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پروجیکٹ پر مبنی (عارضی ) ویکنسی
موالنا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے تحت مختلف اضالع میں پروجیکٹ پر مبنی مندرجہ
ذیل عہدوں کے لئے درخواست مطلوب ہے ۔
 -1ٹرینرس) 00111 (Trainerروپیے فی ماہ
-2سہل کار ( 15000 )Facilitatorروپیے فی ماہ
درخواست او ربایو ڈیٹا بھیجنےکی آخری تاریخ 01جوالئی 0100شام پانچ بجے تک
سی وی میں برائے مہربانی عہدہ اور ایم آرسی لوکیشن کو واضح طور پر لکھیں جس کے لیے آپ
درخواست دے رہے ہیں (اس کے لیے ذیل میں دی گئی فہرست دیکھیے) اور اپنا موبائل نمبر بھی
لکھیں۔
پروجیکٹ کے بارے میں :یونائٹیڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ ( یو این ایف پی اے) نےایک پروجیکٹ" بہار
کے مدارس میں تعلیمی پروگرام برائے نوبالغان" میں موالنا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد
کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ تعلیمی پروگرام برائے نوبالغان کا مقصد طلبہ میں تا عمر آموزش کو
فروغ اور تقویت دینا ہے۔ موالنا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ،نوڈل اساتذہ کی ریگولر ٹریننگ اور
 04مدارس کی اکائی والے مدرسہ ریسورس سینٹر کے ذریعہ مدارس کے اساتذہ کی صالحیت کو
فروغ دے گی۔ ایک مدرسہ ریسورس سینٹر پر تین ٹرینر اور ایک سہل کار اپنی ذمہ داریوں کو
انجام دیں گے  ،جو ایم آر سی کی تشکیل  ،کار کردگی و انتظامی امور کے ساتھ ساتھ نوڈل اساتذہ
کی تربیت کی ذمہ داری ادا کریں گے ۔

درخواست کیسے دیں:
درخواست او ربایو ڈیٹا جس میں سبھی تعلیمی اہلیت اور تجربات کی تفصیالت ہو اسے
 manuuaep@gmail.comپر میل کریں۔
شارٹ لسٹنگ کے بعد انٹرویو کی تاریخ اور جگہ سے با خبر کیا جائیگا۔

1۔ ٹرینرس (مدرسہ ریسورس سینٹر )
مطلوبہ اہلیت
 .1کسی بھی مضمون میں گریجویشن
 .2امیدوار کو اردو کی اچھی معلومات ہونی چاہیے۔
 .3بی ایڈ/ایم یڈ/ایم ایس ڈبلیو/مدرسہ بیک گراؤنڈ اور اس طرح کےپروجیکٹ میں تجربہ
رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائیگی۔
 .0امیدوار کو پروجیکٹ کے عالقہ کا رہائشی ہونا چاہیے۔ متعلقہ ایم آر سی عالقه سے تعلق
رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جاۓ گی ۔
کردار اور ذمہ داریاں
 ٹرینر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ نوڈل اساتذہ کو اچھی تربیت فراہم کریں اور سپورٹیو
سپر وزن اور مشاہدہ کے کام کو انجام دیں۔
 ٹیم ممبران ،مدارس کے اسٹاف ،صدر مدرس اور انتظامیہ کمیٹی  ،معلم طلبہ ،والدین اور
سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے ساتھ بہتر ہم آہنگی کو فروغ دیں۔
 متعینہ وقت کے اندر معیاری رپورٹ جمع کرنا یقینی بنائیں۔
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نوڈل اساتذہ کی ٹریننگ اور دیگر معاشرتی سرگرمیوں کے درمیان منصوبہ بندی اور
تنظیمی صالحیت کا مظاہرہ کریں۔
متعینہ مدارس میں نوڈل اساتذہ اور اے ای پی ٹرانزیکشن کے ورک پالن کو یقینی بنائیں۔
تعلیم نوبالغان پروگرام اور یومیہ سرگرمیوں سے سوپر وائزر کو با خبر کریں۔
ہفتہ واری/دو ہفتہ واری سرگرمیوں کے ورک پالن کو وقت پر جمع کریں۔
صدر مدرس  ،ایم آر سی،اے پی سی پی سی اور پی ڈی کے ذریعہ بالئی گئی میٹنگ میں
شرکت کریں۔
سوپر وائزر کے ذریعہ سونپے گیے دیگر امور کو بھی انجام دیں۔

