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Charitable Project/ خیر خواهانه پروژه  

An important part of our scholarship programme is your own charitable project that you shall 
start in case you are accepted to our programme. In this case you should invest at least half a 
day per week for your charitable project during your studies. Your work is supposed to be 
voluntarily, thus not paid with money.  

 است شما خود خیرخواهانه پروژه ما تحصیلی بورسیه برنامه از مهمی بخش

 باید شما حالت این در. کنید می شروع ما برنامه در پذیرش صورت در که

 تحصیل طول در خود خیرخواهانه پروژه برای هفته در روز نیم حداقل

 بنابراین ، باشد داوطلبانه است قرار شما کار. کنید گذاری سرمایه

شود نمی پرداخت پول . 

Please outline your idea for a charitable project. It is important to give details. In your essay, 
please answer to the following points and feel free to outline further points. (Minimum of 300 
words) 

 ارائه. کنید بیان خیرخواهانه پروژه یک برای را خود ایده لطفا

 در و دهید پاسخ زیر نکات به لطفا   ، خود مقاله در. است مهم جزئیات

(کلمه 300 حداقل) کنیدن تردید  دیگر نکات تشریح  

Please notice that these bullet points are only to support and give you an overview about how 

to write your essay, you do not have refer to all of them and not in the given order. 

 ارائه و پشتیبانی برای فقط ذکر شده نکات که باشید داشته توجه لطفا

 همه به نیست الزم ، است شما مقاله نوشتن چگونگی مورد در کلی مرور یک

یا ترتیب آنها را رعایت کنید. و کنید مراجعه آنها  

Also notice to write your essay in English language and hand in the answers in electronic form 

– written on a computer and not handwritten. 

 بنویسید انگلیسی زبان به را خود مقاله که باشید داشته توجه همچنین

با کامپیوتر تایپ شده باشد  -های سواالت باید الکتریکی باشد پاسخ و

 نه با دست نوشته شده باشد.

If you have any further questions please feel free to join the consultation hours offered by 

other Scholars who are willing to support you with any questions you have regarding your 

application or charitable project. 

که توسط دیگر دانش  مشاوره ساعات در لطفا   ، دارید دیگری سؤال اگر

در ضمینه فورم و پروژه خیر  شما کمک  به مایل کهآموخته گان ما 

  خواهانه هستند، بپیوندید.
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a) Explain the general idea of your project in detail. 

.دهید توضیح جزئیات با را خود پروژه کلی ایده( الف  

b) Imagine you would start the implementation of your project tomorrow. What would be 

your next steps? 

 مراحل. کنید می شروع فردا از را خود پروژه شما که کنید تصور( ب

بود؟ خواهد چه شما بعدی  

c) What problems could occur? 

دهد؟ رخ است ممکن مشکلی چه( ج  

d) Imagine a normal day in your project. How would it be? 

؟خواهد بود چگونه. کنید تصور خود پروژه در را عادی روز یک( د  

e) What is your vision of the project in the future? 

چیست؟ آینده در پروژه این از شما گاهدید( ه  

 

 

 

Essays for your studies  مقاالت برای تحصیالت شما  /

In order to gain better insights about you and your wishes and hopes for the scholarship we 

would like to gain some detailed information from you by answering these four questions in 

four different short essays. These essays are supposed to be in English language and in 

electronic form as well. For any further questions and concern about the essay, please take 

advantage of the consultation hours. 

 امیدهای و ها خواسته و شما مورد در ربهت بینش آوردن دست به برای

 سؤال چهار این به دادن پاسخ با خواهیم می تحصیلی یهبورس برای شما

بدست  شما در مورد بیشتر اطالعات ، مختلف کوتاه مقاله چهار در

 صورت به و انگلیسی زبان به ها مقاله این است قرار. بیاوریم

 لطفا   ، ها مقاله مورد در بیشتر سؤال هرگونه برای. باشند الکترونیکی

.کنید استفاده مشاوره ساعات از  
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1. Imagine you would be president of the Islamic Republic of Afghanistan. Describe the most 

urgent problems for Afghanistan. What would you do to solve them? (Minimum of 100 

words) 

. بود خواهید افغانستان اسالمی جمهوری جمهور رئیس شما کنید تصور .1

 کنید؟ می چه آنها حل برای. دهید شرح را افغانستان مشکالت ترینجدی 

(کلمه 100 حداقل)  

2. Where do you see yourself in ten years from now? What do you want to achieve during this 

period of time? (Minimum of 100 words) 

2.  می زمانی دوره این در بینید؟ می کجا در را خود بعد ده سال

(کلمه 100 حداقل) برسید؟ اهدافی چه به خواهید  

3. What do you expect from the scholarship programme? Would the programme influence 

your life? If yes: in which way? (Minimum of 100 words) 

3.  بر برنامه این آیا دارید؟ انتظاری چه تحصیلی یهبورس برنامه از 

(کلمه 100 حداقل) طریق؟ چه از: بلی اگر گذارد؟ می تأثیر شما زندگی  

4. Imagine a woman in your community offering reading and writing lessons to other women. 

What do you think about this? Which problems could occur? Please explain in detail. 

(Minimum of 50 words) 

 زنان به را نوشتن و خواندن درس شما جامعه در زن یک کنید تصور .4

 ممکن مشکالت کدام دارید؟ باره این در فکری چه. دکنمی ارائه دیگر

(کلمه 50 حداقل. )دهید توضیح تفصیل به لطفا   دهد؟ رخ است  

5. As a student organisation, we have only limited resources. However, we want to use them 

in such a way that we reach socially engaged people who do not have the opportunity to 

study without any financial support. Imagine you are given some information materials, in 

which way and where would you advertise our scholarship project?  

 در دسترس محدود منابع فقط ، دانشجویی سازمان یک عنوان به ما -5

 استفاده ای گونه به آنها از خواهیم می ما ، حال این با. داریم

 امکان مالی حمایت بدون که برسیم اجتماعی مشغول افراد به که کنیم

 می داده شما به اطالعاتی مطالب از برخی کنید تصور. ندارند تحصیل

 را ما تحصیلی بورس پروژه توانید می کجا از و طریق چه از ، شود

کنید؟ تبلیغ  

 

 


