د زدهکوونکو د کډوالۍ پروګرام
د غوښتنلیکونو غوښتنه  -پاکستان
د کاناډا د پوهنتونونو نړیوال خدمتونه ( )WUSCله وړ کسانو غواړي چې د زدهکوونکو د کډوالۍ پروګرام ته ( )SRPاپالی
وکړي .بریالي کاندیدان د په مستقله توګه د یوه مجرد کس په توګه ځای پر ځای کېږي – په  SRPپروګرام کې د کورنۍ د کوم
غړي ځای پر ځای کول نه شاملېږي.
د وړ والي شرایط
غوښتونکي باید:
● په زور بیځایه شوی کس وي چې په پاکستان کې اوسېږي ،د ثبتولو د ثبوت  PORلرونکو کسانو ،موقتي ویزې لرونکو
او هغو کسانو په ګډون چې له  UNHCRسره ثبت دي .هر ملیت لرونکی کس اپالی یا غوښتنه کولی شئ؛
● د کاناډا د  Private Sponsorship of Refugees Programتر پروګرام الندې د ځای پر ځای کولو لپاره
مناسب او وړ وي؛
● سن یې د  2022کال د جنورۍ تر 1نېټې پورې د  25-18کلونو تر منځ وي (د زیږېدو نېټه یې باید د  1997کال د
جنورۍ له  1نېټې مخکې نه وي او د  2004کال د جنورۍ له  1نېټې وروسته هم نه وي).؛
● مجرد وي (واده یې نه وي کړی) او ماشومان ونه لري.
● له منځني ښوونځي فارغ وي او د هغه اصلي ثبوت هارد کاپي ولري چې له منځني ښوونځي د دغه کس فراغت
تصدیقوي.
● انګلیسي او فرانسوي یې زده وي ،دا وړتیا ولري چې د کاناډا د پوهنتون او کالج د ژبې اړتیا پوره کړي.
● له منځنیو یا ثانوي زدهکړو وروسته زدهکړو ته د السرسي په الر کې له خنډونو سره مخ وي؛
● د یوه فرد په توګه په کاناډا کې د ادغام لپاره مناسب ،رسېدلی او پر ځان بسیا وي.
څنګه اپالی یا غوښتنه وکړئ:
د  SRP Application Formفورم ډک کړئ چې دلته د السرسي وړ دی/https://srp.wusc.ca/students :
●
●
●
●

●

د اپالی کولو وروسته نېټه کال د  2022جنورۍ 3مه ده
غوښتنلیکونه یوازې انالین منل کېږي
د دې لپاره چې له غوښتونکو سره له مخکې د ځوانو په پیدا کولو کې مرسته وشي ،د مهربانۍ له مخې د پوښتنو هغه
لېست وګورئ چې الندې د معلوماتو په پاڼه کې راغلې
د مهربانۍ له مخې دا نوټ کړئ چې له تاسو دغه اسناد غوښتل کېږي (د منځني یا ثانوي ښوونځي دیپلوم ،د ثانوي
وروسته زدهکړو ټرانسکرېپټونه ،د کډوالۍ حالت یا د پېژندلو نور اسناد) .مهرباني وکړئ ځان ډاډه کړئ چې ټول اسناد
مو برېښنایي فایلونه وي ( JPEGیا .) PDF
که د غوښتنلیک د پروسې په اړه مشخصې پوښتنې لرئ ،دلته په اړیکه کې شئ srp.pk@wusc.ca

د غوښتنلیک د پروسې په اړه نور مالحظات:
●  SRPته جنسیتي برابري مهمه ده .وړ ښځینه کاندیدانې اپالی کولو ته هڅوو.
● تاسو کولی شئ په انګلیسي یا فرانسوي اپالی وکړئ .کوم کاندیدان چې په دواړو ژبو ،فرانسوي او انګلیسي پوهېږي ،کوی
شي دا خبره په خپل فورم کې ذکر کړي.
● یوازې له شارټ لېست شویو کاندیدانو سره اړیکه نیول کېږي .نیمګړي غوښتنلیکونه نه شارټ لېست کېږي .د مهربانۍ له
مخې د غوښتنلیک په فورم کې غوښتل شوي اسناد او د وړ والي الزمي موارد په غور سره وګورئ او تصدیق یې کړئ.
● که ټایپي تېروتنه وکړئ WUSC ،نه شي کولی اسناد اضافه کړي یا مو به انالین غوښتنلیک کې جزیات بدل کړي .که مو په
انالین غوښتنلیک کې تېروتنه وکړه ،موږ له تاسو غواړو چې د غوښتنلیک تر وروستۍ نېټې مخکې بل غوښتنلیک تسلیم
کړئ ،دلته موږ ستاسو وروستی غوښتنلیک په پام کې نیسو.

