اعالم برای برنامه بورس تحصیلی دافی
برای دانشجویان پناهندگان افغان مقیم پاکستان ۱۸-۲۰۱۷
انسپایر پاکستان با همکاری اداره یو این ایج سی ار طلباء را برای بورسیه تحصیلی ابتکار پناهندگان البرت انیشتین برای پناهندگان (دافی) که توسط دولت المان
تامین مالی می گردد ،برای سال های  ۱۸- ۲۰۱۷دعوت می نماید.

معیار های واجد شرایط
دارنده کارت های معتبر پ ی او ارسن میان  ۱۷الی  ۳۰سالدارنده سند فارغیت دورۀ متوسطه (ایچ اس اس سی/انترمیدیت) ثبت نام شده موسسات شناخته شده ایچ ای سینامزد باید حداقل نمرات  ۶۰%را در امتحان اخیر اخذ نموده باشددرخواست کننده باید تنها فرد بهره مند از بورسیه دافی خانواده خویش باشددرخواست کننده در گذشته هیچ نوع ای بورسیه تحصیلی را دریافت نکرده باشددارنده انگیزه قوی بخاطر کمک به جامعه خویش-عالقه مند به صالحیت مسلکی

اسناد که با فورمه درخواست باید فراهم گردد
فورمه کامل درخواستی دافیکارت معتبر پ ی او ارثبت نام رسمی با سند دوره متوسطه با دی ام سی ایزاثبات ثبت نام در موسسه (نامه پذیرش /نامه واقعی)سند ارزی (اکویولینس سرتیفکیت) از دانشجویان که فارغین مکاتب افغان می باشدفورمه های درخواستی را می توان از سایت های  www.dafi.inspirepk.orgو یا  www.inspirepk.orgدریافت کرد .فورمه های درخواستی باید به مدیر پروژه
ً
شخصا به مورخ/یا تا  ۱۷نومبر ۲۰۱۷
دافی  -دفتر مرکزی انسپایر پاکستان ،شماره خانه  ،۳۵۱سرک  ،۷۲سک تر جی ،۲/۱۱-اسالم اباد ،از طریق کورئیر یا
تسلیم گرددً .
لطفا توجه داشته باشید که فورمه درخواستی رایگان می باشد .فورمه های درخواستی نامکمل پذیرفته نخواهید شد.
لطفا توجه داشته باشید که تنها با نامزد های شارت لست شده در شماره های داده شده فورمه های ایشان تماس گرفته خواهد شد و بلترتیب برای مصاحبه در
اسالم اباد ،پشاور ،کراچی و کویته دعودت می گردند.
دانشجویان پاکستانی برای این بورس تحصیلی واجد شرایط نمی باشند .دانش اموزان که در تالش نفوذ روند انتخاب می باشند به طور مستقیم رد خواهد گردید.
ما از کاندید های زنان واجد شرایط و پناهندگان با نیاز های خاص حمایت می کنیم تا بخاطر اخذ این بورسیه درخواست دهند.

