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ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺘﯿﺠﮫ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
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ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد از ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻟﻄﻔﺎ از ﭘﻮرﺗﺎل ذﯾﻞ
دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺣﻮی ﺑﺮﮔﺸﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
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 -６اطﻔﺎل
 -７ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺗﻤﺎس و ﻟﯿﻨﮏ ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ

اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻓﺪرال ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن ) (BAMFﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻗﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
را ﺑﮫ وﺟﮫ اﺣﺴﻦ و دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﮫ ﻣﯿﺪارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺘﯿﺠﮫ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

1

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ
- ۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﻤﮫ ﺻﺤﯽ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ
ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻓﯿﺲ آﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
و ﻣﺮدم ﻋﺎم ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﺮا ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ
ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪاوی راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﯾﻀﺎن ﭘﯿﺸﮑﺶ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻓﻌﻼً در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮﺿﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ از ﻣﺮﯾﻀﺎن
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل اﺧﺬد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪون از ﺣﺎﻻت اﯾﻤﺮﺟﻨﺴﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮﯾﻀﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ادوﯾﮫ را از ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯿﮫ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ
ھﺎی ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ذﯾﻞ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺻﺤﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
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ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺳﺎده  ۱۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ای ﺳﯽ ﺟﯽ  ۲۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﮏ  ۳۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  ۳۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ای ای ﺟﯽ  ۳۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
اﮐﺴﺮی ﺳﺎده  ۵۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
اﯾﮑﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۵۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺳﯿﺮوﻟﻮژﯾﮏ  ۷۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
اﮐﺴﺮی دﯾﺠﯿﺘﻞ  ۱۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
اﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ  ۱۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﻤﻮﮔﺮاﻓﯽ ۱۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ  ۱۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻓﯿﺲ ﺑﺴﺘﺮ  ۲۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻮﭘﺘﺎﻟﻮژﯾﮏ  ۲۵۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ  ۵۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ام ار ای  ۵۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﺑﺰرگ  ۵۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ  ۱۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ

روش داﺧﻠﮫ ﮐﺮدن :در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺪام روش ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺎت طﺒﯽ و
ادوﯾﮫ ﺟﺎت ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ
و ذھﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻮاﯾﺪ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﻣﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﺒﻠﻎ ٥۰۰۰۰
دﻻراﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
ذﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺼﺎرف:
ﻓﯿﺲ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﻣﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﻐﺎن ۱۰۰۰
داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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- ۲ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ طﺒﯽ و ادوﯾﮫ ﺟﺎت
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺤﯽ و داﮐﺘﺮان:
ﮐﻤﮑﮭﺎی ﺻﺤﯽ در وﻻﯾﺎت و ﺷﮭﺮ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺻﺤﯽ در وﻟﺴﻮاﻟﯽ ھﺎ
و ﻗﺮﯾﮫ ﺟﺎت ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺠﺮب درﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ھﺎ و ﻗﺮﯾﮫ
ﺟﺎت ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ھﺎ ﻧﺮس ھﺎ ﺑﮫ
ﺟﺎی داﮐﺘﺮان ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﻗﺮﯾﮫ ﺟﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺻﺤﯽ
ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺻﺤﯽ ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮﯾﻀﯽ
ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی وﻻﯾﺘﯽ و ﺳﺎﺣﻮی راﺟﻊ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی وﻻﯾﺘﯽ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی
اوﻟﯿﮫ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻔﯿﻒ/ﮐﻮﭼﮏ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺧﻮب دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﺎ اﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺘﺮاراﺋﮫ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
روش داﺧﻠﮫ ﮐﺮدن:
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ھﺮ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮه ﺧﻮد ﺑﺮود و در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ راﺟﺴﺘﺮ
ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ او را ﺑﮫ داﮐﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﺮای
ﭼﮏ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت راﺟﻊ ﻣﯿﺴﺎزد.
در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻓﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ داﮐﺘﺮ  ۲۰اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ طﺒﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ
در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ھﺰﯾﻨﮫ ای ﻓﯿﺲ داﮐﺘﺮ ﺑﯿﻦ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد
و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ  ۱۰۰ﺗﺎ
 ۵۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺐ وروز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮورت ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﺮﯾﺾ ﻓﺎﯾﻞ )ﭘﺮوﻧﺪه( ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﺮ
ﺣﺎل ،ﻣﺮﯾﺾ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎﮐﺪام
دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او راﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮدن ﺑﮫ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و
اوردن ادوﯾﮫ و ﻏﺬا ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺾ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ادوﯾﮫ ﺟﺎت و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ:
ھﺮﻧﻮع ادوﯾﮫ ﺟﺎت در ﺑﺎزار ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ
اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻧﺎم ﮐﻤﭙﻨﯽ و ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ګﺎن
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﺪن وﺷﺮاﯾﻂ آن :ھﻤﮫ اﺷﺨﺎص دارﻧﺪه ﺗﺎﺑﯿﻌﺖ
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﻋﺎﻣﮫ دﺳﺘﺮس داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
روش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﺑﯿﻤﮫ ﺻﺤﯽ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺳﻨﺎد ﺿﺮوری :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺬﮐﺮه داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ در وﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ وﯾﺎ راﺟﻊ ﮐﺮدن
ﺑﮫ داﮐﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮطﮫ.
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ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل
- ۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺎ ﺧﺎطﺮ اداﻣﮫ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪه ﺑﮫ ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎرت وﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺣﺎل ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ
از روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ
) ،(۲۰۱۹ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ
۱۴،۴۵۰،۲۲۰ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ
 15ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر از ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ۱۹،۵۲.درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻌﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،زن ھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ .

دوﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮﭼﻮن ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﺠﺎرت ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
دوﮐﺎﮐﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی از ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ در
ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺣﺪود  ۱۵۸۰۰۰ﺷﻐﻞ )وظﯿﻔﮫ(
داﺷﺘﮫ ﮐﮫ  ۱۸٫۸۰در ﺻﺪ آن در ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارﻧﺪ) .ﺑﮫ
اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺳﺎل ). ۲۰۱۴
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ
ﺻﺮف ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻤﺎم اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ) .ﺑﮫ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺳﺎل .(۲۰۱۴
درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ:
درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺣﺪود  ۹۰-۱۳۰داﻟﺮ در ﻣﺎه
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ) ،(۲۰۱۹ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﮫ PPPازﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺑﮫ طﻮر ﻣﺪاوم
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ) ۸۳۹داﻟﺮ( ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ
 ۱،۸۰۶داﻟﺮ رﺳﯿﺪه و از زﻣﺎن رﺷﺪ ﺑﮫ آراﻣﯽ ،اﺧﯿﺮا در
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﮫ  ۱۹۵۱داﻟﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺸﺎورزی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻐﻮل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  ۶۰در ﺻﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع اﺷﺘﻐﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﮫ
ﻧﻔﺮ از ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺰرﻋﮫ ﯾﯽ )دھﻘﺎﻧﯽ( ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺳﮭﻢ اﻟﺒﺘﮫ در
ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

راه ھﺎ  /ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،اداره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻧﯽ )ﺳﯽ اس ام دی( ازﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و
اﺻﻼﺣﺎت اداری ﭘُﺴﺖ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ را آﻧﻼﯾﻦ از طﺮﯾﻖ
اﻧﺘﺮﻧﺖ اﻋﻼن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
h t t p ://w w w .ia r c s c .c o m
ﭘُﺴﺖ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ
ﺷﻮد.

www.acbar.org
www.jobs.af
www.afghanjobs.org
unjobs.org/duty_stations/afghanistan

ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل

ﮐﻤﮏ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﮑﺎری

- ۴ﺗﺤﺼﯿﻼت و آﻣﻮزش ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺎره ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﺎﻣﮫ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﺑﯿﮑﺎری:
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮطﮫ از طﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎم اﮐﺒﺮ
ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ھﺮ دو
 www.acbar.orgدرﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﺺ ﺳﻮاﻧﺢ
ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻠﺺ ﺳﻮاﻧﺢ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮش
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﻧﺪ
و ﺗﺤﺖ اداره وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ آﻣﻮزش ھﺎی
ﻓﻨﯽ/ﺣﺮﻓﻮی اراﺋﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﺣﺮﻓﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﺎرﺗﮫ ﭼﮭﺎر ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﺷﮭﺮ
ﮐﺎﺑﻞ.
hr@atvi.edu.af
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت رﻓﺎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﺼﮫ ﺳﻮم ﺧﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺳﺮک ﺳﻮم ،ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ.
3529 241 020