● کاندیدان باید په کاناډا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره وړ وي .ستاسو وړ والی ستاسو په فردي شرایطو او د کډوالۍ په ادعا
پورې اړه لري SRP .د ټولو هېوادونو د کډوالو پر مخ پرانیستی .د هېواد یا سیمې پر بنسټ ونډه او هدفونه نشته.
● د  SRPله غوښتونکو تمه کېږي چې  WUSCته د غوښتنلیک او انټریو په پروسه کې صادقانه او ثابت معلومات او اسناد
ورکړي WUSC .د جعلي هویت او جعلي اکاډمیکو اسنادو پر وړاندې د نه زغملو پالیسي لري .کوم غوښتونکي چې جعلي
اسناد او ناسم معلومات وړاندې کوي ،د تل لپاره به له  SRPڅخه بې برخې شي.
●  SRPوړیا پروګرام دی او دغوښتنلیک فیس نه لري .غوښتونکي باید چا ته پیسې ور نه کړي او نه هم د  SRPد غوراوي په
پروسه کې کوم فشار ومني .که د غوښتنلیک په پروسه کې چا فیس یا پیسې درنه وغوښتې (یا بله هره غوښتنه/خدمتونه) یا
مو بل کوم ناقانوني عمل ولید او یا که د  SRPد غوښتنلیک د پروسې د سموالي په اړه اندېښنه لرئ؛ په  Ottawaکې د
 WUSCله رهبرۍ سره اړیکه ونیسئ (.)report-to-srp@wusc.ca

د معلوماتو پاڼه –د زدهکوونکو د کډوالۍ د پروګرام پيل ،پاکستان
د  WUSCپه اړه

د کاناډا د پوهنتونونو نړیوال خدمتونه ( )WUSCیو نا دولتي کاناډیي سازمان دی .زموږ مرکزي دفتر د
کاناډا په اوټاوا ( )Ottawaکې دی WUSC .د دې لپاره ځانګړي شوي چې د نړۍ ځوانانو ته د زدهکړې،
کار او پیاوړي کولو فرصتونه برابر شي ،په ځانګړي ډول د ښځو او کډوالو ځوانانو لپاره.

د زدهکوونکو د
کډوالۍ د پروګرام په
اړه

د زدهکوونکو د کډوالۍ پروګرام ( )SRPد  WUSCیو مهم پروګرام دی SRP .هر کال له بېالبېلو
هېوادونو څخه د  150-130تر منځ زدهکوونکو د پناه غوښتلو په پروسه کې ځای پر ځای کوي SRP .په
کاناډا کې له ثانوي زدهکړو وروسته زدهکوونکو سره د ځوانانو یو بې نظیره د مالتړ ماډل دی چې د کډوالو
زدهکوونکو په مالتړ کې مهم رول لوبوي .په کاناډایي کمپونو کې د  WUSCمحلي کمېټې د  SRPلپاره
پانګه لوړوي او د نړیوالې کډوالۍ د ناورینونو په اړه پوهاوی زیاتوي .محلي کمېټې همداراز د SRP
زدهکوونکو ته کاناډا ته له راتګ وروسته ورځنی ټولنیز مالتړ وړاندې کوي .تاسو د  WUSCاو SRP
پروګرام په اړه نور معلومات دلته پیدا کولی شئ/https://srp.wusc.ca :
د  SRPپه اړه مهمې خبرې:
●  SRPد نورو سکالرشیپونو پشان نه دی -دا یو کلن مالتړ دی چې په کاناډا کې ځای پر ځای
کېدل او له ثانوي پورته زدهکړو لپاره د کاناډا اکاډمیکو بنسټونو السرسی پکې شامل دی.
●  SRPزدهکوونکي کاناډا ته د دایمي اوسېدونکي به توګه را رسېږي ،دوی کولی شي له 4-3
کلونو وروسته د کاناډا د تابعیت غوښتنه وکړي.
● بریالي کاندیدان د په مستقله توګه د یوه مجرد کس په توګه ځای پر ځای کېږي – په SRP
پروګرام کې د کورنۍ د کوم غړي ځای پر ځای کول نه شاملېږي.
●  SRPپه کاناډا کې د زدهکوونکو د لومړي کال اکاډمیک او د اوسېدو لګښتونه تر پوښښ الندې
راولي .له  1کال وروسته ،له  SRPزدهکوونکوتمه کېږي چې له مالي اړخه خپواک شيSRP .
زدهکوونکي اجازه لري چې د اوړي په رخصتۍ کې کار وکړي او/یا د ښوونځي د کال په
وخت ،همدارا ز  SRPکولی شي د کاناډا حکومت د زدهکوونکو د پور ،سکالرشيپونو او/یا
بورسیو /بخششونو غوښتنه وکړي چې د پاتې زدهکړو مالتړ یې وکړي.

