلګې
تاسو کولی شئ الندې د دندې ځای پرځای کولو په هدف د روزنې الرې ځینې مثالونه ومومئ. ځینې دا الرې باید وخت په 

وخت وڅیړل يش: د دوی شتون له یو کال څخه تر بل کال پورې توپیر کولی يش.

د «PERCORSI ٤» برنامه: د ځوان مهاجرینو لپاره روزنه، کار او ادغام
موخه: : د خوندي چاپیریال څخه په تیریدو کې د بې رسپرسته بهرنیو کوچنیانو او مهاجرینو ځوانانو رسه د مرستې هڅول چې دوی په 
سیمه ایزو ټولنو کې بشپړ خپلواکي او ادغام ته رسیديل د کار ځای پرځای کولو لپاره د متقابل او انټرنشپ له الرې د ټولنیز ادغام لپاره 
مربوطې الرې. پروژه د کار او ټولنیزو پالیسیو وزارت لخوا پرمخ وړل کیږي او دا مهال په څلورم پړاو کې په باسیلیکاتا، کالبریا، کمپانیا، 

پوګلیا او سیسيل کې ده.
موده: ٦ میاشتې، د ١٢ میاشتو پورې د متدید وړ.

معاش: د حارضۍ تخصیص او انفرادي تخصیص چې تاسو کولی شئ یو لړ خدماتو ته د خپلو مهارتونو پراختیا، ټولنیز ادغام او د کار 
ځای پرځای کولو خدماتو او د خپلواکۍ ترالسه کولو کې مرستې لپاره الرسسی ومومئ.

د انفرادي تخصیص په برنامې کې برخه اخیستونکي:  
• ترالسه کوونکي: د درخواست کولو لپاره تاسو اړتیا لرئ چی د ١٦ او ٢٤ ترمنځ وي، یو بې رسپرسته بهرنۍ ځوان یا یو بالغ وي چې 

ایټالیا ته د بې رسپرسته بهرين کوچني په توګه داخل شوی وي، او د غوښتنلیک په وخت کې وزګار وي.
• ترویج ورکوونکي: عامه او خصويص مضامین چې د کارموندنې خدماتو چمتو کولو لپاره منځګړیتوب یا باورلیک شوي.

• کوربه: ټول هغه کارګامرونکي چې کولی يش د روزنکی کوربه توب وکړي.
نور معلومات: که تاسو غواړئ په «Percorsi ٤» پروګرام کې برخه واخلئ، تاسو کولی شئ وقف شوي ویب پاڼې ته الړ شئ: 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati-al-via-il-progetto-Percorsi4-.aspx

د روزنې الره څه ده؟ 
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پروګرام Garanzia Giovani د

موخه: د ځوان مهاجرینو د کارموندنې او د کار بازار ته د الرسيس وده. یو اروپایی برنامه د هغو ځوانانو لپاره چې د زده 
کړې بشپړولو وروسته د کار چاپیریال ته د ننوتلو لپاره چمتو دي. دا نوښت کولی يش ستاسو رسه د کار چاپیریال ته د ننوتلو، 

ستاسو د وړتیاوو او ستاسو روزنې او مسلکي شالید په پیژندلو کې مرسته وکړي.
اړتیاوې: تاسو کولی شئ درخواست وکړئ که تاسو د ١٥ او ٢٩ کلونو ترمنځ یاست، تاسو په ایټالیا کې اوسیږئ او تاسو لږ تر 
لږه څلور میاشتې په زده کړې، کار یا روزنې کی نوم لیکنه نه ده شوې (NEET - په تعلیم، کارموندنې یا روزنې کې نه وي).

کړنالره: 
/https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal :پلیټ فارم کې ځان راجسرت کړئ MyANPAL ١. د

 /https://www.spid.gov.it :ډیجیټل پیژندنې ته داخل شئ تاسو به اړتیا ولرئ SPID ٢. د دې لپاره چې د
٣. د «Garanzia Giovani» خدمت او هغه سیمه چې تاسو پکې اوسیږئ غوره کړئ؛

٤. هغه سیمه چې تاسو یې غوره کړې د ٦٠ ورځو دننه به تاسو رسه اړیکه ونیيس او د کار خدماتو د مرستې میز به
    تاسو ته الرښوونه وکړي.

٥. د مرستې په میز کې به تاسو د Patto di servizio (د خدماتو تړون) السلیک کړئ؛
٦. د تړون السلیک کولو څلور میاشتې دننه به تاسو ته د Garanzia Giovani اندازه وړاندیز يش چې ستاسو د پروفایل رسه 

سمون لري.
نور معلومات: : په Centri per l›Impiego (د کار مرکزونه) کې د کار خدمت مرستې میزونه شتون لري چیرې چې تاسو کولی 

شئ د دندې ځای په ځای کولو یا مسلکي روزنې لپاره د شخيص الرې په اړه بحث وکړئ. تاسو کولی شئ د الندې لینک په کلیک 
https://www.anpal.gov.it/cerca-sportello :کولو او خپل والیت/ ښار ټایپ کولو رسه د مرستې نږدې میز آنالین ومومئ

د روزنې الره څه ده؟ 
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د Mygrants ډیجیټل پلیټ فارم
الهدف: د «Mygrants» ډیجیټل پلیټ فارم له الرې بې رسپرسته بهرين کوچنيانو او همدارنګه مهاجرینو او کډوالو ځوانانو ته 

د روزنې، مهارتونو پراختیا (دواړه سخت او نرم) او د کار ځای پرځای کولو فرصت چمتو کول. پلیټ فارم تاسو ته اجازه درکوي 
هغه پوهه او مهارتونه لوړ کړئ چې په اوسني او راتلونکي کاري چاپیریال کې خورا ډیر تقاضا لري.

طریقه: پلیټ فارم تاسو ته الرسسی درکوي چې د څو انتخابه پوښتنو په توګه مختلف روزنیز ماډلونو جوړ شوي. دلته په دریو 
ژبو کې له ٨,٥٠٠ څخه ډیر د پوښتنو ماډلونه شتون لري، چې ستاسو د مهارتونو او وړتیاوو د پیاوړتیا، تازه کولو او اعتبار 

ورکولو لپاره ډیزاین شوي... هرکله او هرچیرې چې وغواړئ!
فرصتونه: تاسو کولی شئ هغه ماډلونه غوره کړئ چې تاسو پری مترکز کول غواړئ. الندې به تاسو د فرصتونو لنډیز ومومئ:

معلومات
• بې رسپرسته بهرين کوچنيان

• حقوق او مکلفیتونه 
• د پناه غوښتنې سیسټم

• د کار کولو قانون
• حرفوي خوندیتوب

• ټولنیزې ننګونې
• ډیجیټل تابعیت

• کاری متایل

روزنه
• سخت مهارتونه (پوهه او وړتیاوې)
• نرم مهارتونه (شخيص ځانګړتیاوې)

• د ژبپوهنه کچه
• ډیجیټل تابعیت

• مايل او سپام زده کړه
• کوډ کول

تشبث
• ټولنیزې ننګونې

• تشبث
• د نظریاتو پیدا کول

• رسچینې
• په عمل کې

ما هو مسار التدريب؟ 
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ما هو مسار التدريب؟ 

نغدي: د ګټلو لپاره زده کړه وکړئ
دا انتخاب تاسو ته اجازه درکوي پداسې حال 

کې پیسې وګټئ چې تاسو زده کړه کوئ. د دې 
لپاره چې خپلې منرې په پیسو بدلی کړئ تاسو 
باید د نورو آنالین کاروونکو دمخه د مقدار یا 

کیفیت له مخې خپل میاشتني روزنیز هدف 
ترالسه کړئ. که تاسو خپل میاشتني روزنیز 

هدف ته ورسیږئ، تاسو به په مستقیم ډول 
خپل بانک یا پوستي حساب کې ټاکل شوې 

پیسې ترالسه کړئ.

په کار لګول
يتاسو کولی شئ د مسلکي هدف ساحې په 

غوره کولو رسه خپل روزنیز کورس تنظیم 
کړئ چې ستاسو ګټې او ستاسو وړتیا 

منعکس کوي. Mygrants به ستاسو پروفایل 
سکرین کړي او تاسو به د احتاميل رشکتونو 

رسه مل کړي.

