
افغاندخترانوزنانبرایشافیھ/محمدازیادبودپرورشوآموزشاعانھصندوق

اعانھصندوقبھراجع

ازبودیادبمنظورافغاندخترانوزنانبرایشافیھ/محمدازیادبودپرورشوآموزشاعانھصندوق
محمدامیررناوسالھ)١٣شافیھگیتیوسالھ،١٧شافیھسحرسالھ،١٩شافیھ(زینبجوانخواھرسھ
گردیدهتاسیساند،رسیدهقتلبھکاناداکشورآنتریوکینگستون،شھردر٢٠٠٩سالجون٣٠درکھ

اینخاطراتازیادبودواحتراممنظوربھکینگستونجامعھاعضایتوسطبودجھاینابتدادراست.
مثبتاماکوچکمیراثیکگذاشتنارثبھوزن،علیھخشونتویرانگرتاثیراتبھتوجھجلبزنان،
استگردیدهکمکفاجعھ،ازبعد .

معیارھا

پرورشوآموزشبھافغاندخترانوزناندسترسیازحمایتبرایاعانھصندوقاین●
ایجاد گردیده است.

نماید.دریافتراافغانی47000الیمالیکمکمیتواندشدهانتخابنامزد●
کمک ھای مالی برای حمایت تحصیل در داخل افغانستان و تحصیل در کشور ھای منطقھ است.●
ذیلسطوحدرمعتبرآموزشیموسسھھردرتحصیلادامھبرایمیتواندمالیھایکمک●

ای.حرفھھایآموزشودانشکدهدانشگاه،بشمولعالی،ویاثانویابتدائیھ،گردد:استفاده
حمایت از نامزد در سطح ابتداییھ ممکن است در شرایط استثنایی در نظر گرفتھ شود.

مواردبھمیشود،استفادهپرورشوآموزشمستقیمھایھزینھپوششبرایمالیھایکمک●
مواد(مانندلوازمیاخاصتجھیزاتدرسی،موادوکتبتدریس،فیسنمیشود:محدودذیل

لباستحقیق،خصوصی،دروسترجمھ،خدماتسفر،ھایھزینھابزار)یاوالبراتواری
مخصوص نھاد تحصیلی/یونیفورم، کمپیوتر یا لوازم کمپیوتر، یا حمل و نقل.

دریافتشافیھاعانھصندوقبورسیھبرندۀطریقازراتدریسحقعوایدکھتحصیلینھادھای●
مبالغسایریامالیاتپرداختبرایعوایداینازبخشیھیچکھکنندتأییداندمکلفکنند،می

قابل پرداخت بھ دولت افغانستان استفاده نخواھد شد.

شایستگی

نامزدی باید برای افراد انفرادی باشد، اما این حمایت میتواند بھ یک گروه نیز صورت گیرد.●



نامزدان باید اناث و شھروندان افغانستان باشند.●
دادهنشانآموختنانگیزهوآمیزموفقیتھایدستاوردخودازآموزشساحھدربایدنامزدان●

باشند.
نامزدان ممکن است از ھر گروه سنی باشد.●
وثبتمعتبرآموزشیموسسھیکدربایددرخواستیاینبھاقدامزماندربایدنامزدان●

راجستر شده باشند.
افغانستانزنانبرایکانادازنانموسسھبھرامصارفاصلیرسیدبایدشدهانتخابنامزدان●

ارائھ نمایند.
نامزدی

مستفیدتحصیلیوتعلیمیعملکردازآگاه/مطلعفردیانھادیکطریقازمیتواندنامزدی●
شونده صورت گیرد.

مثالًفرد،یکازمرجعمکتوبیکحداقلولیاست،مجازشخصخودتوسطنامزدی●
معلم کھ با عملکرد شاگرد آشنایی دارد، نیاز است.

ھریکبھشدهتکمیلفارمواستدریافتقابلانگلیسیودریزبانھایبھنامزدیفارم●
از این دو زبان پذیرفتھ میشود.

فارم درخواستی ناقص و ناتکمیل پذیرفتھ نمی شود.●
فقط متقاضیان موفق اطالع داده خواھند شد.●

طریقھ ارزیابی

چرخشاساسبھھادرخواستیونمایندتسلیمزمانھردرراخویشدرخواستیمیتوانندنامزدان
ارزیابی میگردد. معموالً در مدت شصت روز بعد از دریافت درخواستی پاسخ ارایھ میگردد.

