
 

 

 

 

دیجد      دیتمد           ( )  

Applicant Name: (Last Name, First, Middle initial) ( تخلص و اسم  Date of Birth       دیکاند مکمل اسم  ( 

 تولد خیتار

 Place of Birth 

 محل تولد

Telephone Contact No           یلفونیت تماس شماره    Email Address:     لیمیا آدرس  

 

NID# شماره تذکره 

Student (محصل) )فامیل Family ( 

Province 
 والیت)فعلی( 

District  
 )فعلی(  ولسوالی/ناحیه

Detail Address )آدرس دقیق خانه)فعلی Gender  جنس 

  Male  (مرد)  

  Female (زن) 

Marital Status  
یمدن حالت     

  Single (مجرد) 

  Married (متأهل) 

Faculty فاکولته Departmentدیپارتمنت Semester سمستر CGPA فیصدی اوسط GPAفیصدی سمستر گذشته 

Part – 1 (Education & Volunteer Activities) و فعالیت هاى رضاکارانه التیتحص ـ اول بخش  

Name & Address of High school  یعال سهیل آدرس و نام  

 

 

 

GPA  نمرات وسط یصدیف  :  ______________________  

Year of Graduation  فراغت سال  : ________________  

Name & Address of Post High school (if any) 

  سهیل مافوق یمیتعل موسسه آدرس و نام

 

 

GPA  نمرات وسط یصدیف  :  ______________________  

Year of Graduation  فراغت سال  : ________________ 

Profession (Area of concentration) تخصص و رشته                          Duration of the program: پروگرام مدت  : _________ Years 

Degree:    یلیتحص ۀدرج         Associate (دو ساله)          Bachelor ( سانسیل )            Masters ( یماستر  ) 

Briefly list all your volunteer activities & your role outside school – If not enough space, write it in separate 
page and include it in the attachments.  

 یاضاف معلومات ، ضرورت درصورت) است؟ بوده چه شما خاص تیمسئول و نموده انیب خالصه بطور را خود  یاکادم ۀساح از خارج یها تیفعال

  ) دینمائ مهیضم یدرخواست فورمه با آنرا و نموده جداگانه ورق درج را

 

 

 

 

 

 

 

Picture / عکس 

 

AAMO SCHOLARSHIP APPLICATION FORM 
آمو انجمن یلیتحص یها بورس یدرخواست فورمه  

 

 



Part – 2 (Education/Career Objectives) ندهیآ شغل و یعال التیتحص از هدف ـ دوم بخش  

Provide the answers for the following questions in a short essay and attach to your application form      
  دیدار ارسال تان درخواست فورمه مهیضم آنرا و نموده انیب  را لیذ سؤاالت جواب مختصر و فشرده مقاله کی در

(1) In your life, what do you want to accomplish? What is your future education plan and goals?   
 ست؟یشما چ ندهیآ یبرنامه و اهداف آموزش د؟یشو لینا ییبه چه دستآوردها دیخواه یتان م یدر زندگ 

2) Explain briefly why you need AAMO scholarship to pursue your education? 
 د؟یدار خود یعال التیتحص لیتکم و دنیرس یبرا آمو یمیتعل بورس به ضرورت شما چرا که دیینما شرح مختصر بصورت

(3) How will winning this scholarship help you attain your goals?      کند؟یم کمک چقدر تان هدف به دنیرس به را شما بورس نیا    

(4) Describe your experience with community service and volunteering and how that has affected you in an essay 

   دیکن انیب مختصر شکل به تان یزندگ و رشد در را ها تیفعال آن اثر و داده حیتوض را خود کارانه رضا و یاجتماع یها کار  تجربه

Part – 2 (Accommodation during Education) لیتحص هنگام در سکونت محل ـ سوم بخش   

Please check or select one. دیتوانیم کرده انتخاب  را مورد کی فقط  

  Family residence             University residence            Off-campus rental housing             Other ______________ 

یخانوادگ منزل در پوهنتون هیلیل در                       یکرائ منزل در                               گرید                                    

Part – 3 (Financial Information)  یاقتصاد و یمال معلومات ـ چهارم بخش  

Family Annual Income: ____________, Expenses ______________ (Afghani)       No. of Households: ___________  

خانواده ساالنه دیعا خانواده یاعضا تعداد                                         مصارف ساالنه                                          

Part – 4 (References) معرفت ای ـ ریفرنس پنجم بخش  

Provide at least 2 references other than family members that we can contact them 

میشو تماس در شانیا با میبتوان تا دینمائ یمعرف نباشد تان لیفام یاعضا شامل و بشناسد کینزد از را شما که را شخص دو اقل حد لطفا    

Name اسم  
Telephone (Mobile) Number 

لیموبا لفونیشماره ت   
E-Mail Address ملیا آدرس  

   

   

   

Attachments ( ها مهیضم ) 

All attachments must be emailed to AAMO at the same time when the application is submitted 

شود فرستاده لیمیا قیطر از ردیگیم صورت درخواست که وقت نیع در آمو انجمن دفتر به ها مهیضم تمام  

Place  to the documents submitted by email attachment.   

