د شاګردۍ پو اړه
د والذېنو الرښود
د هْر یا پالر پَ تْګَ ،تاضې غْاړئ چې ضتاضې هاشْم/هاشْهَ پَ خپل هطلک کې پَ احتوالي تْګَ تر ټْلْ غْرٍ پیل
ّکړي .کلَ چې ځلوي کطاى ښًّْځی پریږدې ًْ ،د ُغْی لپارٍ یْ شویر اًتخاتًَْ هْجْد ّي ،اّ پَ دې الرښْد کې،
هْږ د کاهیاب هطلک د هرکسي ّضیلې پَ تْګَ د شاګردۍ کْلْ پَ اړٍ هعلْهات اّ ګټې ّړاًذې کّْ.
شاګردي کول څو دي؟ دا یْ حقیقي ّظیفَ ّي ،چې رّزًَ پَ کې ُن ترالضَ کیږي ،د دې هعٌی دا دٍ چې تاضې تَ
عایذات ترالضَ کْئ ،پَ داضې حال کې چې زدٍ کړٍ تَ ُن کْئ اّ دّلتي تطلین شْی لیاقت تَ ُن ترالضَ کْئ.
ګټې څو دي؟

تنخاګانې

شاګردي اّش د ډګرۍ د کچې اّ لَ دې څخَ هخکې ُن هْجْد دٍ .لَ  70څخَ زیات پٌُْتًًَْْ اّضوِال د
هختلفْ ډګریْ لپارٍ د شاګردۍ ّړاًذېس کْي اّ ال ًْر تَ ُن د کال پَ اّږدّ کې تصذیق شي.

د شاګرداًْ لپارٍ لږ تر لږٍ تٌخا پَ ضاعت کې  3.70پًْډٍ دٍ،
خْ زیات هطتخذهیي لَ دې څخَ زیاتَ تٌخا ُن ّرکْي .دا پَ
ضکتْر ،ضاحې اّ د شاګردۍ پَ لیْل پْرې تړاّ لري د هثال
پَ تْګَ ،د شاګردۍ پَ ځیٌې اعلی زدٍ کړّ کې تر 500
پًْډّ پْرې پَ یٍْ اًّۍ کې ّرکْل کیږي.

– تٌخا ترالضَ کْل اّ تادیَ شْې رخصتۍ،
– د ښَ پرهختګ فرصتًَْ ،کَ هخکې زدٍ کړٍ ترالضَ کْل غْاړئ ،یا پَ خپلَ ّظیفَ کې اعلی هقام تَ رضیذل
غْاړئ.
– پَ راتلًْکي کې د زیاتْ عایذاتْ اهکاى  -شاګرداى ټاکل شْي تٌخا ترالضَ کْي چې د رّزًې پَ تشپړّلْ پَ
کې زیاتْالی راځي اّ ُغَ شاګرداى چې پَ اعلی کچَ یې شاګردي تشپړٍ کړې ّي ،پَ خپل ژًّذ کې تخویٌا ً
تر 150,000پًْډّ پْرې پَ عْایذّ کې زیاتْالی لیذلی شي.

پو دې کې کوم لیولونو دي؟
تاضې د تیالتیلْ لیْلًْْ د شاګردۍ لپارٍ عریضَ کْلی شئ ،چې دا ضتاضې پَ اّضٌي هِارتًْْ اّ لیاقتًْْ پْرې
تړاّ لري .شاګردي د زدٍ کړې ّرتَ لیْلًَْ لري:

نوم

لیول

د زده کړې ورتو لیول

هیٌځٌی

2

 5جي ضي ایص اي پَ * Aګریډًّْ کې  -ضي یا 9-4

پرهختللي

3

 2 Aلیْل پاش شْې

اعلی

 6, 5, 4اّ 7

فاًّډیشي ډګري اّ پْرتَ

ډګري

 1اّ 7

تیچلر یا هاضټر ډګري

د شاګردۍ پَ ټْلْ زدٍ کړّ کې د ّظیفې اّ د ّظیفې پرتَ د رّزًې عٌصرًَّ شاهل ّي چې دا د صٌعت تطلین
شْي هعرایًْْ یا لیاقتًْْ تَ هخ پرّړاًذې ځي .د شاګردۍ پَ ځیٌې زدٍ کړّ کې د پرّګرام پَ اخرٍ کې ارزًّې
تَ اړتیا ّي چې د شاګرد د ّظیفې پَ رّل کې د ّړتیا اّ پُْې ارزًَّ ّکړل شي.

