
 د کار زده کړې لپاره الرښود
 
 

 د کار زده کړه څھ شی ده؟ 
 د کار زده کړه یوه تادیھ شوې دنده ده چٻرې چې کارمند ارزښتناکھ تجربې زده کوي او ترالسھ کوي.

سلنھ وخت د ټولګي پر بنسټ د زده کړې پھ   20د دندې پر مھال د روزنې ترڅنګ، د کار زده کوونکي د خپلو کاري ساعتونو لږ تر لږه 
  کالج، پوھنتون یا د روزنې چمتو کونکي سره مصرف کوي کوم چې پھ ملي کچھ د پیژندل شوي وړتیا المل کیږي.بشپړولو کې د 

  څوک درخواست کولی شي؟
 څوک چې:  کالھ یا ډٻر عمر لري 16انګلستان کې  چې پھد کار زده کړه د ھغھ خلکو لپاره د تادیھ شوي کار فرصت دی  

  چې د خپل مسلک پھ پیل کې دي •
  پھ خپل اوسنۍ دنده کې د لوړ مھارت پھ لټھ کې ديچې  •
 د مسلک بدلون پھ لټھ کې دي  •
 پھ بشپړ وخت تعلیم کې داخل نھ دي  •

 
کې ټول خالي بستونھ بھ پھ واضح ډول څرګنده کړي apprenticeship-https://www.gov.uk/apply د کار زده کړه ومومئپھ 

د داخلېدو مختلف اړتیاوې بھ وي چې د صنعت، دندې رول او د کار  . چې د کار د رول لپاره د داخلېدو اړتیاوې څھ دي چې اعالن کیږي
 . زده کړې د کچې پورې اړه لري

رلږه اړتیاو کې وروستي بدلونونھ اوس پدې معنی دي چې ھغھ خلک چې د زده کړې ستونزې یا معلولیت لري د انګلیسي او ریاضیاتو لږت
درجې  3منځنۍ کچې د کار زده کړې تھ السرسی ومومي تر ھغھ چې دوی وکولی شي د کار زده کړې پرمھال د  2اوس کولی شي د 

 . وړتیا ترالسھ کړي
 

 کومې کچې شتون لري؟ 
 البیل کچې د مختلف وړتیا کچې سره مساوي دي. د کار زده کړې بی

 د کار زده کړه کولی شي پھ ھره کچھ پیل شي، مګر ځینې یې اړتیا لري:

  GCSEsپخوانۍ وړتیاوې لکھ انګلیسي یا ریاضي  •
  پھ انګلیسي یا ریاضي کې اضافي روزنھ ترڅو ډاډ ترالسھ شي چې زده کونکی پھ سمھ کچھ کې دی •

 
د ځوانانو لپاره یو غوره انتخاب دی چې ال تر اوسھ د زده کړې لپاره چمتو نھ دي ځکھ چې دوی فرصتونھ برابروي چې اړونده  روزنھ

 د کار زده کړه پیل کړي او د کار لپاره چمتوالی ونیسي. مھارتونھ او تجربھ ترالسھ کړي ترڅو

 د کار زده کړې کچې پر اساس، د الندې وړتوبونو څخھ یوه بھ ترالسھ شي:

 نوم
 

 مساوي تعلیمي کچھ کچھ

 درجې سره پاس کوي   4-9یا  A*-Cپھ   GCSE 5 2 متوسط 
 نړیوال لیسانس  / د درٻمې درجې ډیپلومھ / لیول پاس کوي A 2 3 پرمخ تللى

 د بنسټ سند او پورتھ  7او   6, 5, 4 لوړ
 د لیسانس او ماسټرۍ سند  7او  6 سند

 
 
 

 

https://www.gov.uk/apply-apprenticeship
https://www.gov.uk/apply-apprenticeship
https://www.gov.uk/apply-apprenticeship
https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/alternatives-to-apprenticeships
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 د کار زده کړې معاش  
   ھغھ څھ چې زده کوونکی یې الستھ راوړي د صنعت، موقعیت او د کار زده کړې کچې پورې اړه لري چې دوی یې غوره کوي.

  .د کار زده کړې نرخ مستحق ديکلونو ترمنځ عمر ولري یا د کار زده کړې پھ لومړي کال کې وي، زده کوونکی  18او  16کھ د 

د ملي لږ تر لږه معاش مستحق  یې بشپړ کړی وي، دوی  کالھ یا ډٻر عمر ولري او د کار زده کړې لومړی کال 19کھ چٻرې زده کوونکی 
  .دي

  دا لږترلږه معاش دی چې یو زده کونکی کولی شي ترالسھ کړي؛ ډٻری کارګمارونکي خپلو زده کونکو تھ مناسب معاش ورکوي.