  Official Transcript & diploma from each school 

attended (certified by Department of Education) 

  A copy of picture ID  

  An essay answering the questions raised in Section 2  

  Letter of recommendations – Shall be emailed directly 

to AAMO from the university or person(s) writing it 

  Any other certificate or additional information that 

assist you getting this scholarship. 

    در مقابل اسناد فرستاده شده  بگذارید     لطفا  عالمه صحیح 
   کاردیر و( پلومید) یرسم نامه شهادت ـ یلیاسناد و مدارک تحص 

   یعال و یثانو ساتیتدر  استیر از قیتصد با نمرات

   تذکره و عکس رنگه یکاپ 

   شده ذکر دوم بخش در که سؤاالت جواب در مختصر و فشرده مقاله 

 است

   اقتیل دیتمج و تیشخص تصدیق  یحاو که مکتوب دو ـ سفارش نامه 

  انجمن به  ما  یمستق ای و پوهنتون ۀادار قیطر از دینما را شما یدرس

   شود فرستاده لیمیا طستو آمو

   انت بودن مستحق یبرا که گریدازات یامت ریسا ایافتخارات،  ز،یجوا 

   شود واقع دیمف



Certification - نامه تعهد  

I certify that the information provided on this 

application is complete and correct to the best of my 

knowledge. I further certify that if I am chosen as a 

scholarship recipient, I will abide by all rules and 

regulations of AAMO and Educational Institutions I am 

studying. I allow the university to release my grades and 

attendance record at the end of each semester to AAMO. 

I also promise that after graduation, I will try to donate 

to AAMO at least 5% of my annual income for at least 2 

years, so AAMO can continue this program for future 

qualified students.  

Furthermore, I authorize AAMO to use my name, 

testimonials, and/or any photographs, digital recording, 

for publicity or informational purposes. This includes 

the editing, duplication, reproduction, copyright, 

representation in the media, exhibition, broadcast, 

posting on AAMO’s websites and/or social-media sites, 

and/or other non-profit use and distribution of such 

materials for the purpose of fundraising and inspiring 

AAMO donors to benefit the scholarship program. I 

understand that my image or information that I provide 

may be used without my review.  

 قیمن )                              ( ولد )                            (  تصد

 قیو دق حیکامالً صح یدرخواست نیکه تمام معلومات مندرج ا مینمایم

که  مینما یو به اساس معلومات و فهم خود من است و همچنان تعهد م

 اتررو مق نیبورس تحصیلى انجمن آمو و قوان حهیال طیبه اساس شرا

من  به  مینما ردعملیگیصورت م یعال التیکه تحص یمؤسسه علم

من را در  یحاضر کاردیدهم که نمرات  و ر یاداره پوهنتون اجازه م

که  همدیوعده م نیهر سمستر به دفتر انجمن آمو بفرستد. و همچن انیپا

دو  انیساالنه خود را در جر دیبعد از فراغت حد اقل پنج درصد عا

انجمن  نیبه انجمن آمو به شکل اعانه  بپردازم  تا ا خودسال اول کار

 شود ندهیمحصالن مستحق آ یبرنامه برا نیقادر به دوام ا

 

  و جهت جلب یمیتعل یبورس ها شتریب یمعرف  ی، برا نیعالوه برا

 ریغ یو انجمن ها یهموطنان گرام یآن و  همکار یمال تیتقو

و  اتیبنده موافقه دارم تا انجمن  آمو نام و فوتو ام را در نشر  یانتفائ

 خود  به نشربسپارد تیسا بیو و یاجتماع یرسانه ها

 

 

 

Name: __________________________ Signature: __________________________Date: ____________  

خیتار                                                           امضاء                                                             اسم  
 
 
 

AAMO Office Use Only: آمو انجمنخاص  استفاده یبرا  

قبول   رد                  

Date of Application Received فورمه افتیدر خیتار  

 

Date of Application Approved فورمه یقبول خیتار  

Name of University پوهنتون اسم  

 

Profession رشته و تخصص    

Annual Scholarship Amount:    

ییکایامر دالر به بورس انهیسال مبلغ : $ _______________ 

Date Money transferred to the University 

 _____________________ :تاریخ ارسال پول به پوهنتون

AAMO Treasurer name & Signature 

یاسم  و امضاء مسئول مال   

 

AAMO Chair name Signature   آمو سیرئ اسم  و امضاء  

 