د اکاډمیکو بنسټونه
ډولونه

اکاډمیک پروګرامونه
او د زدهکړو کچې

په کاناډا کې د  WUSCاکاډمیک همکاران تر  90زیات پوهنتونونه ،کالجونه او  CEGEPدي .که د
 SRPلپاره وټاکل شئ ،د دغو انتخابونو په اړه به نور هم زده کړئ .اوس ،د دغو درېیو ډولو په اړه لنډه
تشریح راوړو چې  SRPته له ټاکل کېدو وروسته ښايي فرصت ولرئ چې زدهکړه پکې وکړئ.
● پوهنتون :د پوهنتون زدهکوونکي د لیسانس درجې لپاره کوښښ کوي .په دغه دوره کې د ډېری
پوهنتونو تګالره تیوریکي درس او یو څه څېړنه وي .په کاناډا کې ډېری زدهکوونکي له
لېسانس وروسته د خپل کار له پیل مخکې ماسټري دوره هم وایي .په پوهنتون کې زدهکړه د
کالج په پرتله ډېر لګښت لري.
● کالج :د کالج زدهکوونکي د دیپلوم یا شهادتنامې لپاره کوښښ کوي .ځینې کالجونه له پوهنتونو
سره همکاري لري ،داسې چې د کالج دوه کاله ور انتقالېدی شي .دا تګالره ډېره عملي او پر
مهارتونو والړه ده .ډېری زدهکوونکي چې له کالج څخه فارغ شي ،کولی شي مستقیما ً کاري
ځواک ته ننوځي ،ځکه داسې ګومارونکي شته چې د کالج په فارغینو پسې ګرځي .په کالج کې
زدهکړه د پوهنتون په پرتله ارزانه ده.
●  :CEGEPدا یو ځانګړی ډول کالج دی چې د کاناډا په یوه ایالت Québec ،کې دی .د
 CEGEPزدهکوونکي د دوو مسیرونو انتخاب لري :یو مسیر یې پوهنتون ته یو کلن پل دی او
دویم انتخاب تخنیکي زدهکړې او پروګرامونه دي چې وروسته مستقیا ً د کاري بازار له غوښتونو
سره تړلي دي.
●

●

کوم زدهکوونکي چې د  SRPلپاره ټاکل شوي ،دا فرصت به ولري چې د دوی اکادمیکو درجو،
د کورس الزمي مواردو او د ژبې د ټېسټ نومرو ته به کتو په کاناډا کې ډول ډول اکاډمیکو
پروګرامونو ته السرسی ولري.
 SRPزدهکوونکي د دې لپاره مستحق دي چې د اکاډمیکو پروګرامونو په الندې ډولونو کې ځان
ثبت کړي :هغه پروګرامونه چې پوهنتون ته د تګ پل دي او د انګلیسي ژبې کورسونه ،د

●

لېسانس دورې پروګرام ،د کالج د دیپلوم پروګرام او له کالج وروسته دورې د سرټیفیکېت
پروګرام (له مخکې د لېسنانس یا کالج درجې ته اړتیا لري)
 SRPزدهکوونکي نه شي کولی چې په کاناډا کې په خپل لومړني کال مستقیما ً ماسټرۍ دورې ته
الړ شي.