د ژوند تجربې
تاسو کولی شئ د ژوند تجربو ته هم 

الرسسی ومومئ کوم چې د کار فرصتونو 
(سفر، کلتور، لوړو زده کړو، او نور) په 

توګه وړتیا نلري.

https://mygrants.extralearning.it/login/index.php :کې ګډون وکړئ Mygrannts د ال زیاتو معلوماتو لپاره
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د UPSHIFT الرې 
موخه: د بې رسپرسته بهرنیو کوچنیانو او همدارنګه ځوان مهاجرینو او کډوالو لپاره د ٢١ پیړۍ مهارتونو (د بیلګې په توګه 

د ټیم کار، ارتباط، د ستونزو حل کول، انتقادي فکر، خالقیت، نوښت، عامه خربې، او داسې نور) ته د فرصت برابرول او د 
متشبثینو په زده کړه او مسلکي متایل کې برخه اخیستل، په دې توګه د دوی ټولنیز شمولیت کې مرسته کوي. دا الرې د 

UNICEF لخوا د Junior Achievement Italy رسه په ملګرتیا کې پرمخ وړل کیږي.
طریقه: په UPSHIFT الرو کې، تاسو کولی شئ خپل مهارتونه و ارزوئ او هغه مسلکي الره وپیژنئ چې ستاسو لپاره خورا 
مناسب وي. تاسو کولی شئ د خپل شاوخوا ستونزو پیژندلو زده کړئ او د محصول یا خدماتو له الرې یې په نوښت حلونو 

بدل کړئ چې ستاسو او ټولنې دواړو باندې به مثبت اغیزه ولري.
 Centri ځای: دا الرې اوس مهال په میالن، روم او پالرمو کې شتون لري. دا الرې معموال د استوګنې په تاسیساتو یا د

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (د بالغ زده کړې په والیتي مرکزونو) کې تررسه کیږي.  
موده: هره الره په مجموع کې د څلورو څخه تر اتو ساعتونو پورې دوام کوي.

وړتیا: تاسو کولی شئ د ESP (د متشبثي مهارتونو پاس) تصدیق ازموینې کې ګدون وکړئ چی د اروپایی کمیسیون لخوا صادر شوی.
مینځپانګه: دا الرې ستاسو د ځانګړو اړتیاو رسه سم په بشپړ ډول د تنظیم وړ دي. الندې د بې رسپرسته بهرنیو کوچنیانو او 

ځوان مهاجرینو او کډوالو لپاره اصيل الرې دي:

د نوښت او خالقیت کمپ
کمپ تر اتو ساعتونو پورې دوام کوي، پدې وخت کې به تاسو په ټیم کې کار کوئ ترڅو ټولنیز ننګونه تحلیل کړئ او تخلیقي او نوښتګر حل 

رامینځته کړئ. هر ټیم به د رشکت الرښود ته ګامرل کیږي. د کمپ په پای کې، تاسو او ستاسو ټیم به خپل نظر یو لیدونکي ته وړاندې کړي کوم 
چې تاسو ته مشوره درکوي چې څنګه د احتاميل start-up.پیل کولو ته وده ورکړي.

ما هو مسار التدريب؟ 
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CRESCERE CHE IMPRESA! PER UPSHIFT
دا الره تر څلورو ساعتونو پورې دوام کوي؛ پدې وخت کې تاسو به فرصت ولرئ چې خپل مهارتونه نقشه کړئ او ومومئ چې 
کوم ډول دندې ستاسو لپاره د خوښې وړ دي. مسلکي الرښووين به تاسو ته اجازه درکړي چې ستاسو وړتیاوې، ګټې او مسلکي 

هیلې وارزوي.

د نورو معلوماتو لپاره، کلک وکړئ په ”UPSHIFT“ په الندي لنک باندي:  
/https://www.unicef.it/media/upshift-il-percorso-di-educazione-all-imprenditorialita-di-unicef

تل په یاد ولرئ چې د استقبال په اسانتیا کې 
کارکوونکی او ستاسو رسپرست کولی شی تاسو رسه 
مرسته وکړی چې یو له هغو الرو څخه وټاکئ چې 

پورته بیان شوی دی! د هغوی رسه د خپل غوره کولو د 
رشیکولو او د مشورې غوښتلو څخه درېغه مه کوئ. 

ما هو مسار التدريب؟ 
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4.  په ایټالیا کې د روزنې الرې ته د الرسيس لپاره لږترلږه اړتیاوې او اسناد اړین دي

لږترلږه اړتياوي:
ځانګړتیاوې، رشایط یا حصوصيات چې د روزنې الرې ته د الرسيس دمخه اړین دي. اړتیاوې د الرې څخه تر الرې پورې توپیر 

لري، په هرصورت اسايس هغه چې په ټولو الرو پيل کیږي الندې لیست شوي دي. 

د روزنې الرې ته د الرسيس او په ایټالیا کې کار کولو لپاره، تاسو اړتیا لرئ ...

١ کلن وي لږترلږه ٦

په اټاليا کي قانوين ژوند کول

په ایټالیا کې، تاسو باید د کار پیل کولو لپاره لږترلږه ١٦ کلن یاست، 
١ څخه کم یاست، تاسو الهم کار  پدې معنی چې که چريي تاسو د ٦

نشئ کولی، مګر تاسو کولی شئ د ښوونځي زده کړې ته دوام ورکړئ او 
د روزنې پروګرامونو ته الرسسی ومومئ. *

دا پدې مانا ده چې تاسو د استوګنې معترب جواز لرئ (د دې په اړه نور 
د اړینو اسنادو په برخه کې).

* په ایټالیا کې، دا ممکنه ده چې د ١٥ کلنۍ څخه هم کار واخیستل يش، د زده کړې د قرارداد له الرې د روزنیز کورس د فعالولو په صورت کې (صداريت قانون 
٢٠١٥/٨١. ٤٣) فرمان.

په ایټالیا کې د روزنې الرې ته د الرسيس لپاره لږترلږه اړتیاوې او اسناد اړین دي
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٣-٦ ژوند کړي  په اټاليا کي لږترلږه 
وي

د ایټالوي ژبې په اړه کايف پوهه 
ترالسه کړې

 Licenza» د ليچينزيه ميډيه
Media» (د منځني يا ميډل ښوونځي 

سند) ترالسه کړي وي

كن مسجًال يف Anagrafe (السجل 
املدين)، و/أو مقياًم يف إيطاليا

دا لږترلږه موده ده لپاره د:
د منځني يا ميډل ښوونځي سند ترالسه کول

د ایټالوي ژبې د کايف پوهې وده
د اوسيدو جواز ترالسه کول 

د اوسيدو جواز لپاره خواستليک ورکول

دا اړين نه دي... مګر دا پدې معنی نه ده چې دا مهمه نده! 
دا د هرې روزنې/دندې الرې لپاره خورا مهم دی، مګر ستاسو د ټولنیز 

شمولیت پروسې لپاره هم.

که چريي تاسو دمخه په خپل اصيل هیواد کې لږترلږه ١٠ کاله زده کړې 
بشپړې کړې وي او وړتیا مو ترالسه کړې وي ...

د خپل ساتونکي یا د استوګنې په ځای کې د کارمند غړي رسه د بشپړ شوي 
ښوونځي کلونو لپاره د طرزالعمل پیل کولو او ستاسو په اصيل هیواد کې د 

ترالسه شوي وړتوبونو پیژندلو په اړه خربې وکړئ.

د دوه دلیلونو لپاره د طرزالعمل پیل کولو په اړه د خپل ساتونکي یا د استوګنې د مرکز د 
کارمندانو رسه خربې وکړئ:

استوګنه: ستاسو پته تصدیق کوي؛ دا کیدای يش د پاملرنې مرکز پته هم وي.
Anagrafe (مدين راجسرت): د ایټالیا په خاوره کې ستاسو شتون تصدیق کوي. دا د 

تابعیت موخو لپاره هم مهم دی.

په ایټالیا کې د روزنې الرې ته د الرسيس لپاره لږترلږه اړتیاوې او اسناد اړین دي
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اړين سندونه: اړین اسناد هم توپیر لري، د الرې د ټاکل شوي ډول پورې اړه لري. په هر حالت کې، تاسو به الندې د 
اسنادو لیست ومومئ چې دا یو ښه نظر دی چې چمتو کول پیل کړئ، یا چمتو کړئ، ستاسو د ساتونکي یا د استوګنې په ځای 

کې د کارمند غړي په مرسته.