-2سہل کار (مدرسہ ریسورس سینٹر )
مطلوبہ اہلیت
.1
.2
.3
.0

کسی بھی مضمون میں گریجویشن
امیدوار کو اردو کی اچھی معلومات ہونی چاہیے۔
بی ایڈ/ایم یڈ/ایم ایس ڈبلیو/مدرسہ بیک گراؤنڈ اور اس طرح کےپروجیکٹ میں تجربہ
رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائیگی۔
امیدوار کو پراجیکٹ کے عالقہ کا رہائشی ہونا چاہیے۔ متعلقہ ایم آر سی عالقه سے تعلق
رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جاۓ گی ۔

کردار اور ذمہ داریاں:
 ریجنلللللللل ریسلللللللورس سلللللللنٹر کلللللللوآرڈینیر کلللللللی مشلللللللاورت سلللللللے سلللللللرگرمیوں اور
عملللللدہ کلللللارکردگی کلللللو یقینلللللی بنلللللائیں گلللللے اور ٹرینلللللر کلللللے کلللللام کلللللے سلللللاتھ سلللللاتھ
سہل کار ایم آر سی کو رہنمائی فراہم کریں گے ۔
 ایلللللم آر سلللللی کلللللے سلللللبھی املللللور  ،مقلللللررہ اعملللللال کلللللی انجلللللام دہلللللی انکلللللی ذملللللہ
داری ہللللللوگی ،سللللللاتھ ہللللللی ،اے ای پللللللی ٹرانزیکشللللللن کللللللی معللللللاون نگرانللللللی انجللللللام
دینا ۔
 نلللللوڈل اسلللللاتذہ کلللللی تربیلللللت کلللللی منصلللللوبہ بنلللللدی و انتظلللللام ،دورہ بلللللرائے نگرانلللللی
اور ایم آر سی کی دیکھ ریکھ کریں گے۔
 ٹلللللیم ممبلللللران ،ملللللدارس کلللللے اسلللللٹاف ،صلللللدر ملللللدرس اور انتظامیلللللہ کمیٹلللللی  ،معللللللم
 ،طلبللللللہ ،والللللللدین اور سللللللول سوسللللللائٹی آرگنائزیشللللللن کللللللے سللللللاتھ بہتللللللر ہللللللم آہنگللللللی
کو فروغ دیں گے۔
 اے ای پللللللی ٹرانزیکشللللللن  ،منصللللللوبہ بنللللللدی اور انتظللللللام مللللللیں نللللللوڈل اسللللللاتذہ کللللللو
تعاون فراہم کریں گے۔
 تجویز کردہ خاکہ میں رپورٹ بر وقت جمع کریں گے۔
سللللللینٹر مللللللیں دسللللللتیاب وسللللللایل ذرائللللللع کللللللا شللللللفاف اور ذمللللللہ دارانللللللہ
 مدرسللللللہ
استعمال کریں گے ۔
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نلللللوڈل اسلللللاتذہ کلللللی تربیلللللت کلللللے سلللللبھی ملللللالی اخراجلللللات اور اے پلللللی سلللللی کلللللے
تعاون سے دیگر سرگرمیوں کے لیے ذمہ دار ہونگے۔
ہفتلللللللہ واری/دو ہفتلللللللہ واری سلللللللرگرمیوں کلللللللے ورک پلللللللالن کلللللللو وقلللللللت پلللللللر جملللللللع
کریں گے۔
مقلللللللرر کلللللللردہ ملللللللدارس ملللللللیں نلللللللوڈل اسلللللللاتذہ اور اے ای پلللللللی ٹرانزیکشلللللللن کلللللللے
ورک پالن کو یقینی بنائیں گے۔
صلللللدر ملللللدرس  ،ایلللللم آر سلللللی،ا ے پلللللی سلللللی اور پلللللی سلللللی کلللللے ذریعلللللہ بالئلللللی گئلللللی
میٹنگ میں شرکت کریں گے۔
سوپر وائزر کے ذریعہ سونپے گئےدیگر امور کو بھی انجام دیں گے۔

نظر ثانی شدہ مطلوبہ سہل کار اور ٹرینر کی تعداد اور مدرسہ ریسورس
سینٹر کے عالقے کی تفصیالت
نمبر
شمار

ایم آر سی
لوکیشن(عارضی
)

اضالع

1

2

3

ایم آر سی کی
تعداد

سہل کار کی تعداد ٹرینر کی
تعداد

4

5

6

1

کٹیہار

کٹیہار

8

8

24

2

پورنیا

پورنیا

4

4

12

12

12

36

ُکل تعداد

نوٹ :ویکنسی کی تعداد بدل سکتی ہے
پروفیسر محمد شاہد
پروجیکٹ ڈائریکٹر
یو این ایف پی اے (اے ای پی) پروجیکٹ
مانو ،حیدر آباد

