اپرنټیششپ ېا
روزنه څه شی دی؟

راجستر شوي اپرنټیس شپونه معاش ورکول شوي
دندې دي .پداسې حال کې چې په دنده کار کوئ ،
زده کونکي د ماهر هنرمندانو او اړوند ټولګي
الرښوونې څخه روزنه ترالسه کوي .یو زده کونکی
د یو ګمارونکي یا انجمن لخوا سپانسر کیږي او د
پرمختللي معاش کچې مطابق تادیه کیږي.

یادونه :د میریلینډ د کار څانګه افراد د زده
کړې برنامو کې نه ځای کوي .سپانسران او/یا
ګمارونکي مستقیم زده کونکي ګماري

 ،ډالر ده$ .
مالي کال بودیجه د کار زده کونکو برنامې
د
،
متحده ایاالتو د کار څو څو کلنو مرستو له الرې تمویل کیږي .نور $
فدرالي سرچینو له الرې تمویل کیږي.

 )) ( ،د
،
( )) د غیر

زه ېو اپرنټاېس څرنګه وګمارم؟
 ۱ګام:

د روزنې دورې ېا اپرنټیس شپ نیویګیټر ته
زنګ ووهئ په

 ۲ګام:

د روزنې دورې ېا اپرنټیس شپ نیویګیټر به تاسو
د شته اپرنټیسشپ برنامې یا مرستې سره وصل کړي ېا تاسو
سره د خپل خوښی جوړ شوي او راجستر شوي د روزنې
دورې ېا اپرنټیسشپ برنامې رامینځته کولو کې مرسته کوي.

 ۳ګام:

موږ به ستاسو سره ملګرتیا وکړو ترڅو د
میریلینډ اپرنټیسشپ او روزنې شورا ته د تصویب لپاره
ستاسو پالن وړاندې کړو.

 ۴ګام:

د خپل روزونکې ېا اپرنټېس
ګمارل پیل کړئ! موږ کولی شو تاسو سره
زموږ د ایالت په کچه د امریکایی دندو
مرکزونو له الرې د استعداد لرونکو په
موندلو کې مرسته وکړو.

ستاسو بشپړه
ګمارنه
آپرنټاېس ولې وګ آپرنټاېس ولې
وګماری؟ماری؟
•
•
•
•
•

ستاسو کاري ځواک جوړوي
د دورانېې لګښتونه کموي
تولیدي صالحیت زېاتوي
د کارمند برېالیتوب لپاره بالن برابروي
د مالي هڅونو څخه ګټه پورته کوي

ستاس بشپړه

دنده

زه څنګه یو روزونکی ېا آپرنټېس شم؟
 ۱ګام:

د شته دندو لیست لیدو لپاره
څخه لیدنه وکړئ.

ته زنګ ووهئ یا بریښنالیک
 ۲ګام) ( :
د روزنې دورې ېا
وکړئ
اپرنټیسشپ نیویګیټر سره وصل کیدو لپاره هغوي به تاسو د
شته روزنې ېا اپرنټیسشپ فرصتونو سره وصل کړي.

 ۳ګام:

مستقیم د برنامې سپانسر یا ګمارونکي ته غوښتنه

وکړئ.
• عمر مو باېد  ۱۸کلن وي • ترانسپورت ولرئ • د
مخدره توکو څخه پاک ووسئ
• د عالي ښوونځي ډیپلوم ولرئ (د عالي ښوونځي فراغت له
الرې ،لکه

® یا

)

• له فزیکي پلوه وړ ووسي ترڅو د اړتیا وړ دندي ترسره کړی

ولی باېد روزونکی اپرینټېس شئ؟
که تاسو د لوی خوب لیدو ته چمتو یاست او خپل بشپړ
ظرفیت ترالسه کړئ  ،نو یو زده کونکی ممکن ستاسو
لپاره سم وي.

•
•
•
•
•

د زده کړې سره سره پېسې وګټئ.
خپل د عاېد امکانات لوړ کړئ.
په تقاضا کې ووسئ.
د کالج پور اخیستلو مخنیوی کوي.
مسلکي اړیکې رامینځته کوي