د استوګنې لپاره قانوين جواز درلودل

ستاسو د هویت کارت

Codice Fiscale (مايل کوډ)

ستاسو د منځني ښوونځي سند یوه کاپي 

 Domanda di که چريي تاسو دا اسناد نلرئ، تاسو کولی شئ د خپل
Protezione Internazionale (C٣) (د نړیوال خوندیتوب غوښتنه) یوه کاپي 
هم وکاروئ یا دCommissione Territoriale څخه ستاسو د وضعیت خربتیا.

تاسو کولی شئ یوازې د استوګنې جواز ترالسه کولو وروسته د هویت کارت 
لپاره غوښتنه وکړئ. تاسو باید د «استوګنځي» توضیحات ورکړئ: تاسو کولی 

شئ د استوګنې پای ته رسیدو پورې د استوګنې ځای پته وکاروئ. 

ستاسو ساتونکی یا د استوګنې په مرکز کې د کارمندانو غړی کولی يش تاسو 
رسه د ایټالیا د عوایدو ادارې څخه د مايل کوډ په ترالسه کولو کې مرسته وکړي: 
Agenzia delle Entrate. په هر حالت کې، تاسو کولی شئ خپل د STP کوډ 

هم وکاروئ (STP د Straniero Temporaneamente Presente یا «په موقتي 
ډول شتون لرونکي بهرين اتباع» معني لري).

دا د ښوونځي یا والیتي بالغ زده کړې مرکز یا CPIA لخوا صادر شوی چې 
تاسو د کورس په پای کې ګډون کړی.

په ایټالیا کې د روزنې الرې ته د الرسيس لپاره لږترلږه اړتیاوې او اسناد اړین دي
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په SIM کې راجسټریشن 
(«د بې ځایه بهرنیو کوچنیانو لپاره د 

معلوماتو سیسټم»)

PEI يا PIP, PFI

د کار لپاره سمدستي د شتون اعالمیه

که چريي تاسو کوچنی یاست، په سیم کې راجسرت کول تاسو ته اجازه 
درکوي خپل معلومات ثبت کړئ، کوم چې ستاسو حقونه او هغه 

خدماتو ته چې تاسو ورته اړتیا لرئ د الرسيس تضمین کوي. نوم لیکنه 
په هر وخت کې ستاسو د ساتونکي یا د هغه مرکز لخوا چې تاسو پکې 

اوسیږئ بشپړ کیدی يش. 

دا یو سند دی چې ستاسو د ځانګړو اړتیاو پراساس د روزنې الرې 
موخې ټاکلو لپاره کارول کیږي چې تاسو یې تعقیب کوئ. دا پالن 
ستاسو د ساتونکي یا د استوګنې په مرکز، ښوونځي یا CPIA، یا د 

کارموندنې مرکز کې د کارمند غړي رسه یوځای چمتو شوی. 
دا لنډیزونه معنی لري:

PIP = Personalized Intervention Plan
PFI = Individual Training Plan

 PEI = Individualized Educational Program

تاسو کولی شئ DID د کارموندنې مرکز کې ثبت کړئ، چیرې چې تاسو 
وايئ کوئ چې تاسو وزګار یاست او د دندې ميشته کولو لپاره شتون لري. 
که چريي تاسو کم عمره یاست، ستاسو رسپرست یا ستاسو د استوګنې په 

ځای کې د کارمند غړی باید د کار مرکز ته ستاسو رسه یوځای يش. 
 

هغه اسناد چې تاسو باید د کار مرکز ته راوړئ
• ستاسو مايل کوډ

• ستاسو permesso di soggiorno (د استوګنې اجازه) 
• د رسپرستۍ خربتیا او ستاسو د رسپرست ټاکل

• ستاسو د رسپرست اجازه چې تاسو د کار په مرکز کې راجسرت کړئ 

په ایټالیا کې د روزنې الرې ته د الرسيس لپاره لږترلږه اړتیاوې او اسناد اړین دي
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5.  مسلکي هدف 
دا مهمه ده چې د بریايل دندې ځای پرځای کولو لپاره خپل 

مسلکي هدف تعریف کړئ!
ښه، مګر دا دقیقا څه 

ستاسو مسلکي هدف ستاسو د مسلکي هیلو او ارمانونو ترکیب دی ... دا هغه څه دي چې تاسو معنی لري؟
یې کول

 غواړئ کله چې تاسو لوی شئ! دا مهمه ده چې دا په پیل کې تعریف کړئ:

• دا به تاسو ته اجازه درکړي چې خپل مسلکي او شخيص راتلونکي ته خپله الره تعریف کړئ؛
• دا د روزنې الرې پالن کولو لپاره مهم دی چې هدف یې ستاسو هدف ترالسه کول دي؛
• دا به ستاسو د پریکړو الرښود کولو کې مرسته وکړي ترڅو تاسو وکولی شئ هغه دنده 

ومومئ چې ستاسو پروفایل او ګټو رسه خورا مناسب وي!

د خپلو مسلکي اهدافو تعریف کولو لپاره، دا کايف ندي چې د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې تاسو یې کول غواړئ ... 
دا مهمه ده چې معلومه کړئ چې د کار بازار څه وړاندیز کوي او په کومو سکتورونو کې د کار غوښتنه خورا لوړه ده. 

بیا تاسو کولی شئ پدې اړه هم فکر وکړئ چې تاسو د خپل زړه خوښ دندې لپاره کوم وړتیا ته اړتیا لرئ!

مسلکي هدف 
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 A Italia’s ‘Crescere دا اوس ستاسو وار دي! الندې یو فعالیت دی چې د یونیسف او
Che Impresa څخه اخیستل شوی دي! Per UPSHIFT‘ الره. هڅه وکړئ پوښتنو ته 

ځواب ووایاست او د خپل مسلکي هدف په اړه فکر وکړئ.
تاسو څوک ياست؟ياست؟

تاسو څه کول خوښوي؟ تاسو په څه کي ښه 
ياست؟ نور خلک ستاسو په اړه څه خوښوي؟

څه شيان دالتا موجود دي؟
د کوم ماحول په چاپرييال کي تاسو کار کول 

خوښوي؟خوښوي؟ تاسو کوم رول غواړي چي وکړئ؟

دالتا څنګه الرسيس ومومئ؟
د دې دندې ترالسه کولو لپاره کوم ډول ښوونځي 
یا روزنیز پروګرام ته اړتیا ده؟ يوه ډپلوم؟ يوه د 
پوهنتون سند؟ د ځانګړي روزنې برنامې سند؟

ایا تاسو یو څوک پیژنئ چې په دې کاري سکتور 
کې کار کوي؟ که چريي هو، د هغه/هغي نوم 

ولیکئ. که چريي نه، هڅه وکړئ تصور وکړئ چې 
تاسو څنګه کولی شئ د یو چا رسه اړیکه ونیسئ 

څوک چې پدې کې کار کوي. تاسو به له دوی څخه 
څه پوښتنه وکړئ؟

تاسو د دې دندې د تررسه کولو لپاره کوم 
مهارتونو ته اړتیا لرئ؟

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

مسلکي هدف 
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6.  د مهارتونو ارزونه 
د مسلکي هدف په ټاکلو کې د مرستې لپاره، د خپلو شخيص ځانګړتیاوو او مهارتونو په اړه فکر وکړئ. 

... مشکل ښکاري!
مهارتونه څه شيان دي؟

امهارتونه ستاسو ټول شخيص ځانګړتیاوې دي چې ستاسو لپاره د روزنې ترټولو 
مناسبې الرې غوره کولو او څیړلو په وخت کې اړین دي:

• ټول هغه څه چې تاسو یې کولی شئ، ستاسو وړتیاوې او وړتیاوې؛
• هغه فعالیتونه چې تاسو په کې برخه اخیستې ده، ستاسو شخيص تجربې؛

• ستاسو ګټي يا دلچسپي او لیوالتیا!
مهارتونه په ډیری بیالبیلو الرو ویشل کیدی يش. دلته د مهارتونو اصيل ډولونو 

مثال دی:

کاري مهارتونه بنسټیز مهارتونه
دا لومړين مهارتونه دي، چې د انفرادي سواد لپاره اړین دي:

ليکل         لوستل       حساب لګول

تخنيکي مهارتونه سخت مهارتونه (پوهه او وړتیاوې)
دا مهارتونه په تعلیمي پس منظر او وړتیاوو پورې اړه لري چې د ځانګړو دندو رسه تړاو لري:

نظري پوهه     (د بیلګې په توګه په اقتصاد کې، مايل ...)     پخيل کول
پيپونو يا پلمبنګ کار کول       بهرين ژيب      يو ځانګړي مشني چلول

 

مسلکي هدف 
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ډيجيټل مهارتونه ډيجيټل مهارتونه
د معلومايت ټولنې ټیکنالوژۍ پورې اړوند مهارتونه:

کمپيوټر کارول     ډیجیټل مینځپانګې تخليق کول     سافټویر جوړول 
د ټولنیزو ميډيا کارول      د آنالئن معلومات لپاره لټون...

