
 

 
 

 .يد يکړ مچتو  مرس يت يبرشي او اقتصادته  ډګو ډد نړۍ ګولکونو راهیسې  ۵۰د څه د پاسه  يپراختیایېې ادارې هل لورد آ مریاک ولس، د آ مریاک نړیوالې 

 
اداره په فیس بوک کې ييپراختیا د آ مریاک نړیواهل  

 
اداره په ټویټر کې ييپراختیا د آ مریاک نړیواهل  

 
اداره په یوټیوب کې ييپراختیا د آ مریاک نړیواهل  

 
اداره په فلکړ کې پراختیايي آ مریاک نړیواهلد   

 

 

 مه نېټه۱۹میاش تې  سپټمربد اکل  ۲۰۱۹د 

 د عامه اړیکو څانګه ،د امریاک نړیواهل پراختیايي اداره

  ۰۷۱۱۱۱۶۸۰۲د ټلیفون مشېره: 

 kblaiddoc@usaid.gov: برېښ نالیک

 www.usaid.gov/afghanistan وېبپاڼه:

 

 مطبوعايت اعالمیه

 
 

د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې د افغانستان ښځینه متشبثو سره د مرستې په موخه د 
 سوداګرۍ او مدیریت روزنیز مواد خپاره کړل

 

الره اچول  کابل کې په په هټېن هم۱۹ په سپټمبر میاشتې د امریکا نړیوالې پراختیای  ي ادارې د روان کال د –کابل، افغانستان 
د افغان تشبثونو سره د مرستې په موخه خوا  د یادې ادارې له روزنیز مواد چېهغه شوې غونډې کې د سوداګرۍ او مدیریت 

افغان و او د بنسټون افغان ودې خدمتونو چمتوکوونکود د تشبثونو الره اچول شوې غونډې کې  ړل. پهخپاره ک وو  چمتو شوي
 تنو ګډون کړي وو. ۱۵۰خصوصي سک ټور په استازیتوب 

نامه  تر« دستیار»د د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې دغه روزنیز مواد د امریکا متحده ایاالتو د ارزونا ایالتی پوهنتون په مرسته 
وصي تشبثونو د ودې څخه د مالتړ په موخه چمتو کړي دي. دغه روزنیز مواد )دستیار( د خص«( مرستیال » الندې )په پښتو کې 

ودې خدمتونو چمتو کوونکو بنسټونو او د اړوندو شریکو غاړو د کارونې لپاره ډیزاین شوي دي. د د تشبثونو خاوندانو، د تشبثونو 
خونو پورې د سوداګرۍ مدیریت او ړ سوداګریز مدیریت عملي ا دڅخه نیولې  يدستیار په افغانستان کې د تشبث د پیل څرنګوال

 بیالبیل مضمونونه رانغاړي. ۱۴ اړوندادارې 

د روزنیزو  ید دغو روزنیزو موادو خپراو»د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې سرپرست ښاغلي جیفري کوهن په دې اړه وویل 
رې د افغان ښځو  ووند االت ښه کولو لپاره د کولو له ال فرصتونو چمتوکولو او د بریالیو تشبثونو پیلولو برخه کې د مرستې چمتو

 «امریکا متحده ایاالتو ومنه څرګندوي.

او تمرینونه اضافه شوي ترڅو د بیالبیلو کچو تشبثونو سره د سوداګرۍ  ېارزون د فرضي ااالتو او پیښودغو روزنیز موادو کې 
نامه الندې دغه رونیز مواد په انګلیسي، دري، او پښتو تر « دستیار»مدیریت کړنالرو پوهې او کارونې برخه کې مرسته وکړي. د 

 ویب پانډې څخه د السرسۍ وړ دي . www.dastyar.afوبو چمتو شوي او د 

کړي ترڅو د  چمتوکې ادارې د ښځو پیاوړتیا یوې پرووې په چوکاټ  یادېد امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې دغه روزنیز مواد د 
مرسته وکړي ترڅو وکوالی شي چې د افغانستان اقتصادي کې افغان ښځو سره د هغوۍ د مهارتونو، غږ، او سرچینو ودې برخه 

باد، او قندهار(  ودې کې برخه واخلي. یاده پرووه د افغانستان پنځه لویو اقتصادي مرکزونو )کابل، هرات، مزارشریف، جالل
 
ا

 کې فعالیت کوي. ګوډ په ګوډ افغانستاند درلودو په کې د دفترونو 

 

### 

ډال رو څخ ه ډی رو پیس و لګول و س ره، د امریک ا نړیوال ه پراختی ای  ي  میلی اردو ۱۹کال راهیسې په افغانستان کې پراختیای  ې پروګرامونو باندې د  ۲۰۰۲د 
ن اکوم ت او د امریک ا نړیوال ه پراختی ای  ي اداره د افغانس تااداره افغانستان ته د ټولو څخه لوی دوه اړخی زه ملک ي مرس تندویه پروګ راا وړان دي ک وي. 

چ ې د ق انون ااکمی ت  ، یو دیموکراتیک او ځواکمن دول تماینور په مشري اقتصادي وده تضټرتیا کوي ترڅو د هیواد خصوصي سک ولس سره ملګ
 متو کړي. له لوري اکومت وکړي رامنځته، او ټولو افغانانو ته لمړني روغتیای  ي او پوهنیز خدمتونه چ

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/
http://www.dastyar.af/

