
 

 پرسشنامه 

(برای دریافت گرانت ) کمک های بال عوض با هدف خودکفایی در ضمینه ایجاد شغل تجاری  

 بخش نخست:

 نام ________________________________    شماره تلفن : _______________________________

 _______________________________  emailنام خانوادگی : _____________________________  

 تاریخ تولد: __________ / ______/ ____________.

 ملیت  از کشور: _______________________________

 (_______________________________________ی ) منظور پناهنده و یا پناهجو وضعیت حقوق

 دارای کدام یک از مدارک زیر میباشید: 

 دارای کد ملی از کشور موطن خود هستم                            دارای پاسپورت ملیت خود     

 از کشور موطن خود هستم : رانندگی دارای گواهینامه 

 دارای گواهینامه رانندگی از کشور اوکراین هستم: 

 دارای اسپراوکا ) گواهی موقت( برای درخواست پناهجویی  هستم: 

 :  ذکر گردیده : نیاز به  حفاظت اضافی/ و یا :  حقاظت موقت هستم که  در آن  دارای اسناد شناسایی

  

 دارای پاسپورت شناسایی پناهندگی هستم: 

  دارای مدرکی از دفتر سازمان ملل هستم که در آن ذکر گردیده  مرا به عنوان پناهنده پذیرفته اند.

 

 _____________________آدرس محل اقامت در اوکراین:  ___________________________________

 وضعیت خانواده ) مجرد / متاهل( _______________________________________________________ 

 محل کار و یا محل تحصیل  __________________________________________________________

 ________________حرفه و شغل شما چیست ____________________________________________

 سطح سواد و مدارک تحصیالت  شما: _____________________________________________________

 در چه رشته ای تخصص دارید :  ________________________________________________________



 آیا دارای دیپلوم شغل و حرفه ای هستید:  بله                خیر  

 ار آشنایی  و مهارت در مورد زبان و تکلم:مقد

 زبان مادری شما چیست ___________________________________ ) زبان اصلی وپایه(

 زبان انگلیسی بیشتر از حد متوسط  میدانم  

 زبان روسی را متوسط میدانم 

 زبان اوکراینی را کمتر از حد متوسط میدانم 

به مکالمه هستید ، آنها را ذکر کنید:   چنانچه به زبانهای دیگری قادر

__________________________________________________________________________ 

     

 : پرسشنامه   بخش دوم

 

شغل شما در کشور موطن خود چه بوده است : ) لطفا تجربه شغل و حرفه ای  که داشته اید را ذکر کنید ( 

_____________________:________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ودتان یک شغل تجاری داشته باشید ؟ آیا در کشور  و موطن خود تا کنون سعی کرده اید به صورت خصوصی،  برای خ

چنانچه پاسخ شما مثبت میباشد لطفا آن شغل را توضیح دهید:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

کنید و چگونه احتیاجات زندگی خود را رفع می کنید؟  کسب درآمد می در کشور اوکراین از چه شغلی

_______________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

: میزان پول مورد نیاز شما در یکماه(منظور چه مقدار است؟ ) برای مخارجتان بودجه ماهیانه شما 

_____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

بیزنس خود را داشته باشید؟ ) اگر جواب  آن بوده اید که زمانی فرا برسد تا برای خودتان کار کنید وآیا هیچگاه به فکر 

 شما مثبت است ، لطفا شغل مورد نظرتان را اعالم کنید( _____________________________________

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 

 دلیل شما برای شغل مورد عالقه که در باال ذکر کردید چیست؟ _________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 شما چرا فکر میکنید  قادر خواهید بود تا در شغل تجاری مورد نظرتان موفق گردید؟ _____________________

______________________________________________________________________ 

._______________________________________________________ 

اعالم کنید آیا شغل و حرفه مورد نظر خود را در کشور اوکراین آغاز کرده اید؟  ) چنانچه تجارت خود را آغاز کرده اید 

چه اقداماتی در این زمینه انجام داده اید؟ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

.________________________________________________________ 

 ، نیازمند چه ابزار و آالتی هستید ) به غیر از پول( ؟ لطفا نام آنها را ذکر کنید : شغل تجاری برای خودتان  برای آغاز 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

.__________________________________________________ 

 

آیا شما به اندازه کافی از دانش مورد نیاز جهت آغاز به کارمورد نظرتان ،  برخوردار هستید؟ ) لطفا توضیح دهید(؟ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

._______________________________________________________________ 

 

 تید تا بتوانید بیزنس خود را آغاز و اداره کنید؟  _____________به چه آموزش و یا کمک آموزشهایی نیازمند هس

_____________________________________________________________________ 

.__________________________________________________________ 

 

 استارت کنید؟  _____________________به چه مقدار پول نیاز مند هستید ، تا بتوانید شغل و بیزنس خود را 

.___________________________________________________ 

 

 با مقدار پولی که ذکر کرده اید، چه چیزهایی را تهیه خواهید کرد؟  ____________________________



______________________________________________________________________

____.______________________________________________ 

 

 برای آغاز شغل و حرفه برای خودتان ، حد اقل به چه مقدار پول نقد نیازمند هستید؟ _____________________

.____________________________________________________________________ 

 

ی که برای استارت کار نیازهست( چه کارها و یا چه چیزهایی را فراهم خواهید با این مقدار پول ) منظور با حداقل پول

کرد؟ 

______________________________________________________________________

.__________________________________________________ 

 

 درآمد ماهیانه شما چقدر خواهد بود؟ _________ چنانچه بیزنس شخصی خود را آغاز کنید ، مقدار سود و یا میزان

.__________________________________________________________ 

 

و غرامت نقدی آنرا بر ولیت ئمس در قبال  ابزار و آالتی که برای شغل خود دریافت خواهید کرد، حاضر هستید ،آیا شما 

عهده بگیرید؟ 

______________________________________________________________________

._________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________                                                       __________________ 

 تاریخ                                                 امضا                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