 

انتقايل مهارتونه نرم مهارتونه (شخيص ځانګړتیاوې)
د ٢١-پیړۍ یا د ژوند مهارتونو په نوم هم پیژندل کیږي، دا د ټولنیز - احساسايت مهارتونه دي چې د کار په هره کرښه کې پيل کیږي:

په غونډه کار کول     د ستونزو حل کول     پريکړه کول
مخابرات يا اړيکي    د نوښت ښودل     خالقیت او نوښت    انتقادي فکر     د فشار اداره کول

خواخوږي…

دا مهمه ده چې خپل مهارتونه وارزوئ ترڅو مسلکي هدف تعریف کړئ او د روزنې الره غوره کړئ.

ستاسو د مهارتونو ارزونه تاسو ته درکوي چې تاسو څه کولی شئ او (تر اوسه) 
نيش کولئ، او ستاسو د وړتیاوو او استعدادونه په اړه. دا مهم دی لپاره د:

• ستاسو د ټولو پخوانیو مهارتونو تصدیق کول (هغه چې تاسو دمخه درلوديل دي)؛
• د هغه څه پیژندل چې تاسو یې غوره کوئ؛

• د مهارتونو پیژندل چې تاسو ورته اړتیا لرئ ښه کړئ.

زه ولې اړتیا 
لرم چې د خپل 
مهارتونه ارزونه 

وکړم؟

مسلکي هدف 
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په یاد ولرئ چې د حقیقي ارزونې تررسه کول پدې معنی دي چې دندې ته په جدي ډول 
رسیدل ويش. د خپلو مهارتونو په اړه فکر وکړئ پداسې حال کې چې په یاد ولرئ چې دوی 

دواړه مثبت او منفي اړخونه لري.

مسلکي هدف 

دا اوس ستاسو وار دي! الندې یو فعالیت دی چې د یونیسف او A Italia’s ‘Crescere Che Impresa څخه 
١ پوښتنو ته ځواب ووایاست ... ستاسو  اخیستل شوی دي! Per UPSHIFT‘ الره. هڅه وکړئ چې دې ٠

انفرادي مسلکي پروفایل به ستاسو د ځوابونو پراساس جوړ يش. 
تاسو کوم د رنګ یاست؟

دا ازموینه به تاسو رسه مرسته وکړي چې خپل ځان ښه وپیژين.
1.  تاسو څنګه پریکړې کوئ؟

A. زه ګړندي پریکړې کوم او زما په لومړي انتخاب باور لرم
B. زه دا ډیر فکر کوم او زه خورا بې پرېکنده یم

C. زه حیران یم چې نور خلک زما د انتخاب په اړه څه فکر کوي
D. زه دا په جدي توګه اخلم او هڅه کوم چې غوره ممکنه پریکړه وکړم

2. ستاسو ملګري تاسو ته خپله مینه ښکاره کولو لپاره غوره الره څه ده؟ . له 
A. ما رسه لوبې کول او تفریح کول

B. مايت اجازه راکړئ چې خپل ذهن تا ووایم او د خپل ځان اوسم
C. یو ځای وخت تېرول هر څه کول

D. د دوی خربې ساتل او هیڅکله يب وفايي نه کول

3. کله چې تاسو د خپلو ملګرو رسه یاست نو څنګه چلند کوئ؟
A. زه لیوالتیا، خوښۍ او ساتیري کوم

B. زه صادق یم او مشوره ورکوم
C. زه پاملرنه کوم او د دوی ساتنه کوم
D. زه زموږ د سفر پالن او تنظیم کوم

4. تاسو څه زيات خوښوي؟
A. تفریح او له اندیښنې څخه پاک ژوند

B. تل هغه څه وایم او کوم چې زه باور لرم
C. په غونډه کې همغږي او اتحاد رامنځته کول

D. د یو مسؤل، باوري شخص په توګه، د نورو رسه مرسته کول
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مسلکي هدف 

5. تاسو خپل ځان څنګه معرفی کوی؟
A. زړور

B. فکر کونکي
C. احسايس

D. اداره شوي

6. ستاسو ملګري چې تاسو يي ښه پیژين ستاسو ترشيح به څنګه وکړي؟
A. مقابله کونکي
B. غري احساسايت

C. دوستانه
D. ښه تنظیم شوی

7. کله چې تاسو د خپګان او فشار احساس کوئ نو څه کوئ؟
A. زه بې رحمه او لنډ مزاج احساس کوم

B. زه چپ شم او خاموش يم
C. زه د اړتیا احساس کوم چې د هغه خلکو رسه خربې وکړم چې ماته 

نږدې دي

8. تاسو کله د خپل ځان په اړه ښه احساس کوئ؟
A. کله چې زه اداره کوم چې مشکل شیان تررسه کړم

B. کله چي زه يو مسئله حل کړم
C. کله چي زه د نورو رسه مرسته کوم

D. کله چي خلک زما تعريف کوي

9. کله چي تاسو يو څه بد کوي، آيا دا وي له امله د:
A. قهرجن
B. مغرور

C. هغه څوک چې په اسانۍ رسه د ملګري فشار رسه مخ وي
D. یو ځورونکی

10. هغه خلک چې ستاسو ستاینه کوي ستاسو په اړه به څه ووایی؟
. زه د خوښې وړ، هوښیار او ښه یم

B. زه فکرمند یم، زه د مسئلو حل کول او د باوري حلونو وړاندیز کول خوښوم
C. زه دوستانه یم، زه د هرچا رسه یوځای کیږم او نورو ته شتون لرم

D. زه اداره کونکي، منظم، چمتو یم او زه خپلې دندې په دقت رسه تررسه کوم

اوس د خپلو ځوابونو تر څنګ خرفونو ته وګورئ. تاسو ډیری وخت کوم خرف غوره کړی؟
A: ژيړب

B: آيب

أژیړ > په زړه پوری: الهام ورکوونکی، د تړاو وړ، هڅونکی، هوښیار
آيب > استدالل: دقیق او سیستامتیک، وړ، د ځان کنټرول وړ، په آرامه او فکر کوونکی

شني > ډیپلوماتیک: یو ښه اوریدونکی، په آرام او سوله ایز، مالتړ کوونکی، څوک چې د همغږۍ او باور وړاندیز کوي
سور > هوښیار: په عمل متمرکز، د پایلو متمرکز، ټاکل شوی، ګړندی پریکړه کونکی

C: شني

D: سور
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7. د کار لپاره ځواب ورکول 
یو سند دی چې ستاسو په اړه یو لړي معلومات لنډیز کوي او د 

دندې د غوښتنلیک لپاره کارول کیږي. ستاسو په CV کې هغه زده 
کړې شاملې دي چې تاسو بشپړې کړي، وړتیاوې، کومه کاري تجربه 

چې تاسو ترالسه کړې، هغه ژبې چې تاسو یې خربې کوئ ... 
مګر یوازې دا نه! دا سند د دې په اړه هم لږ څه ترشیح کوي چې 

تاسو څوک یاست، ستاسو مسلکي هدف څه دی، ستاسو مهارتونه څه 
دي، ستاسو د کار طرز څه دی - د بیلګې په توګه، ایا تاسو په ټیم کې 

کار کول خوښوئ یا تاسو په خپلواک ډول کار کولو ته ترجیح ورکوئ 
- مګر دا هم څه دي. ستاسو ورځنۍ ګټې او شوقونه دي، که تاسو 

خیریه کار کوئ ... 
په لنډه توګه، CV د سوداګرۍ کارت په څیر دی چې تاسو 
یې د احتاميل ګامرونکي ته د ځان معريف کولو لپاره کاروئ!