 د زده کونکي پور یا د زده کړې فیس شتون نلري ځکھ چې دا د حکومت او ګمارونکي لخوا تمویل کیږي. د کار زده کړې لپاره

زده کوونکی بھ اړتیا ولري چې خپل ورځني لګښتونھ لکھ د غرمې ډوډۍ او سفر لګښتونھ پوره کړي، کھ څھ ھم ډٻری کارګمارونکي د 
 دې لګښتونو د پوره کولو لپاره مناسب معاش ورکوي. 

£ بورسري تادیھ ترالسھ کړي 1,000پورې عمر ولري او د پاملرنې ترالسھ کونکی وي، دوی بھ د   24څخھ تر  16زده کوونکی لھ کھ 
  ترڅو د دوی د کار زده کړې پھ لومړي کال کې د دوی مالتړ وکړي.

 د کار زده کړې ګټې 
غواړي تجربھ ترالسھ کړي، خپل مھارت لوړ کړي یا مسلک د کار زده کړې د ھر چا لپاره پھ زړه پوري تادیھ شوی انتخاب دی چې  

   بدل کړي ځکھ چې دوی د کار او مطالعې پرمھال د معاش ترالسھ کولو فرصت وړاندې کوي.

 د کار زده کړې د پوره کولو ډیرې ګټې شتون لري، چې پدې کې شامل دي: 

   تجربھ او د مھارتونو وده •
 ړې فیس پرتھ)پھ ملي کچھ پیژندل شوی وړتیا (د زده ک •
 د کارمندانو ګټې او معاش  •
  د صنعت متخصصینو سره اړیکھ •

 
 د کار زده کړې موندلو څرنګوالی

 
پھ زرګونو کارګمارونکي، د لوی کارپوریشنونو څخھ کوچني سوداګرۍ پورې، د کار زده کړې فرصتونھ وړاندې کوي او دا مھمھ ده 

  ډاډ ترالسھ شي چې د زده کونکي پریکړه د پوھې پر اساس ده. چې د مسلک ټول اختیارونھ پھ پام کې ونیول شي ترڅو

کې موندل   )'د کار زده کړه ومومئ'( ’Find an apprenticeship‘ د کار زده کړې ټولې تصویب شوي بستونھ پھ دولتي خدماتو،
  https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch . کٻدی شي، 

او خوښ ځای کې د فرصتونو پھ اړه خبرتیا  ړ ساحھ و، تاسو کولی شئ نوم لیکنھ وکړئ ترڅو خپل د عالقې وړولو سرهیو حساب ج  د
  ترالسھ کړئ.

 او معلومھ کړئ چې پھ مختلفو سکتورونو کې د کار زده کړې کوم ډول ډولونھ شتون لري. تاسو کولی شئ دا ویب پاڼھ ھم وکاروئ 

 iceships.gov.uk www.apprent . نور معلومات او مالتړ زموږ پھ ویب پاڼھ کې موندل کٻدی شي؛ 

 
 څنګھ درخواست وکړئ 

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/create-account
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/create-account
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/create-account
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/browse-by-interests
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' د اوسني خالي بستونو د لیدو لپاره یوه عالي سرچینھ د کار زده کړه ومومئد انتخاب کولو لپاره پھ سلګونو د کار زده کړې شتون لري او'
ایونو کې د نویو  دا خدمت د خالي بستونو خوندي کولو او درخواست کولو لپاره ھم کارول کېدی شي او پھ ځانګړي سکتورونو او ځ ده.

  خالي بستونو لپاره خبرتیاوې رامینځتھ کوي.

ځینې کارګمارونکي پھ خپلھ ویب پاڼھ کې د کار زده کړې خالي بستونھ اعالنوي، او تاسو کولی شئ د دوی لپاره پھ مستقیمھ توګھ 
  درخواست وکړئ.

