درخواست برای بورسیه تحصیلی دافی
برای دانش آموزان پناهندگان افغان در

پاکستان ۲۰۲۱-۲۲

اداره یو این ایچ سی آر با انسپایر پاکستان درخواست کنندگان را برای بورسیه ابتکارات علمی آلمانی آلبرت اینشتین برای پناهندگان )دافی
(در سال ۲۰۲۱-۲۲دعودت می نماید.
۔
معیار های واجد شرایط
-

دارنده کارت معتبر اثبات ثبت نام (پ ی او ار).
سن میان  ۱۷الی  ۳۰ساله.
دارنده گواهینامه دوره لیسه (ایج اس اس سی/متوسطه) یا مربوطه.
ثبت نام شده در موسسات شناخته شده توسط ایج ای سی /نامه پذیرش دخول.
نامزد حداقل دارنده نمرات  ٪۶۰در اخرین امتحان باشد.
نامزد یگانه فرد بهره مند از بورسیه دافی اعضای خانواده خویش باشد.
نامزد نباید دارای بورسیه تحصیلی قبلی باشد .
دارای انگیزه قوی برای کمک به جامعه خویش.
عالقه مند به یک حرفه یا رشته تحصیلی.
دانش اموزان پناهنده زن افغان که پیگرد تحصیالت عالی متوسطه هستند تشویق می شوند تا درخواست بدهند

اسناد مورد نیاز با فورمه درخواست

-

فرم درخواست ً
کامال پر شده و امضا شده
دو عدد عکس اندازه پاسپورت
کاپ ی کارت معتبر اثبات ثبت نام (پ ی او ار)
کاپ ی مدارک تحصیلی میترک و دوره متوسطه با ورق های نمرات با تفصیل
مدارک ثبت نام در موسسه تحصیلی (نامه پذیرش  /نامه بنفید)
گواهی نامه تعادل یا اکویلنس از دانش اموزان مکاتب افغان

یادداشت مهم

-

لطفا توجه داشته باشید که فقط نامزد های انتخابی با شماره و ایمیل ارائه شده در فرم های درخواستی ایشان تماس گرفته خواهید شد و برای مصاحبه در اسالم اباد ،پشاور،
کراچی و کویته دعوت خواهند شد.
دانش اموزان پاکستانی واجد شرایط این بورسیه نیستند .دانش اموزانی که سعی در ت اثیر بر روند انتخاب دارند ،به طور خودکار رد صالحیت می شوند.
متقاضیانی که در حال حاضر از کمیسیون تحصیالت عالی و یا سایر برنامه های بورسیه تحصیلی دیگر بهره مند هستند واجد شرایط این درخواست نمی باشند.
اداره یو این ایچ سی ار حق لغو بورسیه تحصیلی را در صورت ارائه اطاالعات و یا اسناد نادرست را حفظ می کند.
لطفا توجه داشته باشید که فورمه های درخواست رایگان می باشد.
فورمه های نا مکمل و دیر پذیرفته نخواهند شد.
فورمه درخواست را می توان از سایت زیر دانلود کرد:
www.unhcrpk.org
www.inspirepk.org
/www.facebook.com/Inspak

درخواست ها همراه با مدارک مورد نیاز باید توسط قاصد یا پست الک ترونیکی به مدیر پروژه بور سیه دافی  -به انسپایر پاکستان در ادرس
زیر :شماره خانه  ،۳۵۱سرک  ،۷۲سک تر جی ،۲/۱۱-اسالم اباد تا یا قبل از  ۱۶اگست  ۲۰۲۱ارسال شود .شماره تماس برای کسب
اطالعاتEmail: info@inspirepk.org ,051-2362583 :

نامزد های اناث و پناهندگان با نیاز های خاص برای درخواست
دادن بخصوص تشویق می شوند