کله چې تاسو د دندې لپاره غوښتنه کوئ، دا ستاسو CV دی 
چې د برشي منابعو مدیر د پریکړه کولو لپاره کاروي که 

ستاسو پروفایل د پوښتنې موقعیت رسه سمون ولري. له همدې 
امله، CV معموال د معلوماتو لومړنۍ رسچینه ده چې پریکړه 
وکړي چې ایا ستاسو غوښتنلیک نور بیاکتنه وکړي، د بیلګې په 

توګه د مرکې له الرې. 
حتی د یوې ادارې یا روزنیز مرکز لخوا تنظیم شوي روزنیز 

کورس کې برخه اخیستلو لپاره، تاسو ډیری وختونه باید خپل 
CV وسپارئ. وروسته له دې چې تاسو روزنه تررسه کړه، دا به 

مهم وي چې ستاسو ټول مهارتونه، ځانګړتیاوې او تجربه په دې 
سند کې شامل کړئ. 

دلته ډیری فارمیټونه شتون لري چې تاسو یې د خپل CV لپاره کارولی شئ. یو تر ټولو عام غوښتنه 
د اروپا بڼه ده: EUROPASS. د خپل EUROPASS CV آنالین جوړول پیل کولو لپاره، دې لینک 

 .“Crea un CV” او کلیک وکړئ https://europa.eu/europass/it :ته مراجعه وکړئ

د کار لپاره ځواب ورکول 

Curriculum Vitae CV
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د دې ویډیمیکم په پای کې، تاسو به د EUROPASS منونه کې د CV یوه بیلګه ومومئ ( ضمیمه ١ 
وګورئ). په دې مثال کې، تاسو به په سور لیکل شوي الرښوونې او الرښوونې ومومئ, کوم چې تاسو رسه د 

خپل ځان ډکولو کې مرسته کوي.
په هرصورت، دلته ځینې عمومي الرښوونې دي.

ځینې مشورې…
اوږدوالی: : لږ تر لږه ١-٢ پاڼې. هغه څوک چې CVs بیاکتنه کوي معموال ډیر وخت نه لري: دا غوره ده چې روښانه وي مګر 

لنډ وي!
مسلکي هدف: CV په پیل کې، یوه لنډه جمله ولیکئ چې هغه هدف په ګوته کوي چې تاسو یې په مسلکي توګه ترالسه 

کول غواړئ (د دې السی کتاب ٥ څپرکی وګورئ). دا ستاسو لنډمهاله یا اوږدمهاله هدف کیدی يش. دا اړینه نده چې دا پکې 
شامل کړئ، مګر هغه څوک چې دا لوستل به احساس کړي چې تاسو د دې په اړه فکر کولو لپاره وخت نیولی او دا چې تاسو 

روښانه اهداف لرئ. 

بېلګه:
د پخيل په اړه لیواله، زه غواړم تجربه او مهارتونه رامینځته کړم چې د نړیوال شهرت لرونکي شیف کیدو لپاره اړین دي.

د کار لپاره ځواب ورکول 



40

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  25/06/22  10:25  Pagina 42

41

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  25/06/22  10:25  Pagina 43

د کار لپاره ځواب ورکول 

که تاسو الهم د خپل مسلکي هدف په اړه روښانه نه یاست، اندیښنه مه کوئ. تاسو کولی شئ خپل شخصیت یا هغه 
چاپیریال ترشیح کړئ چیرې چې تاسو غواړئ کار وکړئ. 

دلته دوه مثالونه دي: 
١. زه غواړم په یو متحرک، څو کلتوري ډلې کې کار وکړم. د بدل ډول شخصیتونو رسه متقابل عمل کول به ما رسه د مسلک په لور 

زما الره موندلو کې مرسته وکړي چې زما رسه مناسب وي او وده وکړي، نه یوازې په مسلکي کچه بلکې یو انسان په شان هم.
٢. زه یو تخلیقی سړی یم او زه اړتیا لرم چې خپل نظرونه خالص کړم!

زه غواړم په یوه کمپنې کې کار وکړم چې تنوع ته د ځواک په توګه ارزښت ورکوي او نوښتګرو نظرونو ته خالص وي.

مهارتونه: هڅه وکړئ په خپلو مهارتونو ټینګار وکړئ، حتی که تاسو ډیر کاري تجربه نلرئ. که تاسو د دې په اړه فکر کوئ، 
دلته ډیری مهارتونه شتون لري چې تاسو یې د منلو وړ یاست! د مثال په توګه، دا حقیقت چې تاسو د مهاجرت پس منظر 

لرئ، دا چې تاسو په څو ژبو او څو کلتورونو پوهیږئ د ډیری مهارتونو رسچینه ده:

• سمون 
• خپلواکي

• د منځګړیتوب مهارتونه 

• کلک والې 
• نرمې 

• همدردي

وروستی کتنې: یو دریم کس ولرئ (ستاسو رسپرست، ستاسو د استوګنې د مرکز کارمند یا ستاسو یو ملګری) خپل CV بیاکتنه 
وکړئ ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې هرڅه روښانه دي. 
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د کار لپاره ځواب ورکول 

تعاريف لیک:

 مرکه: 

  د آزموینې موده: 

ځینې وختونه، ستاسو د CV رسبیره، تاسو څخه به وغوښتل يش چې ستاسو غوښتنلیک ته یو پوښ لیک ضمیمه کړئ. د پوښ 
لیک ګامرونکي ته ترشیح کوي چې ولې دوی باید تاسو د ټولو غوښتونکو څخه غوره کړي. د دې دلیل لپاره، دا مهمه ده چې 

په روښانه توګه انګیزه، اهداف، او ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو د دندې لپاره مثالی تن جوړوي. 

که ستاسو غوښتنلیک غوره شوی وي، نو تاسو به وغوښتل يش چې د کار په مرکه کې ګډون وکړئ، دا یوه غونډه ده چې په 
ترڅ کې به تاسو د خپل احتاميل ګامرونکي رسه د خپلو مهارتونو او هڅونو په اړه بحث وکړئ. 

ځینې کمپنې ممکن له تاسو څخه وغواړي مخکې له دې چې ستاسو د ګامرنې تصدیق وکړي او تاسو د استخدام تړون السلیک 
کړئ د آزموینې یا محاکمې دوره تررسه کړئ. د دې ابتدايي دورې په جریان کې دا مهمه ده چې ستاسو ټول ځانګړتیاوې 

وښایئ ترڅو د آزموینې بریايل کولو لپاره. هڅه وکړئ د خپلو نویو همکارانو رسه همکاري وکړئ، پوښتنې وکړئ، او وښایئ چې 
تاسو د باور وړ او هڅونکي یاست. 
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د کارګرانو حقونه   .8 کله چې زه کار پیل کړم زما 
حقونه څه دي؟

هر کارګر حقونه او مسوولیتونه لري. بهرين کارګران د کار پورې اړوند د ځانګړو 
حقونو د پوره کولو په برخه کې د ایټالیا اتباعو رسه مساوي ګڼل کیږي. 

مزدورې

حرفوي خوندیتوب

کاري ساعتونه

د اونۍ دمه

تاسو حق لرئ چې «ستاسو د کار مقدار او کیفیت رسه متناسب مقدار کې پیسې ورکړئ او 
په هر حالت کې د آزاد او غوره شتون تضمین کولو لپاره کايف وي» (د قانون ٣٦ برخه).

ګامرونکی باید «ستاسو د روغتیا او رواين فزیکي بشپړتیا د ساتنې لپاره ټول اړین اقدامات 
وکړي» او د حرفوي خوندیتوب مقرراتو (د مدين قانون ٢٠٨٧ ماده) رسه مطابقت ولري.

رسمي کاري ساعتونه په اونۍ کې ٤٠ ساعته دي. اضايف ساعتونه اضايف وخت ګڼل کیږي او 
ډیر پیسې ورکول کیږي. په هر حالت کې، د اونۍ مهال ویش هیڅکله د ٤٨ ساعتونو څخه 

.(١٩٩٧/١٩٦ .l) زیات نيش

تاسو په هره اونۍ کې د یوې ورځې رخصتۍ مستحق یاست، معموال د یکشنبې په ورځ 
راځي» (د مدين قانون ٢١٠٩ برخه).

