آموزش های تجارت در افغانستان
اگر شما به طور داوطلبانه از سوئیس به افغانستان عودت و کمک های بازگشت را دریافت کنید ،شما فرصت این را دارید که در
آموزش های تجارتی اشتراک نموده و با کسب مهارت های جدید کار شخصی را آغازکنید.
شما صرف مراحل ذیل را باید دنبال کنید :
 تماس /مالقات به همکاران ای او ایم ،دریکی از دفاتر ای او ایم در افغانستان نزدیک به مقصد نهایی شما (لیست ضمیمه
شامل ادرس های دفاتر ای او ایم در افغانستان میباشد)
 اگر قصد دارید کسب و کار خود را شروع کنید ،همکاران ما به شما اطالعات بیشتری در مورد مکان و زمان برگزاری
دوره های آموزشی تجارتی را ارائه خواهند کرد.
 درپایان دوره آموزشی برای شما سند که مهارت جدید را آموخته اید نیز داده خواهد شد.
شما خواهید آموخت :
 چگونه کسب و کار خود را آغاز کنید:
 چګونه ارزیابی کنید ،که کدام کسب و کار موفقیتآمیز خواهد بود
 -چګونه اجازه نامه کسب و کار رابه دست بیاورید

 چګونه کسب و کار خود را مدیریت کنید:
 چگونه یک طرح کسب و کار را پیش نویسکنید
 -چګونه امور مالی و اداری رامدیریت کنید

 چگونه کسب و کار خود را توسعه دهید :
 چگونه پالن بازاریابی را توسعه دهیم -چگونه رشد را مدیریت کنیم

 چگونه میتوان ثبات را حفظ کرده :
 چگونه رضایت مشتری را به دست بیاوریم -چگونه مالیات را مدیریت کنیم

معلومات مهم
مصارف :آموزش بدون هزینه و کامال رایگان است
مدت زمان :دوره های آموزشی پنج روزه است
اسباب :مواد آموزشی ارائه خواهد شد
واجد شرایط :هر عودت کننده داوطلبانه از سوئیس که از کمک های ادغام مجدد برای شروع تجارت و وسعت دادن ان استفاده کند.
برگزارکنندگان :آی او ایم و شرکای سیکتور خصوصی
حمل و نقل :حمل و نقل (دوطرفه) به مرکز آموزشی در نظر ګرفته شده
موقیعت :آموزش در کابل انجام خواهد شد
سند :درپایان آموزش یک سند رسمی داده می شود
تماس با ما :شماره تلیفون ۰۷۷۹۳۸۳۴۱۰
ایمیلssharifi@iom.int:

بعد ازعودت به افغانستان ،برای پیوستن به این آموزش با  IOMدر تماس شوید.