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ګﺎن
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﺪن وﺷﺮاﯾﻂ آن :ﮐﺪام ﮐﻮﻣﮏ ﺧﺎص ﺑﺮای
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
روش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﻨﺎد ﺿﺮوری :ﺗﺬﮐﺮه ﺟﻤﻊ ﺳﻨﺪ ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
و ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻮی ﭼﯽ زن ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎ ﻣﺮد ،و اﺳﻨﺎد
ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﺴﺘګﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر دارد ﮐﯽ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑﺎزاز
ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﻣﺴﮑﻦ

ﻣﺴﮑﻦ

- ۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

- ۲راه ھﺎ  /ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎی اﻗﺎﻣﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ګﺎن

ﮐﺮاﯾﮫ ﯾﮏ اﭘﺎرﺗﻤﺎن از  ۲۰۰داﻟﺮ اﻟﯽ  ۳۵۰داﻟﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺎرف زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﺎھﻮار ﺗﺎ ﺣﺪود  ۳۵۰داﻟﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
) (۲۰۲۰ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
زﻧﺪﮔﯽ دارد  .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ،ﻣﮑﺎﺗﺐ،
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در
ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺟﺎره ای و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ٪50ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ در ﻣﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﮫ آی
او ام )ھﻮﺗﻞ ﺳﭙﯿﻦ زر( ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎش
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺼﺎرف ﯾﮑﺸﺒﺎﻧﮫ روز ﻣﺒﻠﻎ  ۱۴۲۵اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
را ﺑﮫ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
آدرس :ﭘﻞ ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﮫ اول ،ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ.

ﮐﻤﮏ ھﺎی ذﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژه)  GIZﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎن
و اﺟﺮای ان  IOM).ﭘﺮوژه ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ  GIZ/IOMﺳﮫ
ﺟﺰء اﺳﺖ.

ﻣﺼﺎرف ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۴۰
داﻟﺮ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻻﺗﺮ رود و اﯾﻦ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف دارد.
ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﮭﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺮاﯾﯽ در ﮐﺎﺑﻞ و
اطﺮاف آن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺎت وﺟﻮد دارد .ھﺮﭼﻨﺪ،
ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﮐﺮاﯾﮫ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻻﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ رھﻨﻤﺎ ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺮاﯾﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﮫ ،اﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﻏﯿﺮه اراﺋﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺗﻠﯿﻔﻮن:

۹۳ ۰ ۷۹۹ ۴۴ ۵۲۱۰
۹۳ ۰ ۷۰ ۷۴۴ ۳۰۲۰
- ۳دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ
ھﯿﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

- ۱ﮐﻤﮏ ھﺎی اﻧﺴﺠﺎم ﻓﺮدی
- ۲اراﯾﮫ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮر
ﻣﻮظﻒ
- ۳ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ اﯾﮑﮫ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮ
از ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن و اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻤﮏ
ھﺎ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ؟
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻌﯿﺎر /ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ رو ﺑﮫ رو ﺑﺎ ھﺮ ﻓﺮد
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺨﺶ
ﻣﺸﺎوره ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای
ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺟﮭﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ  GIZ-Eارﺳﺎل
ﻣﯿﮕﺮدد.
طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی
اراﯾﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﮐﻤﮏ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﺳﻨﺎد ﻻزﻣﮫ ،ﺟﻤﻊ آوری اﺳﻨﺎد ،ﮐﺘﺘﺮول و ﺻﺤﺖ
اﺳﻨﺎد ،طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﻨﺎد ،ارﺳﺎل ان ﺑﮫ دﻓﺘﺮ
ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻌﺪآ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻨﺎد ﺑﺮای دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻟﯽ.
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رﻓﺎه ﻋﺎﻣﮫ
- ۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎه ﻋﺎﻣﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﮫ ﺟﺰ از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺻﺤﯽ راﯾﮕﺎن ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ اراﺋﮫ ﻣﯿﺸﻮد .اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺎﻋﺪ  /ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ :ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺎن
ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻮدت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ
اﺧﺮاج ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺗﻘﺎﻋﺪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ۶۵ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ از  ۴۰ﺳﺎل ﮐﺎرﮐﺮد در
دواﯾﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺳﻦ ھﻢ اﻣﮑﺎن دارد .
و ﺑﻼﺧﺮه ﺗﻘﺎﻋﺪ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ھﻢ اﻣﮑﺎن دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ
ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺳﻦ  ۵۵ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ۲۵
ﺳﺎل در دواﯾﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