 SRPته د ټاکل کېدو
پروسس

د  WUSCموخه دا ده چې  SRPته مساوي شمېر ښځینه او نارینه وټاکي .د ملیت پر اساس کومه ونډه او
هدف نشته – د هر هېواد کډوال اپالی کولی شي .د  SRPزدهکوونکو ټاکلو کې د کډوالۍ د ادعا ،اکاډمیک
ځواک او په کاناډا کې د ادغام لپاره د شخص وړ والی کتل کېږي.
 WUSCد ټاکلو په اړه د مقدماتي پرېکړې مسول دی .له انټریو وروسته ،موږ د  UNHCRپه ګډون له
سیمهییزو سازمانونو او له ثانوي دورې وروسته زدهکړو له همکارانو سره وروستۍ څېړنه کوي چې د
کډوالۍ حالت او اکاډمیک شالید تصدیق کړو.

 SRPته د کډوالۍ
پروسس

د  WUSCله لوري د زدهکوونکو له ټاکلو وروسته ،زدهکوونکي د کاناډا د کډوالۍ پروګرام تر شخصي
مالتړ الندې په کاناډا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د کډوالۍ غوښتنلیک بشپړوي WUSC .د SRP
کاندیدان د کاناډا د کډوالۍ چارواکو ته سپاري WUSC .دا وړتیا نه لري چې د کاناډا د دولت د چارواکو له
لوري پر کېدونکې وروستۍ پرېکړه نفوذ ولري .په دې اړه وروستۍ پرېکړه د کاناډا د کډوالۍ چارواکي
کوي چې څوک په کاناډا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره وړ دی

د  SRPد غوښتنلیک
د پروسس د سموالي
ساتل

د  WUSCد زدهکوونکو د کډوالۍ پروګرام یا د کاناډا کډوالۍ ته د اپالی کولو لپاره کوم فیس نشته .د
غوښتنلیک د پروسس په ټولو پړاوونو کې SRP ،د غوښتونکو لپاره په بشپړ ډول وړیا دی .له داوطلبانو
څخه باید هېڅکله د  WUSCد کارکوونکو یا د سیمهییزو همکارانو د کوم استازي له لوري د پیسو یا بل
څه ګټې غوښتنه ونه شي .که مو د غوښتنلیک په پروسه کې فساد یا کوم نا اخالقي چلند ولید ،موږ له تاسو
غواړو چې په دې اړه په  Ottawaکې د  WUSCرهبرۍ ته د ایمیل له الرې راپور ورکړئ:
report-to-srp@wusc.ca

د انالین غوښتنلیک
په پروسه کې د
پوښتنو ډولونه

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

بشپړ نوم
د زیږېدو نېټه
جنسیت
اصلي هېواد
د زیږېدو ځای
مدني او د کورنۍ حالت
د ټلیفون شمېره
په پاکستان کې د اوسېدو موده
په پاکستان کې اوسنی ادرس
د ژبو وړتیاوې – په انګلیسي او فرانسوي
ثانوي ښوونځی مو بشپړ کړی؟
د ثانوي ښوونځي دیپلوم لرئ؟ (باید ضمیمه یې کړئ)
د ثانوي ښوونځي دیپلوم مو کوم هېواد درکړی؟
د وروستیو نومرو اوسط مو څومره و؟ د انګلیسي او فرانسوي ژبو وروستۍ نومرې؟
له ثانوي دورې پورته زدهکړې مو کړې؟
که مو له ثانوي دورې وروسته د زدهکړو پرېښودو ته اړ شوي وی ،ولې؟
د کوم اکاډمیک پروګرام له لوستلو سره لېوالتیا لرئ؟
په پاکستان کې مو د کډوالۍ اوسنی وضعیت څه دی؟
د ثبت ثبوت ( )PORیا نور اسناد چې په پاکستان کې ستاسو حالت تاییدوي (لکه موقتي ویزه ،له
 UNHCRسره د پناه غوښتونکي په توګه ثبت) لرئ؟ (باید ضمیمه یې کړئ)
ایا د  UNHCRله لوري په کوم هېواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره راجع شوي یئ؟ که هو،
چېرته او پایله څه وه؟
اصلي هېواد مو کله او ولې پرېښود؟
بیرته خپل اصلي هېواد ته ګرځېدی شئ؟

●

ایا بل داسې څه شته چې غواړئ خپل  SRPغوښتنلیک ته یې زیات کړئ؟

