توجه:
خانه پری تمام بخش های این
فورم ضرور است

محل نصب عکس

پاملرنه:

د عکس لګولو ځای

د دې فورم ټولو برخو دکول
الزمي دی

بورد رسیدگی به شکایات  /د شکایتونو د څېړلو بورډ

فورم شکایت بست های  5و 6کابل /د کابل د  5او  6بستونو لپاره د شکایت

مشخصات کاندید/د نوماند ځانګړینی

فورمه

یادداشت :حروف هر نام را به گونه جدا گانه در خانه خالی های ذیل بنویسید
یادونه :د هر نوم توری په بیل بیل په تشو ځایونو کی ولیکی

نام/نوم
نام پدر/دپالر نوم
تخلص/تخلص
نام پدر
کالن/دنیکه نوم
تاریخ تولد/
د زیزیدو نیته
جنس/جنس

ذکور/نارینه □ اناث/شخینه □

حالت مدنی /مدنی حالت

مجرد □  /متاهل □

دری □  /پشتو □

لسان امتحان /دآزموینی ژبه

دری □  /پشتو □

سکونت فعلی کاندید  /د کاندید اوسنی استوګنځی

آدرس خانه  /د کور پته

شهر– ولسوالی  /ښار  -ولسوالی

ناحیه – قریه  /ناحیه  -کلی

شماره تماس/د اریکی
شمیره

والیت

سکونت اصلی کاندید  /د کاندید اصلی استوګنځی
آدرس خانه  /د کور پته

شهر– ولسوالی  /ښار -ولسوالی

ناحیه – قریه  /ناحیه  -کلی

معلومات تذکره /دتذکری معلومات

والیت

رشته تحصیلی /د
تحصیل څانگه

درجه تحصیل /د تحصیل درجه

جلد ،صفحه  /توک ،صفحه

دکتورا

ماستر

لیسانس

آدرس ایمیل /
بریښنالیک

پوهنتون

دیپارتمنت

سال فراغت
 /د فراغت
کال

 14پاس

شماره ثبت  /د ثبت شمیره
نمره عمومی /د عمومی
شمیره

معلومات در مورد بست که میخواهید درخواست بدهید  /د بست په اړه معلومات چې تاسو غواړئ غوښتنه یې وکړئ

وزارت/اداره

موقعیت
(شهرکابل/ولسوالی)

ریاست

عنوان بست

رتبه بست

کود بست  /د بست
کوډ
(مطابق فورم اعالن بست
بصورت دقیق کود رشته
بست را بنویسید)

□6 □5
شکایت تان را بخاطر رد درخواست بنویسید  /د ستاسو د غوښتنلیک ردولو خالف شکایت اولکی:
دلیل رد درخواست  /د غوښتنلیک :درجه تحصیل □ خالف رشته □ سایر دالیر (ذیالً بنویسید):
از عقب صفحه نیز برای نوشتن شکایت تان استفاده میتوانید  /تاسو کولی شئ د خپل شکایت لیکلو لپاره د پاڼی شاته هم وکاروئ
تعهد کاندید :معلومات فوق صحیح ،مکمل و دقیق بوده ،به قلم خودم بدون کدام اشتباه ،قلم خورده گی ،جعل و تزویر درج فورم گردیده است .در صورت عدم صحت معلومات ،مسوولیت به دوش خودم
میباشد.
دکاندید ژمنه :پورته معلومات می په سم او مکمل دول ،پرته له تیروتنی او قلم تورلو ،جعلی او تزویر لیکلی دی .په فورم که د غلطو معلوماتو لیکلو مسوولیت زما پر خپله غاره دی.
امضای کاندید /د کاندید السلیک

اداره خانه پری میکند  /د اداره لیکل لپاره:
) کمیته رسیدگی به شکایت:
فیصله مورخ (
شکایت
تایید است

شکایت رد
است

□ □

دالیل رد شکایت

امضای اعضای کمیته رسیدهگی به شکایات
امضای رئیس
کمیته
امضای عضو
کمیته
امضای عضو
کمیته

این فورم برای فروش نیست  /فورم د خرڅالو دپاره نه دی

زبان
مادری/مورنی
ژبه