رﻓﺎه ﻋﺎﻣﮫ

- ۲ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺎﻋﺪ  /ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻋﺎﻣﮫ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺳﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻘﺎﻋﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ۶۳
اﻟﯽ  ۶۵ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮق
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺮای زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺬ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﻋﺪ
ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ:
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺎﻋﺪ
 /ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎ/ﻣﻔﺎد:
ﻓﻘﻂ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ
داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
- ۳ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺰﯾﺮ
ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ اﻓﺮاد
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﮔﻘﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد .اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﮭﺎ را
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و آﻧﮭﺎ را اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻓﺮادی ﮐﮫ دارای
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ  /رواﻧﯽ اﻧﺪ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ وﺟﻮد آﻧﮭﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ )ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ رواﻧﯽ ﻋﻠﯽ آﺑﺎد( و ﺳﺎزﻣﺎن
ھﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ در آن اﻓﺮاد رواﻧﯽ
درﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
- ۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
دو ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮازی در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد .آﻣﻮزش ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه روﺣﺎﻧﯿﻮن
در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ آﻣﻮزش اﮐﺎدﻣﯿﮏ
راﯾﮕﺎن را در ﻣﮑﺎﺗﺐ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻦ  ۶ﺗﺎ ﺳﻦ
 ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﮫ
در آﻧﺠﺎ آﻧﮭﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺣﺴﺎب و
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺧﻮدرا ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ.
ﺳﻦ

ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش

– ۵,۰
۳

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن  /ﭘﺮﺳﺘﺎری

۶–۳

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن

ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺶ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب دارﻧﺪ ،ﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ
ﻋﻠﻤﯽ  ۳ﺳﺎﻟﮫ را اداﻣﮫ ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه /
ﭘﻮھﻨﺘﻮن رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻋﻮض ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
زراﻋﺖ/ﮐﺸﺎورزی ،ھﻮاﻧﻮردی ،ھﻨﺮ ،ﺗﺠﺎرت و ﺗﺮﺑﯿﮫ
ﻣﻌﻠﻢ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ .ھﺮدوی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﮫ
طﺮف اﻣﺘﺤﺎن درﺟﮫ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

–۶
۱۰

ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ
– ۱۰
۱۵

ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ

– ۱۵
۱۹

ﻟﯿﺴﮫ

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ
از ۱۹

ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎﻟﺞ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﮑﺘﺐ
ﻣﺴﻠﮑﯽ ،و ﻏﯿﺮه.

در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ آﻣﻮزش ﺑﮫ ﺳﺒﮏ
اﮐﺎدﻣﯿﮏ اداﻣﮫ ﻣﯿﺎﺑﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﮫ ﺣﻘﻮق وﯾﺎ ﻗﺮﺿﮫ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ
ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻗﺴﻤﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﮑﺎﺗﺐ و
ﭘﻮھﻨﺘﻮن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺪام ﺣﻘﻮق و ﯾﺎ ﻗﺮﺿﮫ ﺑﺮای ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
داﻧﺸﺂﻣﻮزان آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اراﺋﮫ دھﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﻮھﻨﺘﻮن
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
آزﻣﻮن ھﺎی ورود را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺧﻮب ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

