
Peter A. Allard ش کولمبيا پوهنتون ي، د بر وون  د قانون 
 ريسرچ ايسوسی ايټ

 
ش کولمبيا پوهنتون د  ي د  Peter A. Allardد بر وون لپاره پوزيشن د بشپړ وخت دوه کلن ريسرچ ايسوسی ايټ کې قانون 

ش کولمبيا صوبې کې د  تنليکونو ته بلنه ورکوي، چې د کاناډا په بر -2022وينکوور کيمپس کې موقعيت لري، او چې د  UBCغو
 پورې). 2023جون  30نه  2022، 1تعليمي کال په جريان کې پيل شي (د جوالی  2023

 
 د پوزيشن تفصيل:

و حقوقي مطالعاتو لپاره د  د ) سره په همکارۍ ، د االرډ CALS) او د آسيا حقوقي مطالعاتو مرکز (CFLSمرکز ( UBCد 
ی قانون  ماري. يو ريسرچ ايسوسی ايټوون و  و م اړوند موضوعاتو، لکه ؛ په افغانستان کې د  چې د افغانستان د قضايي سيس

ه په  ړې تو ان ينه قاضيانو تجربه، او په  م کې د  کې د وروستي رژيم بدلون په  2021او قانون اړوند مسايل؛ او په دې سيس
يړنې ترسره کړی. ې په بريالی ام شرايطو په اړه  وک وي چې د دې موضوع برخو کې مستقيمه تجربه ولري، د بيل يدواربه هغه 

ه کار کړې وی، او د هغې پوزيشن په  م کې د قاضي په تو ه چې تر دې وروستيو پورې يې د افغانستان په قضايي سيس ه يوه  تو
  1کې د وروستي رژيم بدلون لخوا اغيزمن شوی. 2021

 
و او  ي د قانون  Peter A. Allardقانون، آسيا حقوقي مطالعاتو، او نړيوالو بشري حقونو په برخو کې د دا پوزيشن به د  وون

مونو باندې په تمرکز کولو سره، په کومو برخو کې چې  واک ته وده ورکړي. د افغانستان په حقوقي او قضايي سيس يړنې  موجوده 
يړنو په متنوع کولو کې مرسته وکړي چې د حقوقو په  ي غړي د پام وړ تخصص نلري، دا پوزيشن به د هغو  اوس مهال د پوهن

ي کې ترسره  يو او محصلينو ته په افغانستان کې د عصری  کيږي.وون ينه قاضي له نظره د پوهن دغه پوزيشن به د يوې افغانې 
ړي ډول په  ان ولنې (په  کال کې د رژيم د وروستي بدلون) په اړه سمدستی بصيرت چمتو کولو کې هم مرسته  2021قانون او 

و وکړي. ي د قانون ستراتيژيک پالن ته وده ورکړي، کوم چې دا د "يو پراخ او په داسې کولو سره، دا پوزيشن به د االرډ  ون
ولنې ته خدمت او مشرتابه په محلي،  رام وړاندې کولو ته ژمن دی چې زده کونکي د خصوصي او عامه حقوقي عمل ،  اړونده پرو

ای  دا کولو په شمول دواړو لپاره چمتو کوي ـملي او نړيواله کچه. "په حقوقي زده کړو کې د نړيوالو ليدونو سره د اړيکو د يو
کيلتيا ستراتيژی،  UBCپوزيشن د   د اړيکوعمل پالن سره هم سمون لري. UBCستراتيژيک پالن، او د  UBCنړيوال 

 
 :مسؤليتونه

  ه په ړې تو ان ينه قاضيانو تجربې (او په  م کې د  م اړوند پروژو، په دې سيس  کال 2021د افغانستان د قضايي سيس
يړنه  و او قانون اړوند مسلو په اړه پخپله مستقيمه  کې د رژيم د اوسنی بدلون په شرايطو کې)، او په افغانستان کې د 

 ترسره کړئ.
  و او قانون ه د  يړنې پروژو کې مرسته وکړئ چې په پراخه تو د دوئ د اکادميک او مسلکي تخصص له الرې، هغو 

ينه قاضيانو تجربې باندې ت  مرکز کوي.او د 
  يشنونه م اړوند موضوعاتو په اړه پريزن يو او محصلينو ته (دواړه رسمي او غير رسمي) د افغانستان د قضايي سيس پوهن

ه په  ړې تو ان ينه قاضيانو تجربه (او په  م کې د  کې د وروستي رژيم بدلون په  2021وړاندې کړئ، په دې سيس
م کې د  و پورې اړوند مسلو. په افغانستان کې قانون (په شمول د افغانستان په قضايي سيس و او  شرايطو کې) او د 

 دوی د تجربو په اړه د بصيرت شريکولو ).
  دCFLS  اوCALS .په فعاليتونو کې برخه واخلئ 
 

 
ه هغه کس 1 ه د يوې  مهرباني وکړئ چې ياد ولرئ، " ه پيژندل کيږی او / يا په عامه تو ه  ته اشاره کوي چې په داخلي تو