د کارګرانو حقوقونه 



43

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  25/06/22  10:25  Pagina 45

رخصتۍ، ناروغی او ژوبلونه

د سوداګرۍ اتحادیې حقونه

اعتصاب

مطالعه او کار

زیږون او پالنه

تاسو په کال کې لږترلږه د ٤ اونیو تادیه لرونکي رخصتۍ (د مدين قانون ٢١٠٩ برخه) او 
د تادیه شوي ناروغه ورځو حق لرئ. د ژوبلې کیدو په صورت کې، کارمند د لومړیو څلورو 

ورځو لپاره پیسې ورکوي او INAIL د راتلونکو ورځو لپاره پیسې ورکوي (د ٢١١٠ مدين 
قانون برخه).

تاسو حق لرئ چې د کارګرانو د بنسټیزو حقونو د ساتنې لپاره د سوداګرۍ اتحادیې رسه 
یوځای شئ. اتحادیه ستاسو استازیتوب کوي، د کار ځای کې ستاسو د ګټو دفاع کوي. 

تاسو د اعتصاب حق لرئ، کوم چې د کار څخه ډله ایز اخراج دی. دا پدې مانا ده چې کار ته 
نه ځي ترڅو د کاري رشایطو او د کارګرانو ګټو په اړه د پوهاوي څرګندولو او لوړولو لپاره 

.(١٩٩٠/١٤٦ .l) کار وکړي. د اعتصاب ساعتونه بې معاشه دي

که تاسو کار کوئ او مطالعه کوئ، تاسو د کاري بدلونونو حق لرئ چې د ټولګیو او ازموینې 
 .(١٩٧٠/٣٠٠ .l) چمتو کولو رسه مطابقت ولري

که تاسو امیندواره یاست، تاسو نيش کولی د امیندوارۍ له پیل څخه د ماشوم زیږون څخه 
یو کال وروسته له دندې ګوښه يش. تاسو د زیږون د رخصتۍ مستحق یاست (د کار څخه د 
اجباري اخراج یوه تادیه موده). والدین د ماشوم پاملرنې لپاره د اختیاري غیر حارضۍ دوره 

مستحق دي.

د کارګرانو حقوقونه 
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د نارینه او ښځو رسه 
مساوي درملنه

ښځې د کارګرانو د مساوي حقونو څخه برخمنې دي او د جنسیت پر بنسټ هیڅ ډول 
تبعیض ته اجازه نشته (د اسايس قانون ٣٧ برخه).

له عادي کارونو ځان وساتئ!!!
دا ځینې وختونه د غیر اعالن شوي، ځمکې الندې، یا غیر منظم کار په توګه هم ویل کیږي. دا د کارموندنې اړیکه ده پرته له 

کوم تړون، چې کار ورکوونکي د کارمند د استخدام په اړه Centro per l›impiego ته خرب ورکولو کې پاتې راغلی. غیر اعالن 
شوي کار هیڅ ټولنیز امنیت یا بیمه تضمین نه کوي. 

 
>>> دا پدې مانا ده چ که تاسو په غیقانون توګه کار کؤي، تاسو د هغه حقونو تضمی نه یاست چ تاسو ن په اړه لوستل کؤي!

د دې غی قانو ين ماهیت له امله، جریمه په کارګامرون يک او په ځینو مواردو ېک کارمند ته هم ورکول ک ږیي. غی اعالن 
شوي کار د مقرراتو تابع ندي.

>>> دا پدې مانا ده چې غیر اعالن شوي کار اکرثا د استحصال، د حقونو څخه رسغړونه او ځینې وختونه حتی ځان ته د 
خطر رسه مرتادف دی.

د کارګرانو حقوقونه 
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 !!! که تاسو په دې باور یاست چې تاسو د غیرقانوين دندې په دوره کې یاست او غواړئ له دې څخه ځان خالص کړئ (یا په 
دې حالت کې بل څوک پیژنئ)، د هغه چا رسه خربې وکړئ چې تاسو یې باور لرئ او د کارګرانو مدافع ټولنو ته ورسیږئ.  

د غیر اعالن شوي کار او کارګرانو استحصال راپور ورکولو لپاره، تاسو کولی شئ مختلفو دفرتونو ته الړ شئ، د بیلګې په توګه، 
تاسو کولی شئ د الندې ادارو نږدې څانګې وګورئ:

 /https://www.ispettorato.gov.it :(د کار تفتیش کونکي) Lavoro
 /La Guardia di Finanza: https://www.gdf.gov.it •

 CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL :د سوداګرۍ اتحادیه: د بیلګې په توګه، او •
 (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro) and UGL (Unione

.(generale del lavoro

د کارګرانو حقوقونه 
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د مساوي فرصتونو او پرته له تبعیض اصول   .9
هیڅوک نيش کولی تاسو رسه توپیر وکړي ځکه 
چې تاسو د بل هیواد څخه راغلی یاست، یا په 

کار یا ستاسو په ورځني ژوند کې.
په ایټالیا کې، د کارموندنې په برخه کې هر ډول توپري منع 
دی: د عمر، تابعیت، مذهب، ژبې، جنس، جنسیت، جنيس 
متایل، معلولیت، سیايس یا شخيص نظرونو، د توکمیز اقلیت 
غړیتوب، ټولنیز یا اقتصادي رشایطو، د سوداګرۍ اتحادیې 

غړیتوب یا غیر غړیتوب، او دايس نور.

زه بايد څه وکړم که چريي زه 
د توپري ښکار شم؟

دلته ډیری شیان شتون لري چې تاسو یې کولی شئ که 
چريي تاسو ښکار یاست یا د توپري شاهد یاست. لومړی او تر 
ټولو مهم، تاسو کولی شئ قضیه محکمې یا د اړیکو اتحادیې 

ته واستوئ چې ستاسو د حقونو په دفاع کې کار کوي. 
الندې د معلوماتو او ادارو نورې رسچینې دي چې تاسو 

وررسه اړیکه نیولی شئ. په ایټالیا کې، بیالبیل ميل اداري 
شتون لري چې خلک د توپري ډولونو څخه سايت او د اړتیا په 

صورت کې د متاس لپاره د وړیا شمیرې لري.

توجد يف إيطاليا منظامت وطنية مختلفة تحمي الناس من 
أشكال التمييز يف املعاملة، واألرقام املجانية لالتصال بهم 

يف حالة الحاجة.

د مساوي فرصتونو او غیر-تبعیض اصول
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 the Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: www.unar.it ،د ایټالیا د نژادي تبعیض ضد دفرت - UNAR
دا هغه څانګه ده چې د دولت لخوا د مساوي چلند حق او د نژاد یا توکمیز اصل پر بنسټ د تبعیض له منځه وړل تضمینوي.

 eu.١٥٢٢.www :د تشدد پرضد او تعقیب شمیره
دا یو وړیا خدمت دی چې په ورځ کې ٢٤ ساعته شتون لري ځانګړي چلوونکي چمتو کوي چې د تشدد او تعقیب ښکار شويو 

څخه د مرستې او مالتړ غوښتنې چمتو کوي.

Telefono Azzurro: www.azzurro.it
دا سازمان د ماشومانو او تنکیو ځوانانو حقونو ته وده ورکوي او دوی د ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوايل څخه سايت چې 

ممکن د دوی هوساینې او پرمختګ ته زیان ورسوي.

Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza: www. ،د ایټالیا د ماشومانو او تنکي ځوانانو د ساتنې اداره
 garanteinfanzia.org

دا اداره په ایټالیا کې د ماشومانو د حقونو بشپړ تطبیق ته وده ورکوي او تاییدوي چې د ١٩٨٩ د ماشومانو د حقونو په اړه د 
ملګرو ملتونو کنوانسیون لخوا چمتو شوي دي. 