- ۳ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺎﯾﯿﺪ دﯾﭙﻠﻢ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﮭﺎدﺗﻨﺎﻣﮫ ھﺎ،
دﯾﭙﻠﻮم ﯾﺎ درﺟﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
وزارت ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﭙﺰﯾﺮد ﺑﮫ ﺷﺮط
آﻧﮑﮫ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ھﻤﺎن ﮐﺸﻮر
ﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد راﺻﺪور ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻌﺪ از آن اﺳﻨﺎد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﮫ وزارت ﻣﻌﺎرف راﺟﻊ
ﻣﯿﮕﺮدد .در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺴﺨﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه
ازطﺮف وزارت ﺑﮫ دارﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﻨﺎد داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ګﺎن
روش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ھﺮ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وزارت ﻣﻌﺎرف،
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺎرﯾﻒ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
روش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﻨﺎد ﺿﺮوری :ﺗﺬﮐﺮه ﺟﻤﻊ ﺳﻨﺪ ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﮫ در
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﮐﮫ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫ ﺗﺎﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﮫ
ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﯾﮫ

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ

- ۲ھﺰﯾﻨﮫ ،ﻗﺮﺿﮫ ھﺎ و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﮫ
ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ از ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﯾﮫ اﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﯿﺲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

اطﻔﺎل

اطﻔﺎل
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دو دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﯾﺠﺎد
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای اطﻔﺎل ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن  ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.

 ٪• 15از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮی اﺟﺒﺎری آواره ﺷﺪه اﻧﺪ
 ٪• 76دﺧﺘﺮان  15ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دھﮫ ﻗﺒﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺪرﺳﮫ
وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزادان  ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺎدران ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ طﻮر ﻧﺴﺒﯽ  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮭﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﻣﺮ آﻣﻮزش ،
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﮭﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻓﻮق  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮوﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  14ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺿﻌﻒ اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ
و ﺻﺤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری  ،آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﺮگ ﺷﻮد.

•
•
•
•
•
•
•

 ٪55ﻣﺮدم در ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
از  15طﻔﻞ ﯾﮏ طﻔﻞ آن ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎﻟﮕﯽ وﻓﺎت
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ارﻗﺎم ده ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
 ٪41از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﮫ دﭼﺎر ﻟﮑﮫ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ٪42ااز اطﻔﺎل ﮐﮫ ﺳﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ را ﭘﻮره ﮐﺮدن
اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻧﺪارﻧﺪ.
 ٪29از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ
 ٪17دﺧﺘﺮان  19-15ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺘﺎھﻞ ھﺴﺘﻨﺪ
از  15دﺧﺘﺮ  1دﺧﺘﺮ آن ﺑﯿﻦ  19-15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎدر
ﻣﯿﺸﻮد.

ارﮔﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺎه و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮوﮐﺎر
دارﻧﺪ.
 .1ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اطﻔﺎل :ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﻮدﮐﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﺎطﻔﯽ  ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ ،
ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اداره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از اطﻔﺎل ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮ از اواﯾﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ طﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ دھﺪ  ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﺳﯿﺐ در طﻮل راه.
ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎطﯽ :ﻣﺮﯾﻢ آﺗﺎھﯽ
Mariam.atahi@savethechildren.org
، T. +93 728972030
ﺳﺮک  ، 5ﺗﯿﻤﻨﯽ  ،ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ
 .2ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﺬﯾﮫ  ،ﺳﻼﻣﺘﯽ  ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﮐﻮدﮐﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺨﺺ ارﺗﺒﺎطﯽ :اﻣﯿﺪ ﻓﺎﺿﻞ
ofazel@unicef.org
T. +93 799987113
ﺳﺮک ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ورود :ﻧﮫ ﺧﯿﺮ  ،ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﺳﻨﺎد ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ :ﻧﮫ ﺧﯿﺮ  ،ﮐﺪام اﻗﺪام
ﺧﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻟﯿﻨﮏ ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت )ای او ام(
اداره ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﮐﺎﺑﻞ
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ
ﭼﮭﺎر راھﯽ اﻧﺼﺎری ،ﮐﻮﭼﮫ ﺳﻮم ،ﺧﺎﻧﮫ
ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺸﺘﺮک دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﺮک ﮐﺎﺑﻞ ﺟﺎده ﻏﺎزی ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ،ﭘﯽ او ﺑﺎﮐﺲ ،۵
ﻧﻤﺒﺮ  ،۲۷ﺷﮭﺮ ﻧﻮ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﮭﺮ ﻧﻮ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ: iomkabul@iom.int
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۹۰۵۰۷۰۰۰ :
وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖwww.iom.int :
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞkabul@unicef.org :
رھﻨﻤﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﺑﻞ
ادرس :ﻗﻠﻌﮫ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺳﺮک  ،۱۰ﮐﺎﺑﻞ
اداره ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺑﺸﺮی و
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎ )اﮐﺒﺮ)
ﭼﮭﺎرراھﯽ ﺷﮭﯿﺪ ،ﺷﮭﺮ ﻧﻮ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ادرس :ﻧﺎﺣﯿﮫ  ،۶ﺳﺮک داراﻻﻣﺎن ،ﺑﻼک
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۸۲۲۷۹۸۰۵۵ :
 ۲۱وزارت اھﯿﺎ و اﻧﮑﺸﺎف دھﺎت ﮐﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۰۰۲۸۲۰۹۰ :
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻔﺎ ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺪرا ګﺎﻧﺪی )ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮاض
وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ: www.acbar.org
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۹۶۰۰۰۱۱۱ :
داﺧﻠﮫ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﺨﻮان)
اﻧﺘﺮﻧﺖ:
 http://www.acbar.org/index.phpﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞinfo@ahg.af :
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۲۰۲۳۰۲۲۸۱ :
ادرس :وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺟﻠﺪی ﻣﯿﻮﻧﺪ
رﯾﯿﺲ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ :داﮐﺘﺮ ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﯾﻮﺳﻔﺰی -
ادرس :ﺟﺎده ﻣﯿﻮﻧﺪ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
۰۷۹۹۳۱۲۳۶۹
رھﻨﻤﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ
ادرس :ﻧﺎﺣﯿﮫ  ،۹دوﮐﺎن  ،۳ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۲۰۲۱۰۰۴۴۷ :
داﮐﺘﺮ ﻋﺠﺐ ګﻞ ﻣﻤﻨﺪ ۰۷۰۰۲۱۸۷۸۷
داﮐﺘﺮ ﮐﻮھﺪاﻣﻨﯽ رﯾﯿﺲ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣﯿﻮﻧﺪ
ﻣﮑﺮروﯾﺎن ﺳﻮم ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
۰۷۰۲۸۶۹۹۴
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۰۰۰۸۵۷۷۶ :
ادرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی :ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﺒﺮ ،۱۲۲
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ )ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺤﺮان
ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﮫ ﻣﯿﻨﮫ ،ارﺑﺎب روډ ﭘﺸﺎور ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ادرس :ﭼﮭﺎرراھﯽ ﺷﮭﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﺒﺮ ،۴۱
ﭘﻮس ﺑﺎﮐﺲ ﻧﻤﺒﺮ۱۴۱۲ :
ﻋﻤﻮﻣﯽ(
ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﻤﺎره ﺗﻤﺎس۹۱۸۴۰۳۱۱ ۰۰۹۲ :
ادرس :ﭼﮭﺎرراھﯽ ﺻﺪادرت ،ﮐﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس– ۰۷۰۰۲۸۱۴۰۱ :
ادرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ :ﻧﺎﺣﯿﮫ  ،۱۰ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﺒﺮ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۲۰۲۲۰۱۳۷۵ :
۰۷۹۹۳۳۷۸۱۶
 ،۲۲۱ﮐﻮﭼﮫ  ۲ﻗﻠﻌﮫ ﻓﺘﺢ ﷲ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﻌﺎون ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ : cicafg@ceretechs.comﺳﺸﻤﺎره ﺗﻤﺎس– ۰۷۰۰۲۸۰۱۷۹ :
ﺷﻤﺎر ﺗﻤﺎس۰۷۰۰۲۳۷۳۹۰ :
وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ:
۰۷۹۹۲۰۳۰۵۶
اداره ﮐﻤﮏ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن www.childrenincrisis.org.uk
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اطﻼﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن)(AIMS
ادرس :ﻧﺎﺣﯿﮫ  ،۶ﺳﺮک اول ﮐﺎرﺗﮫ ﺳﮫ،
ﮐﻤﯿﺸﻨﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت )ﯾﻮ
ﺳﺮک ﺳﮫ ،ﻗﻠﻌﮫ ﻓﺘﺢ ﷲ ،ﺷﮭﺮ ﮐﺎﺑﻞ
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﺒﺮ  ۳۱۹ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﯾﻦ اچ ﺳﯽ آر(
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۰۰۲۴۸۸۲۷ :
ﺳﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۸۶۵۰۵۵۰۵ :
ﺟﺎده ﺻﻠﺢ  ،۴۱ﭘُﺴﺖ ﺑﺎﮐﺲ ﻧﻤﺒﺮ  ، ۳۲۳۲ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞwww.aims.org.af :
ﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ:
ﭼﮭﺎر راھﯽ ﺷﯿﺮ ﭘﻮر ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
Kabul@weafghanistan.org
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۲۰۲۰۰۳۸۱۲ :
اداره ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻏﺬا )دﺑﻠﯿﻮ اف ﭘﯽ)
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺬا و زراﻋﺖ )اف ای ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞAFGKA@unhcr.org :
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺟﺎده ﮐﻮﺷﺎﻧﯽ )ﻋﻘﺐ ﮐﺎﺑﻞ
ﺑﺎﻧﮏ( ﮐﻮﭼﮫ  ،۴ﺷﮭﺮ ﻧﻮ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
او)
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ۰۷۹۷۶۶۲۰۰۰ :ﯾﺎ
وزارت زراﻋﺖ و ﻣﺎﻟﺪاری ،ﺟﻤﺎل ﻣﯿﻨﮫ،
۰۷۰۰۲۸۲۸۲۰
ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻓﮑﺲ(۷۸۰۷) / ۰۰۸۷۳۷۶۳۰۸۹۵۶۱ :
ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺗﻤﺎس- ۰۲۰۲۱۰۱۷۲۲ :
۱۳۳۱ -۲۵۱۳
۰۷۰۰۲۷۷۴۷۱
ﮐﺎﺑﻞ ﺳﺘﻼﯾﺖ۰۰۸۷۳۷۶۳۰۴۴۹۹۵:
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞfao.af@fao.org :
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس )ﺳﺘﻼﯾﺖ(:
 ۰۰۸۸۲۱۶۲۱۱۱۰۱۸۹ﯾﺎ
۰۷۰۲۷۸۵۹۳
ﻓﮑﺲ )ﺳﺘﻼﯾﺖ( ۰۰۸۷۳۷۶۳۰۴۴۹۹۶
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞWFP.kabul@wfp.org :