ان پيژندنې  رانسجنډر کسان هم شامل وي"(د کاناډا حکومت، "د  ندوی. پدې کې کيدای شي سيسجنډر او  ر ان  ه  ې په تو
تنې" (اپريل  تل شوي پو تنليک په اړه ډيری پو )، آنالين شتون 2021، 16پو

  . https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_97737.html):لري
 
 

   



ينی پورتنی فعاليتونه ممکن دی  ی پوهيږي چې بريالی کانديد به احتماال په اضافي ژبه کې هم کار وکړي.  وون يادونه: د قانون 
ليسي ژبه کې ترسره شي. چې په  ان

 
 :وړتوبونه
  ه چې د وروستيو اړوندو تجربو او اکادميک وړتياوو په واسطه ظاهره ن م کې تخصص، لکه  د افغانستان په حقوقي سيس

 شوي.
 .يړنې تجربه  د قانوني 
 | .ه د کار کولو وروست تجربه  په افغانستان کې د قاضي په تو
 تونکو لپاره غوره دا چې ليسي ژبه کې د خبرو کولو وړتيا لري، " د غو ه" ان ه چې د ژبو لپاره د په خپلواکه تو ن لکه 

حوالې   European Framework of Reference for LanguagesCommonمشترکه اروپايی فريم ورک 
ي، تفريح، او داسې نورو  -درجه تعريف شوی  B1لخوا  وون او د پيژندل شوي مسلو په اړه چې په منظم ډول په کار، 

کو پوهيدلی شي  ی په يوه داسې سيمه کې سفر کوچې  کله -ايونوکې مخامخ کيږي، د صفا، معياري معلوماتوپه خاص 
ورو موضوعاتو په اړه  چيرې چې دا ژبه ويل کيږي، د ډيری احتمالي حالتونو سره معامله کولی شي. د آشنا اوشخصي 

ه د نظرونو او پالنونو لپاره داليل او توضيحات ورکړئ، او تجربې او  ساده او تړلې متن جوړول شي . چې په لنډه تو
ې، خوبونه، هيلې او ارمانونه بيانولی شي .  پي

 
 

ه ورکړل شي: ن  درخواست 
 :ناليک يا هارډ کاپي له الرې را واستوي لور اسناد د بري  درخواست ورکوونکي بايد الندې 

A. ) کارمخينهCVليسي ژبې وړتيا توضيحات پکې شامل وي) او  ) (چې بايد د ان
B.  ه چې الندې خاکه شوي، تشريح کړي: 500درې لنډ بيانونه (هر يو چې ن خه زيات نه وي) لکه   کو

i. تونکي تجربه؛ ه د غو م کې د قاضي په تو  لومړی بيان: د افغانستان په قضايي سيس
ii.  يړونکي، او/يا تونکي تجربه (د قاضي، مدافع وکيل،  و او قانون په برخه کې د غو دوهم بيان: د 

ه)؛ او  زده کونکي په تو
iii. تونکی به يې دريم بيان يړنيزې پروژې چې غو اکل شي نو هغه  تونکې د دې پوست لپاره و : که غو

ه د خپلې دورې په جريان کې تعقيبولو کې ليوالتيا ولري لکه د افغانستان  ريسرچ ايسوسی ايټد  په تو
ه ړې تو ان ينه قاضيانو تجربه (او په  م کې د  م پورې اړوند، په دې سيس  په په قضايي سيس

و او قانون پورې اړوند  2021 کې د وروستي رژيم بدلون په شرايطو کې) او په افغانستان کې د 
 مسلې.

 
 ه تنليکونو وروست ني ست  د غو تنليکونه 2022، 31ا ړو شرايطو کې  ده. کيدای شي غو ان ې وروسته هم په  د دې ني

 په پام کې ونيول شي.
  تنه  وشي چې حوالې لپاره د دوو اشخاصو نومونه او د اړيکو معلومات چمتو کړي .شارټ ليست شوي کانديدانونه به غو
  وير په تنليکونه به د موجود ساف ليسي پرته په بله ژبه کې سپارل شوي غو ليسي ژبه کې وي. د ان تنليکونه بايد په ان غو

تونک ه چې پورته يادونه وشوه، غو ن ليسي ژبه ته وژباړل شي. لکه  ي بايد مهرباني وکړئ چې په خپل کارولو سره ان
CV .ليسي ژبې وړتيا توضيحات شامل کړي  کې د ان

  خه خبر دي چې د کاناډا د ه  وته کړي چې ايا دوی د هر هغه  تنليک کې په  تن ليک ورکوونکي بايد په خپل غو غو
ورئ:  مهاجرت قانون سره سم به دوی کاناډا ته د منلو وړ نه وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره، دلته و

-citizenship/services/immigrate-refugees-https://www.canada.ca/en/immigration
canada/inadmissibility.html 