یاونامزدبااعانھاعطایکمیتۀمیگردد.تشکیلدرخواستیھرارزیابیبرایاعانھاعطایکمیتۀیک
درنیاز)صورت(دربیشتریاطالعاتتامیگیردتماسکردهنامزدرادیگریفردیکھشخصی
اسناداعانھکمیتۀداد.خواھددھندهدرخواستبارامصاحبھیکترتیبیاوآوردبدستنامزدمورد

تصمیمنامزدانتخابمورددرآنبھمطابقتانمودهارزیابیرامصاحبھنتیجھوکنندهدرخواست
نھایی را اتخاذ نماید.

پیگیری



پیشرفتمورددراعانھ،دریافتازسالیکجریاندرمعموالًتامیشودمتعھداعانھبرندۀکاندید
افغانستانزنانبرایکانادازنانموسسھبھکرد،حمایترااوچگونھاعانھایناینکھوخویشدروس
ازمصارفرسیداتامتحانات،نتایججدولامتحان،نمراتچوناسنادیاستممکنبدھد.گزارش

برندۀ اعانھ خواستھ شود.

فارم تسلیمی 

فارم تکمیل شده نامزدی باید بھ نشانی الکترونیکی scholarships@cw4wafghan.ca  ارسال 

گردد. سواالت
دخترانوزنانبرایشافیھ/محمدازیادبودپرورشوآموزشاعانھصندوقمورددرسوالھرگونھ

افغان را بھ نشانی الکترونیکی: scholarships@cw4wafghan.ca  ارسال 
نمایید.

فارم نامزدی

mailto:shafiafund@cw4wafghan.ca
mailto:shafiafund@cw4wafghan.ca


معلومات عمومیالف:

اسم کاندید (نام و تخلص):

کاندید شده توسط (نام مکمل):

وابستگی نھاد، در صورت موجودیت:

تاریخ تولد کاندید:

سکونت فعلی:

شماره تماس:

ایمیل آدرس، اگر موجود باشد:

نام مکمل نھاد تحصیلی کھ شامل خواھید شد:

موقعیت نھاد تحصیلی:

درجھ، سال یا سطح تحصیل در نھاد مذکور:

(لطفاً اسناد شمولیت تان را ارسال بدارید)

صرف برای نھاد ھای ثانویب :

لطفاً رشتھ تحصیلی خویش را مشخص سازید/تخصص/موضوع عمده/شعبھ:

شماره ثبت دانش آموز:

:  درخواست برای حمایتج

مبلغ پول درخواست شده ( افغانی):

ماھیت حمایت کھ در خواست میگردد:

سفریھ✓
فیس آموزش✓
کتاب یا دیگر مواد درسی✓
تجھیزات خاص✓
کمپیوتر یا لوازم کمپیوتر✓



لطفاً اجناس دیگر را مشخص سازید:_______________________________✓

لطفاً شرح مفصل ھزینھ ھر قلم جنس را ارائھ نمائید. در صورت لزوم صفحھ اضافی ضمیمھ کنید.

شمار
قیمت بھ افغانیشرحاسم جنسه

1.

2.

3.

4.

5.

مجموعھ

لطفاً سایر منابع حمایت مالی و مقدار حمایت مالی را ذکر نمایید.

اگر این حمایت در یک تاریخ معین نیاز است، لطفاَ تاریخ و شرح موضوع را ارائھ نمایید:



لطفاً شرح دھید کھ کاندید چرا نیازمند  درخواست این حمایت است (حد اکثردلیل برای در خواست:
کلمھ):200

درخواست این حمایت است. شما میتوانید درلطفاً توضیح دھید کھ کاندید چرا شایستۀ:شایستگی کاندید
توضیحات خویش چنین نکات را بگنجانید: پیشرفت تحصیلی کاندید تا بھ امروز، پالن آینده کاندید،

سجل خدمات اجتماعی کاندید، تاریخچھ مبارزهء کاندید با مشکالت، سھم علمی منحصر بھ فرد کاندید
کلمھ).400اکثر(حددیگردالیلباھمراهاش،تحصیلیرشتھدر