800.90.10.10

1522

1.96.96

د مساوي فرصتونو او غیر-تبعیض اصول
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ایا تاسو اړتیا لرئ چي د یو مسلکي رسه خربې وکړئ؟ د HERE4U! رسه اړيکه ونيسئ!
HERE4U بهرين کوچنيان او ځوان مهاجر او کډوالو ته قانوين او رواين ټولنیز مشورې وړاندې 
کوي. دا د U-Report on the Move پلیټ فارم له الرې د ARCI په همکارۍ د یونیسف 

لخوا پرمخ وړل کیږي. 
• دا یو آنالین، څو ژبی خدمت دی

• دا د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د سهار له ٩:٠٠ بجو څخه تر ٦:٠٠ بجو پورې شتون لري
• په ساده ډول د U-Report On The Move پاڼې ته د فیسبوک میسنجر پیغام واستوئ

دا د اوریدلو خوندي ځای دی چیرې چې تاسو کولی شئ خپلې ستونزې او فکرونه رشیک کړئ او د مرستې غوښتنه وکړئ. 
د حقوقي او رواين-ټولنیزو متخصصینو یوه ډله به تاسو رسه مرسته وکړي چې ستاسو اړتیاوو ته شخيص مالتړ وړاندې 

کړي، د ژبني - کلتوري منځګړیتوبونو په مرسته.
http://bit.ly/messageUROTM :آيا تاسو يوه پوښتنه لرئ؟ اوس د دي پوښتنه وکړئ

د نورو معلومات لپاره ويب سائټ 
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د نورو معلومات لپاره ويب سائټ     .10
 /http://www.lavoro.gov.it :(د کار او ټولنیزو چارو وزارت) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali •

• Clic Lavoro، سایټ چې د Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali لخوا مالتړ کیږي چیرې چې تاسو کولی شئ د کار او روزنې کورسونو 
 /https://www.cliclavoro.gov.it :په اړه خربونه او ګټور معلومات ومومئ

 /https://www.anpalservizi.it :(د کار پالیيس او کارموندنې لپاره د ایټالیا اداره) ANPAL، Agenzia Nazionale Politiche Attive e Lavoro •
 Centri di او CPIAs د پوهنې وزارت ویب پاڼه، تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو ته نږدې ښوونځي وپلټئ، په شمول د ,Scuola in Chiaro •

 /https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola:(د خرفوي زده کړو مرکزونه) Formazione Professionale
 /https://integrazionemigranti.gov.it/it-it :دروازه Integrazione Migranti •

• Excelsior ، د کارموندنې او معلوماتو لپاره د معلوماتو سیسټم چې د ایټالیا د سوداګرۍ خونې او ANPAL لخوا وړاندې کیږي. دلته تاسو کولی شئ د 
ډیری تقاضا لرونکي مسلکونو او صنعتونو په اړه تازه معلومات ومومئ چې د کارمندانو موندلو کې خورا ستونزمن وي.:

/https://excelsior.unioncamere.net
 www.inail.it: (په کار کې د حادثو پروړاندې د بیمې لپاره د ایټالیا انسټیټیوټ) INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavorot •

 Categorie di Utenza” < > (د ایټالیا د ټولنیز امنیت انسټیټیوټ). د «کور» څخه الړ شئ INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale •
 www.inps.it :تاسو کولی شئ د خپلو حقونو او ټولنیز امنیت او بیمې په اړه معلومات ترالسه کړئ’ .““Lavoratori migranti

/https://www.ispettorato.gov.it :(د کار تفتیش کونکي) Ispettorato del Lavoro •
• Juma Map د، نقشه، په ټول هیواد کې د پناه غوښتونکو او د نړیوال محافظت لرونکو لپاره د خدماتو نقشه، په ١٥ ژبو کې شتون لري:

 /https://www.jumamap.it
• U-Report on the Move:د بې نومه او وړیا پیغام رسولو وسیله (په فیسبوک، انسټاګرام او ټیلیګرام کې) چې په ایټالیا کې د بې رسپرسته بهرنیو 

کوچنیانو او ځوان مهاجرینو او مهاجرینو لپاره د ګټورو خدماتو په اړه څو ژبني معلومات وړاندې کوي. دا تاسو ته اجازه درکوي د رسوې له الرې خپل 
 /https://onthemove.ureport.in: نظر څرګند کړئ او په پیښو او ټولنیزو-تفریحي فعالیتونو کې برخه واخلئ

د نورو معلومات لپاره ويب سائټ 



50

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  25/06/22  12:19  Pagina 52

51

impaginato unicef ITA.qxp_Layout 1  25/06/22  12:19  Pagina 53

١- ”Europass“ د کار مخينه 11.  ضمیمه 

څنګه کوالی شی د Europass کار مخيني بشپړ کړئ 

• په هغو رولونو مترکز وکړئ چې ستاسو غوښتنلیک ته اضافی ارزښت ورکوي.
• د هر رول لپاره جال ساحې داخل کړئ. له ټولو وروستي څخه پیل کړئ.

• که چريي تاسو لږ مسلکي تجربه لرئ: 
• د خپلې زده کړې او مسلکي روزنې په لیست کولو رسه پیل کړئ. 

• د رضاکارانه کار یا انټرنشپونو یادونه وکړئ (که تادیه شوي وي یا نه وي) چې ستاسو د کاري 
تجربې ثبوت وړاندې کوي.

• که چريي تاسو د هغه رول په اړه کومه پخوانۍ ځانګړې مسلکي تجربه نلرئ چې تاسو یې 
غوښتنه کوئ، په هغه مهارتونو ټینګار وکړئ چې تاسو په نورو رشایطو کې ترالسه کړي وي چې د 
دې رول رسه تړاو لري. د بيلګي په توګه، که چريي تاسو د مدیریتي رول لپاره غوښتنلیک ورکوئ 
مګر تاسو مخکې هیڅکله د مدیر په توګه کار نه وي کړی، ټینګار وکړئ چې ستاسو په پخوانی 

موقف کې مهم مسؤلیتونه او پریکړه کونکي دندې شاملې وې (پالوی، همغږي، د کارمندانو 
روزنه، او دايس نور).

د کار تاريخ

ضيمه ١- ”Europass“ د کار مخينه
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د نیټو رسه بدل کړئ (له-څخه-تر)
بېلګه:

سپتمرب ٢٠٠٧ – نن ورځ

• د دندې یا مقام رسه بدل کړئ
بيلګي:

د ساتنې تخنیکین/ ریسپشنیسټ / د یخ هاکي رضاکار کوچ 
د کار ورکوونکي نوم او ځای رسه بدل کړئ (که چريي اړونده وي، بشپړ پته او د ویب پاڼه اضافه کړئ)

بېلګه:
Bologna ٣٧, ٤٠١٢٦ Alma Mater Studiorum, Via Zamboni

یوازې د اړتیا په صورت کې تلیفون، فکس، بریښنالیک یا انټرنیټ پته ورکړئ.
info@almamater.com - http://www.almamater.com :ټيليفون.: +٣٩ ٣٣٩ ٣٧٢ ٥٠٠٠ - د بريښناليک

• داص يلدندواوکارونورسهبدلکړٔي
بېلګه:

• د کمپیوټر ساتنه
• د عرضه کوونکي اړیکې

• د یخ هاکي ځوان ټیم روزل (١٠ ساعته/اونۍ)
که چريي اړتیا وي، خپل مسؤلیتونه اندازه کړئ (د کار شوي وخت سلنه، د انفرادي دندو موده، او دايس نور).

سوداګرۍ یا سکتور: د رشکت یا سکتور ډول رسه بدل کړئ
یوازې د اړتیا په صورت کې دا ځای وکاروئ. بيلګي:

رشکت یا سکتور: ټرانسپورټ او لوژستیک/ پلټنه/ د موټر د پرزو جوړونکی
زده کړه او روزنه

د هر کورس لپاره جال ننوتنې داخل کړئ. د خورا ورستي رسه پیل کړئ.
د نیټو رسه بدل کړئ (له-څخه-تر). د ورکړل شوي وړتوبونو رسه بدل کړئ  

د مسلکي آپریټر تصدیق: پخونکي
.(AQOP) یوازې د لنډیزونو کارولو څخه ډډه وکړئ

د زده کړي یا روزنیزو موسسو نوم او موقعیت رسه بدل کړئ (که چريي اړونده وي، هیواد هم)
بيلګي:

Centro di Formazione Professionale Guglielmo Marconi, Bologna

د نیټو رسه بدل کړئ (له-څخه-تر)
بېلګه:

سپتمرب ٢٠٠٤ – جون ٢٠٠٧

ضيمه ١- ”Europass“ د کار مخينه
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د اصيل مضامینو چې مطالعه شوي وی یا د ترالسه شوي مهارتونه لیست رسه بدل کړئ.
بيلګي:
عمومي

• انګلیسې، ویلش، ریايض، هسپانوي
• فزیکی زده کړه

مسلکي
• مسلکي تخنیکونه (معیاري ډوډۍ، ښایسته ډوډۍ، کیک او خواږه جوړول)

• تطبیق شوي خوراکي علوم او ټیکنالوژي (مایکروبیولوژي، بایوکیمیا، حفظ الصحه)
حرفوي ټیکنالوژي (اسايس اصول، حفظ الصحه او خوندیتوب)
• د سکټور او د هغې د مايل، حقوقي او ټولنیزو رشایطو پوهه

خپله کچه له حده زیاته مه بیانوئ کوم چې به په مرکه کې ازمول کیږي!

