
 

                  

 

  

 

 

 

 توسط متقاضی( پری )خانهشهرت درخواست کننده 

  تخلص اسم و
 سکونت

 فعلی اصلی

  ولد
 والیت ولسوالی ناحیه قریه/گذر والیت ولسوالی ناحیه قریه/گذر

        
  ولدیت

درجه  رشته  و

 تحصیل 
 

 تذکره تابعیت

 نمبرعمومی نمبرثبت جلد صفحه سال تولد

 شماره تماس

 ایمیل آدرس
      

 دالیل تبدیلی تبدیلی

  به  از 

 
 امضاء اسم و

 

                                           

 ریاست عمومی پرورشگاه ها
 زمان مجموعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافقه: روز ۲-۱

 
 احترام با                                                                                                            

 مومی پرورشگاه هارئیس ع امضاء اسم و                                                                                                                       

  شماره وتاریخ دریافت

  تاریخ صدور شماره و

 ریاست منابع بشری اجراآت،سوانح ودیتابسارزیابی آمریت 

 ی:متقاض یخلص سوانح برا هیو ارا بیترتمعلومات در مورد ارزیابی اجراآت،  همزمان زمان مجموعی

 
 

 بااحترام                                 

 امضاء اسم و                                                                                                                                         

افتیدر خیشماره وتار  
 

صدور خیتار و شماره  
 

 ریاست منابع بشری آمریت استخدام

 معلومات در مورد بست: روز ۲ – ۱ یزمان مجموع
 

 

 بااحترام                                                                                                                                                                 

 امضاء اسم و                                                                                                                                                               

  افتیدر خیوتار شماره

  صدور خیتار و شماره

 امور اجتماعی  مقام وزارت کار و

حکم
 تبدیلی موصوف منظور است.  شماره 

 احترام با                                                                                                                                    

  تاریخ امضاء اسم و                                                                                                                                                

ریاست منابع بشریآمریت استخدام   

  اجراآت تاریخ صدور تاریخ دریافت زمان

 

 

 امضاء آمر استخدام   و اسم              

 

 

۲-۱
 

روز
 

  
 ۲شماره ثبت و صدور پ

 

  اطالع دهی به مراجع ذیربط

 سالمی افغانستانجمهوری ا

 امور اجتماعی وزارت کار و

 یت مالی و اداریمعین

 ریاست منابع بشری

 آمریت انسجام وهماهنگی والیات
 

 (                 شماره: )           

        تاریخ:  )                             (
 هاه پرورشگا معلمینتبدیلی  مراحل فورم طی

  



 

 

 

    پرورشگاه ها تبدیلی معلمین طی مراحل رهنمود 
 

 گردیده است: تشریح وترتیب ( بخش ذیل ۴در)روز (۶اکثر ) حد وروز ( ۳) حداقل درنظرداشت جدول زمانیبا ها  پرورشگاهمعلمین  تبدیلی طی مراحل

 

 (۱بخش )
 :ضیامتق

  ؛های کار و امور اجتماعی در والیات  آمریت استخدام منابع بشری در مرکز/ ریاستمراجعه به 

 ؛از بخش های فوق الذکرشگاه ها پرورمعلمین  تبدیلیطی مراحل  دریافت فورم 

 ؛ ودر ستون مربوطه دالیل تبدیلی وانه پری ستون شهرت خ  

 درج تاریخ در محل معینه. امضاء و 

 

 (۲بخش )
 :روز( ۲- ۱) حداکثر در مرکز/ ریاست های کار و امور اجتماعی در والیات ریاست عمومی پرورشگاه ها

 صدور در ستون مربوط؛ اریخ دریافت و، تذکر شماره 

 ؛ وتصمیم نهایی در مورد تبدیلی و موافقه  

 ارسال فورم به ریاست منابع بشری. 

 

 (۳بخش )
 :) همزمان(ریاست منابع بشری سیدیتاب آمریت ارزیابی اجراآت،سوانح و

 صدور مطابق فورم؛ ، تاریخ دریافت وذکر شماره 

 ؛ وارایه معلومات و ارایه خلص سوانح برای متقاضی 

 در ستون مربوطه. امضاء 

 

 (۴بخش)

 :(روز ۴-۲)   ریاست منابع بشری استخدامآمریت 

 ؛صدور ذکر شماره، تاریخ دریافت و 

 ؛فورم مورد بست مطابق ارایه معلومات در 

 ؛مربوطهدرستون  مهر امضاء   

 مقام وزارت؛ یاخذ منظور 

 ثبت حکم؛ 

 ؛۲پ بیترت 

 ؛ و۲و صدور پ ثبت 

 ربطیبه مراجع ذ یده اطالع. 

 

 