زه بو څنګو عریضو کوم؟
پَ یْ ّخت کې لَ  12000څخَ تر  20000پْرې د شاګردې تش ځایًَْ آًالیي پَ تیالتیل هطلکًْْ اّ صٌعتًْْ
کې پَ ټْل اًګلطتاى کې هْجْد ّيّ .ګْرئ  GOV.UK/apply-apprenticeship.تاضې پَ هِن تْري
(د ّظیفې رّل ،د ّظیفې ډّل یا د شاګردۍ لیْل) اّ هْقعیت ضرٍ لټْى کْلی شئ.
کلَ چې هٌاضة ّظیفَ څرګٌذٍ شي ،ضتاضې زّی یا لْر پَ اضاًۍ ضرٍ پَ دغَ ّیة ضایټ راجطتر کیذی شي
اّ ګام پَ ګام الرښًّْې تعقیثْلی شي څْ د دغَ رّل لپارٍ عریضَ ّکړي.
زهْږ د یْټیْب پَ چیٌل د عریضې کْلْ لپارٍ ګټَ ّرې هشْرې اّ ټْټکې ّرکړل شْې دي اّ لَ دې ضرٍ د
شاګردۍ د زدٍ کړّ پَ اړٍ ًْرې ّیډیْګاًې هْجْد دي ،یْ ټیْب تَ الړ شئ اّ د ”“apprenticeships/NAS
(شاګردي/د ملي شاګردۍ خدمت) ّلټْئ.
کَ ُغْی د شاګردۍ یا ّظیفې لپارٍ ال چوتْ ًَ ّيُ ،غْی کْالی شي چې د هحلي هطتخذم ضرٍ د رّزًې ترالضَ
کْلْ کْشش ّکړي چې ښَ کاري تجرتَ ترالضَ کړي اّ کَ اړتیا ّي ًْ ،د خپلې اًګلیطي اّ ریاضۍ ښَ کْلْ
فرصت ّلري .د ًْرّ هعلْهاتْ یا د رّزًې ترالضَ کْلْ د فرصتًْْ لپارٍ ّ GOV.UK/find-traineeshipګْرئ

تاسې ته وړاندې کیږي له اړخه د
د شاګردۍ ملي خدمت
*د پٌُْتْى زدٍ کړٍ  -آیا دا د اضتخذام لپارٍ تر ټْلْ غْرٍ الر دٍ؟
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د تٌخاګاًْ اّ د ځاًګړي شاګردۍ پَ هطلکًْْ کې د داخلې
د هعیار پَ اړٍ ًْر جسیات د “Find an
”) apprenticeshipشاګردي ّلټْئ( پَ ترخَ کې د
خالي هطلکي ځایًْْ پَ کتلْ ضرٍ ترالضَ کیذی شي.

د داخلې شرایط
د شاګردۍ زدٍ کړې د ُغَ ټْلْ کطاًْ لپارٍ هْجْد ّي
چې لَ  61کالْ څخَ یې عور زیات ّي اّ پَ اًګلطتاى
کې اّضیږي .د ضکتْر اّ ّظیفې پر اضاش د داخلې
تیالتیل شرایط دي.
ّرضتی قاًْى تطثیق شْی دی چې پَ ُغې کې د لږ تر
لږٍ اًګلیطۍ اّ ریاضۍ اړتیاّې تذلې شْې دي ،څْ د
ُغَ خلکْ لپارٍ د شاګردۍ زدٍ کړې تشپړې شي ،چې پَ
زدٍ کړې کې هشکل یا هعیْتیت لري .دغَ تذلًًَْْ تَ د
اًګلیطۍ اّ ریاضۍ اړتیاّې تَ د داخلې د لیْل  3د لیاقت
لرًّکي شاګرداًْ لپارٍ کوې کړي.
د هعیْتیت هعتوذ هطتخذم تَ عوْها ً ُر تي تَ د هرکې
ّړاًذیس کْي ُغَ عارض ،چې دا څرګٌذٍ کړي چې
هعیْتیت لري اّ د هطتخذم لَ خْا پْرتَ ّرکړل شْي پَ
لږ تر لږٍ هعیار پْرٍ کیږي .د ًْرّ هعلْهاتْ لپارٍ ،پَ
 GOV.UKد  Disability Confidentترخَ ّګْرئ.

د ښوونځی پریښودلو عمر
دّلت ّایي چې ټْل ځلوي کطاى لږ تر لږٍ د خپل  61هې
زیسکلیسې پْرې تایذ څَ ًَ څَ زدٍ کړٍ یا رّزًَ ترالضَ
کْي .د دې هطلة دا ًَ دی چې پَ ښًّْځی کې دې ّي،
ځلوي کطاى لَ  61کلي کیذّ ّرّضتَ پَ دې اړٍ اًتخاب
لري چې څٌګَ خپلې زدٍ کړې یا رّزًې تَ دّام ّرکْي،
چې دا د شاګردۍ یا رّزًې لَ الرې کیذی شي.

په  GOV.UKد

”( “Apprenticeshipsشاګردۍ)
زده کړې ولټوئ