شخيص مهارتونه
مورنۍ ژبه/ژيب

هر هغه ساحې لرې کړئ چې خايل پاتې وي.
مورنۍ ژبه (ژيب) د مورنۍ ژبه (ژيب) رسه بدله کړئ

بېلګه:
ایتالوي

ال تبالغ(ي) يف تحديد مستواك(ي) الذي سيتم اختباره يف املقابلة!

نورې ژبه (ژبې)        پوهه                               خربې کول                                             لیکل
      اوریدل               لوستل                        تعامل               خربې کول

بېلګه:
C١

بېلګه:
C١

بېلګه:
B٢

بېلګه:
B٢

ژبه بدله کړه
بېلګه:

انګلييس

ضيمه ١- ”Europass“ د کار مخينه
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د ترالسه شوي ژبې تصدیقونو رسه بدل کړئ. کچه دننه کړئ، که چريي پیژندل شوی وي.
بېلګه:

Certificado de Español: Lengua y Uso
بېلګه:
C١

بېلګه:
C١

بېلګه:
B٢

بېلګه:
B٢

ژبه بدله کړه
بېلګه:

انګلييس

کچي:A١/٢: پیل کونکی - B١/٢ منځګړی- C١/٢ پرمختللی
د ژبو لپاره د حوالې عام اروپایی چوکاټ

کله چې خپل شخيص مهارتونه بیان کوئ:
• په ساده ژبه کې واضح او ساده کلمې وکاروئ.

• د لغتونو او کلیچونو کارولو څخه ډډه وکړئ (د بیلګې په توګه: زه د ټیم لوبغاړی یم) پرته لدې چې 
رشایط چمتو کړم په کوم کې چې دا په مهارت یا السته راوړنې کې پيل کیدی يش.

• دقیق اوسئ: وخت ونیسئ چې فکر وکړئ چې کوم مهارتونه د هغه موقف لپاره اړین دي چې تاسو یې 
غوښتنه کوئ 

• مشخص کړئ چې ستاسو مهارتونه څنګه ترالسه شوي دي (د روزنې، کار، سیمینارونو، رضاکارانه یا په وړیا 
وخت کې تررسه شوي فعالیتونه، او دايس نور).

خپل د اړیکو مهارتونه دلته دننه کړئ. هغه رشایط په ګوته کړئ چې دا په کې ترالسه شوي دي.
بيلګي:

• د اړیکو ښه مهارتونه چې زما د پلور د مرش په توګه تیر شوي وخت کې ترالسه شوي دي
• د ماشومانو رسه غوره متقابل مهارتونه چې زما د رضاکارانه تجربې په جریان کې ترالسه شوي دي

د یخ هاکي کوچ

د اړیکو مهارتونه

ضيمه ١- ”Europass“ د کار مخينه
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ضيمه ١- ”Europass“ د کار مخينه

دلته خپل مدیریتی او سازمانی مهارتونه دننه کړئ. هغه رشایط په ګوته کړئ چې دا په کې ترالسه شوي دي.مدیریتی او سازماين مهارتونه
بيلګي:

• مرشتابه (اوس مهال د ١٠ کسانو د ټیم لپاره مسؤل)
• د تاریخي ټولنې د منيش په توګه زما د تجربې په جریان کې ترالسه شوي ښه سازمانی مهارتونه. د وياند 

بک کولو او پیښو هڅولو لپاره مسؤل
• د ټیم مخکښ مهارتونه زما د تجربې په جریان کې د یخ هاکي روزونکي په توګه د رضآکارانه کار په 

جریان کې ترالسه شوي دي
خپل مسلکي مهارتونه دننه کړئ چې دلته په بل ځای کې ندي اشاره شوي. ښکاره کړئمسلکي مهارتونه

هغه رشایط چې دا په کې ترالسه شوي دي.
بيلګي:

• د کیفیت کنټرول پروسې ښه ښه پوهیدل (اوس مهال د کیفیت کنټرول مسؤلیت لرئ)
• د الرښوونې مهارتونه (د یو لوړ پوړي نرس په توګه، زه د نرسنګ کارمندانو د نوي غړو روزنې او تنظیم 

مسولیت وم)
د کمپيوټر مهارتونه د ځان رزونه

د ستونزو حل کول

بېلګه:
پرمختللی کارن

امنیت د منځپانګې جوړول

بېلګه:
پرمختللی کارن

بېلګه:
منځګړی کارونکی

اړیکه

بېلګه: 
منځګړی کارونکی

د معلوماتو پروسس 
کول

بېلګه: 
بنسټیز کاروونکي

کچي: بنسټیز کاروونکی - منځنی کارونکی - پرمختللی کارن
د کمپیوټر مهارتونه - د ځان ارزونې پاڼه

د خپل ICT سند نوم دننه کړئ.
بيلګه:

د سند وضعيت: د افس سوټ - خپلواک کارونکی
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ضيمه ١- ”Europass“ د کار مخينه

دلته د کمپیوټر نور مهارتونه داخل کړئ. هغه رشایط په ګوته کړئ چې دوی په
کې ترالسه شوي.

بيلګي:
• د افس سویټ ښه ښه پوهیدل (د ورډ پروسسنګ، سپریډ شیټونه، د پریزنټشن سافټویر)

• د شوکیا عکس اخیستونکي په توګه د ډیجیټل عکس پروسس کولو سافټویر ښه ښه پوهیدل

نور مهارتونه

د موټر چلولو جواز

دلته کوم بل اړوند مهارتونه داخل کړئ. هغه رشایط په ګوته کړئ چې دا په کې ترالسه شوي دي.
دا ساحه یوازې هغه وخت ډکه کړئ چې ترشیح شوي مهارتونه ستاسو غوښتنلیک ته ارزښت اضافه کړي او 

پورته چیرې یادونه شوې نه وي. هغه رشایط په ګوته کړئ چې دا په کې ترالسه شوي دي.
بېلګه:

• لومړنۍ مرستې: زما د سکوبا ډایونګ روزنې برخې په توګه د لومړنۍ مرستې
روزنه

شخيص ګټې لکه لوستل، ګرځیدل، سینام ته تلل او داسې نور هیڅ اضايف ارزښت نلري. له بلې خوا، د هغو 
فعالیتونو مثالونه ورکول چې تاسو پکې برخه اخیستې وي یو ګټور وسیله وي، د مثآل په توګه دا وښیې چې 

تاسو یو فعال، ټولنیز شخص یاست چې د نورو رسه مرسته کول خوښوي:
• لوستل: په زړه پوری لوستونکی، زه د ځوانانو زده کونکو رسه په اونۍ کې دوه ځله په لوستلو کې مرسته کوم

• غره ختونکی: ماهر غره ختوونکی، د ځایی ختلو کلب فعال غړی

دلته د موټر چلولو جواز کټګورۍ دننه کړئ.
مثالونه:

B
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دا اوس ستاسو وار دی!   .12
دا د پوښتنلیک بشپړ کړئ ترڅو ومومئ چې تاسو د دې السی کتاب رسه څومره زده کړه وکړه. تاسو 

به په پای کې سم ځوابونه ومومئ.
ځوابونهپوښتني

دا اوس ستاسو وار دی!
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دا اوس ستاسو وار دی!
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او اوس موږ ستاسو لپاره یوه آخرئ پوښتنه لرو!
٥ پورې په پیامنه کي، تاسو دا ویډیمیکم اليس کتاب ستاسو د مسلکي لید لپاره څومره ګټور وموندل؟ ١ څخه تر  د 

دا اوس ستاسو وار دی!
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