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻟﯿﻨﮏ ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻮر
ادرس :ده ﺑﻮری ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﮐﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۲۰۲۱۰۰۴۴۶ :
داﮐﺘﺮ ﻣﻮظﻒ :رﺷﯿﺪ ﺻﯿﻘﯿﺎر
ﺷﻤﺎر ﺗﻤﺎس۰۷۰۲۷۹۴۴۵ :
داﮐﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ – ۰۷۰۳۳۷۶۵
اداره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎطﺖ/ﺣﻤﺎﯾﺖ اطﻔﺎل
ادرس :داراﻻﻣﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۳۰۷۰۷۰۷۰ :

زاﯾﺸګﺎه راﺑﻌﮫ ﺑﻠﺨﯽ
ادرس :ﻓﺮوﺷګﺎ ﺑﺰرګ اﻓﻐﺎن ﮐﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۲۰۲۱۰۰۴۳۹ :
ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮ اﯾﻦ ډی
ﭘﯽ)
ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺸﺘﺮک دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﺮک ﮐﺎﺑﻞ
ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﭘﯽ او ﺑﺎﮐﺲ  ۵ﺟﯽ ﭘﯽ آو ،دﻓﺘﺮ
ﻣﺮﮐﺰی )ﯾﻮ اﯾﻦ ډی ﭘﯽ( ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن

اداره ﻧﻮﺳﺎزی و ﺣﻔﺎظﺖ از اﻧﺮژی در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اداره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮ )آی اﯾﻞ او)
ﺟﺎده ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ،دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی )ﯾﻮ اﯾﻦ ډی ﺧﻮاﺟﮫ ْﻣﻼ ،ﺳﺮک داراﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ،ﮐﺎرﺗﮫ
ﺳﮫ ،ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﺒﺮ ۱۲ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﯽ( ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس- ۰۲۰۲۵۰۰۲۶۸ :
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس/ ۰۷۰۰۲۷۵۸۱۱ :
۰۷۹۰۲۱۴۴۷۲
۰۸۶۸ ۰۷۰۲۷۷
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ :
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞdavid- :
area@pes.comsats.net.pk
ilokabul@hotmail.com
وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖwww.area-afg.org :
اداره ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ھﺎی
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ )ﺳﯽ اﯾﭻ ای)
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﺒﺮ  ۱،۲ﮐﻮﭼﮫ ﺳﻮم ،ﮐﺎرﺗﮫ ﭘﺮوان،
ﻏﺮب ﭘﺎرک ﺑﮭﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۰۰۲۹۱۷۲۲ :
وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖwww.ch-net.org :

ﺷﻔﺎ ﺧﺎﻧﮫ اطﻔﺎل اﺗﺎﺗﺮک
ادرس :ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﮐﺎﺑﻞ
ﻣﻮظﻔﯿﻦ :داﮐﺘﺮ زﻣﺮی ﺣﺴﯿﻦ
۰۷۹۹۰۳۴۲۴۲
داﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎﺟﻮ ۰۷۰۰۱۵۱۵۴۴
داﮐﺘﺮ ﻓﺎروق ۰۷۹۹۳۱۹۲۱۷

رھﻨﻤﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺒﯿﺒﯽ
ادرس :وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑګﺮاﻣﯽ ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۶۶۶۶۶۱۶۲ :

زاﯾﺸګﺎه ﻣﻼﻟﯽ
ادرس :ﺷﮭﺮ آرا ،ﮐﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۲۰۲۲۰۱۳۷۷ :
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ دﻧﺪان داﮐﺘﺮ ﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ
ادرس :ده اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت اطﻼﻋﺎت
و ﻓﺮھﻨګ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۷۰۰۲۹۱۳۱۵ :

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن
)ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﺳﺘﺨﻮان)
ادرس :ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ  ۴۰۰ﺑﺴﺘﺮ اردو،
وزﯾﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ﮐﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس۰۲۰۲۳۰۱۳۶۰ :

)اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮطﮫ در ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ
ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ(

و در اﺧﯿﺮ
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ:
ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﺮ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ/اﺳﻨﺎد
ﻣﮑﺘﺐ ،ﮐﻮرﺳﮭﺎ ،ﮐﺎﻟﺞ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ از ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﺮﻣﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدد .ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ
ھﺎ ﺑﺮای ھﺮ آﻣﻮزﺷﯽ )آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎری،
ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ،ﮔﻠﮑﺎری و ﻏﯿﺮه( ﮐﮫ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﺰﺑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدد .درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ
رﺳﯿﺪن در ﻣﯿﺪان ھﻮاﯾﯽ و ﺳﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ.
ﻧﻮت :ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻓﺒﺎری ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
)ﮐﻮﺗﻞ ﺳﺎﻟﻨﮓ( و راه ﺑﮫ طﺮف ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ و دﯾﮕﺮ
وﻻﯾﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ  /روز ﺑﺴﺘﮫ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﮏ ﮐﺮدن واﮐﺴﯿﻦ ھﺎ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﺮای اطﻔﺎل( :ﮐﺪام
ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺧﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی
را ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﯿﻮ،
زردی ﺳﯿﺎه ،اﻧﻔﻠﻮﯾﻨﺰا و ﻏﯿﺮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ھﻤﺮاه ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻤﺎس
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از ورود وی ﮐﺴﯽ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ او ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺿﺮوری
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اش در ﻣﯿﺪان ھﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ:
دروﻗﺖ ﻋﺒﻮر از ﭼﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ
ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﻣﮭﺮ /ﺗﺎﭘﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﺗﺎﭘﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه دوﺑﺎره
وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎﺗﺮ
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﭘﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﮐﻤﮏ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺧﻮد را راﺟﺴﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮی ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ و
ﻣﺴﮑﻦ ارﺋﮫ ﻣﯿﺪارﻧﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ دادن ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﮑﺎﺗﺐ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ.
ٴ