 
تنې بايد دلته واستول شي: ول اسناد  او پو

 
Amanda Morrow 

HR and Operations Coordinator 
Peter A. Allard School of Law 



The University of British Columbia 
1822 East Mall 

Vancouver, BC  V6T 1Z1 
  appointments@allard.ubc.ca :کيناليبر

 
 نور معلومات:

 
 CAN$  90,000کلنی معاش: 

 
 پوزيشن دی. ريسرچ ايسوسی ايټدا د بشپړ وخت لپاره دوه کلن 

 
و لپاره وړ دی ("  ونو  و توضيحات په  Lecturer; Term appointments .2دا پوزيشن د پراخو روغتيا او غا ") کې د 

ورئ :  cost/faculty-plan-and-enrolment/eligibility-https://hr.ubc.ca/benefits/eligibility-الندې لينک و
and-employees-fellows-postdoctoral 

 
ليسي ژبې روزنې ته السرسی ولري. UBCي کانديد به د بريال يوټ کې د ان ي ليسي ژبې انس به په  UBCسربيره پردې،  د ان

رنيټ ته السرسی، او د  ر او ان ر، پرن ناليک ايډريس، يو معياري دفتر کمپيو ای، د پوهنتون بري کتابتون  UBCکيمپس کې د دفتر 
م او د  نې  UBCبريالي کانديد به د  نو ته السرسی چمتو کړي.نورو خدماتو او سرچي UBCسيس ينې هستو لخوا وړانديز شوي د 

ورئ:  رامونو په اړه نور معلومات په الندې لينک کې و نې پرو ي د هستو برنامو لپاره هم وړ وي ،. د پوهن
housing-housing/rental-services/finding-relocation-and-ubc/housing-https://hr.ubc.ca/working 

 
يړنې په برخ ی د قانوني زده کړې او  وون ه کې غوره والي ته ژمن دی. د يو نامتو عامه پوهنتون د يوې برخې په د قانون د االرډ 

کلي  ان فکره ، متنوع او  مکو کې موقعيت لري په نړۍ کې يو له خورا رو ه، چې په دوديز، پلرونو او غير منقول مسقيم  تو
ونکی چاپيلایر چ ولنه کې د هغې ايونو کې دې، موږ د قانونی پوهانو او زده کونکو لپاره يو الهام بخ و قانون او په  متو کوو تر

ه کولو کې مرسته وکړي. وله نړۍ کې د ژوند په  ولنو، په کاناډا او   برخې مطالعه کړي، او زموږ په مقامی 
 

ي د  وون رامونو کې د تکړه او متنوع زده کونکو ادارې ته مختلف او مضبوط مسلکي  PhD او JD ،LLMد قانون د االرډ  پرو
را وي چې د قانوني تحليل او د ستونزو حل کولو لپاره تخليقي او پرو ي غړي زده کونکي ه مونه وړاندې کوي. زموږ د پوهن

ي غړي د نړۍ په کچه د اکادميکانو، متخصصينو، او پاليسي جوړونکو  ه، د پوهن يړونکو په تو ته کړي. د  اغيزمن چلند رامين
يړنې  —االرډ هال  —ډن کې کار کوو موږ د قانون په يوه عصري بل سره بوخت دي. چې د قانون په برخه کې د تدريس او 

ول پوهنتون کې د نورو ډيسپلينونو پوهانو سره هم همکاري کوو.  Allard School ofد  مالتړ لپاره ډيزاين شوی، او موږ په 
Law   :ورئ  www.allard.ubc.caپه اړوند نور معلومات دلته و

 
ولنه د هغو غږونو شاملولو پالن کوی چې کم  ان فکره او متنوع  مساوات او تنوع د اکادميک لوړتيا لپاره اړين دي. يوه رو

ول شوي وي. وو چې د  استازيتوب لری يا ه تنليکونه ه خه غو د بشري حقونوکوډ په وينا په الندې  B.Cموږ د هغو ډلو غړو 
شميرل شوي اساس ، په شمول د جنسيت، جنسي تمايل، د جنسيت پيژندنه يا بيان، توکميز کول، معيوبيت، سياسي عقيده، مذهب، 

ه يس، انوټ، يا د مقامی شخص په تو  حاشيه شوي دي. ازدواجي يا کورن حالت، عمر، او/يا د فرسټ نيشنز، مي
 

ول کيږي چې درخواست وکړي؛ خوول وړ نومان په هرصورت، کاناډايان او د کاناډا دايمي اوسيدونکو ته به لومړيتوب  دان ه
رام ( را ) کې برخه اخلي، کله چې دوی کاناډا ته GARPورکړل شي.هغې کسانو ته چې د دولت په مرسته د مهاجرينو په پرو

ه تصديق کړي. د ، دئ ته به يو سند ورکول کيږي چې د دوی د کانورسيږي  په اړه د نورو  GARPاډاد د دايمي اوسيدونکي په تو
ورئ  :معلوماتو لپاره دلته و

/gar_en.pdfhttps://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub 
 
 