  پوښ لیکاو د   CVد د ملي مسلکونو پھ خدماتو کې  ي.وسپار CVکارمندان معموال لھ غوښتونکو څخھ غوښتنھ کوي چې د پوښ لیک او 
 ډٻر مالتړ شتون لري. لیکلو پھ اړه 

د ھغو اشخاصو لپاره چې الھم خپل اختیارونھ پھ پام کې نیسي، دا ممکن غوره وي چې د پوھنتون لپاره د غوښتنلیک پھ ورتھ وخت کې  
  غوښتنھ وکړي کوم چې د پریکړې کولو لپاره اجازه ورکوي.دکار زده کړې لپاره 

  دا مشوره ورکول کیږي چې غوښتونکي د یو څخھ ډٻر د کار زده کړې فرصتونو لپاره غوښتنھ وکړي ترڅو خپل د بریا چانس ډٻر کړي.

د کار زده کړې لپاره مرکې اکثرا د  کھ غوښتنلیک بریالی شي، نو غوښتونکي تھ بھ د کار ورکوونکي سره د مرکې لپاره بلنھ ورکړل شي.
دا مھمھ ده چې غوښتونکی د خپلې مرکې تخنیک تمرین  نورو دندو مرکو پھ څېر وي، مګر پروسھ بھ د کار ګمارونکو ترمنځ توپیر ولري.

 ن لريمعلومات او مالتړ پھ دې ویب پاڼھ کې شتو وکړي او پھ بشپړ ډول چمتوالی ونیسي ترڅو د خپلې بریا چانس ډٻر کړي.
. apprenticeship -an-for-https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/applying 

 د دندې څخھ بھر روزنھ څھ ده؟
 سلنھ وخت 'د دندې څخھ بھر' مصرف کړي. 20قانوني اړتیا ده چې د خپل تادیھ شوي وخت پھ انګلستان کې، دا د یو زده کونکي لپاره 

پدې کې اړینھ روزنھ شاملھ ده چې د زده کونکي سره مرستھ وکړي ترڅو د خپل کار زده کړې بشپړولو لپاره اړین مھارتونھ ترالسھ 
  کړي.

  ممکن پدې کې شامل وي: د دندې څخھ بھر روزنھ د موضوع متخصصینو لخوا چمتو کیږي او 

  د تدریس تیوري (د بیلګې پھ توګھ د ټولګي درسونھ، لیکچرونھ او آنالین زده کړه) •
  عملي روزنھ (د بیلګې پھ توګھ غیر رسمي کاري زده کړه، مشوره ورکول، د صنعت لیدنھ) •
  د زده کړې مالتړ او د دندې لیکلو وخت •

 
ځینې کارګمارونکي بھ پھ کور کې روزنھ وړاندې کړي، نور ممکن د کالجونو،  ترسره کٻدی شي.روزنھ د کاري چاپیلایر دننھ یا بھر 

  پوھنتونونو او روزنې چمتو کونکو سره کار وکړي ترڅو دوی تھ روزنھ چمتو کړي.

تلفو الرو وړاندې  دا پھ مخ سلنھ وخت سره مساوي وي. 20روزنھ باید د کار زده کړې د دورې لپاره د ټول قرارداد شوي ساعتونو د 
کٻدی شي، د بیلګې پھ توګھ، د ھرې ورځې برخې پھ توګھ، پھ اونۍ کې یو ځل، یا پھ تعلیمي موسسھ کې د زده کړې (بالک ریلیز) پھ 

 توګھ.

  ګمارونکی او د روزنې چمتو کونکی بھ د خورا مناسب ماډل پھ اړه پریکړه وکړي.

 ي؟ یو زده کونکی بھ پھ اونۍ کې څو ساعتھ کار وکړ
ساعتھ یا ډٻره د کار زده کونکي پراساس ده، پشمول د دندې څخھ بھر ھره روزنھ چې تاسو  30د کار زده کړې لږترلږه موده پھ اونۍ کې 

 . یې ترسره کوئ
ممکن د مثال پھ توګھ، ھغھ خلک چې د پاملرنې مسؤلیت لري یا معلولیت لرونکي خلک  . پھ ھرصورت، دا پھ ھر حالت کې نھ پلي کیږي

 . کھ چېرې دا قضیھ وي، د کار زده کړې موده بھ وغځول شي ترڅو دا پھ پام کې ونیول شي . پھ اونۍ کې د کم ساعتونو لپاره کار وکړي
ګمارونکي باید  . وي او باید د کاري ساعتونو برخې پھ توګھ شامل شي 20%د دندې څخھ بھر روزنھ کې مصرف شوي وخت باید لږترلږه 

 . نګلیسي او ریاضي سربیره پھ خپل عادي کاري ساعتونو کې د کار زده کړه بشپړ کړيوخت ورکړي چې د ا

https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
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