
 

 سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است. 05مردم امریاک، از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از 

 
USAID on Facebook 

 
USAID on Twitter 

 
USAID on YouTube 

 
USAID on Flickr 

 

 

 مطبوعایت ۀاعالمی
 ۵۱۰۲گست ا 05اترخی نرش: 

 و آ گاهی عامۀ روابط  دفرت

 ادارۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متحدۀ امریاک

 5650000070شامرۀ تلیفون: 

 KabulAIDDoc@usaid.govامییل: 

 

 ، خمصوصًا دخرتانابزمانده از مکتب متعلمنی میلیون دالری برای 60تعلمیی مشرتک برانمۀ 

امللیل امریاک  ادارۀ انکشاف بنیرئیس ، سفری اایالت متحدۀ امریاک در اکبل پیی. مایلک مکینیل، وزیر معارف اسدهللا حنیف بلخی  --اکبل، افغانس تان

(USAID در افغانس تان ) ای  به سطح حمل تعلامیت" برانمۀ، 0500اگست  05به اترخی  داکرت ال. ان. ابالیجمعاون یونیسف در افغانس تان ویلمی مهینک و

 راه اندازی منودند.طی مرامس خاص  " راتعلامیت حمیل

 

در  ،های دریس وزارت معارفو کتابمنظور شده اب اس تفاده از نصاب تعلمیی را زمینۀ تعلامیت حمیل  ،دالریاین برانمۀ پنج سالۀ هفتاد و پنج میلیون 

مناطق صعب به دلیل انامین،  حتت پوشش قرار دادن آ ن عده از کوداکین که بربرانمۀ فوق  .ساختخواهد  فرامهوالیت کشور  00در های غری رمسی  صنف

 طفولیت رادر دوران  ابزمانده از مکتبرگسال بز  هایافغانمهچننی، این برانمه  ای فاصهل زاید، قادر به رفنت به ماکتب رمسی نیستند، مترکز خواهد کرد. العبور

   های آ موزش رسیع، حتت پوشش قرار خواهد داد. تطبیق برانمه از طریقنزی 

 

وی افزود:  ".اطفال حمروم از مکتب است فرامه آ وری زمینه تعلمی برایاثبت شده برای  روشیک تعلامیت حمیل گفت: " مکینیلآ قای سفری اایالت متحده 

روان به مکتب  را زیرا حتقیق نشان داده که اگر ماکتب در قریه جات ابشد، وادلین دخرتان شان ،این برانمه بطور خاص برای دخرتان اب امهیت است"

 ".خواهند کرد

 

در  اطفالو مراکز آ موزش رسیع هبرتین رویکردها برای ارائه خدمات آ موزیش به  تعلامیت حمیلگفت: "وزارت معارف معتقد است که  آ قای بلخیوزیر معارف 

شامل ، و بعد از خمت  این دوره، داده خواهند شد تعلمین جات شا برای سه سال در قریه کوداکنمناطق دور دست و روس تایی است." وی ادامه داد:" این 

 خواهند شد."  آ هنا هارم در ماکتب رمسی نزدیک به قریه جاتصنف چ 

 

قادر خواهند را والیت حمروم  00به مشول دخرتان در  ،کودک 055555گفت: "این برانمه به تعداد  داکرت ال. ان. ابالیج معاون یونیسف در افغانس تان

 ،یک برانمۀ سه سالۀ آ موزش رسیع USAID. عالوه بر این، اب حامیت خساومتندانۀ ادارۀ شوندمس تفید صنف یک ایل چهار از تعلامیت ابتدایی از ساخت ات 

   "ابز مانده از مکتب را قادر خواهد ساخت ات تعلامیت ابتدایی را تمکیل منایند. طفل 05555

 

این برانمۀ ممترکز بر دخرتان و زانین که از ٌطرق دیگر قادر به درایفت تعلامیت ابتدایی خنواهند بود،  را به پیش برده  یونیسف در مهاکری ابوزارت معارف 

 005555در حدود در نتیجۀ این برانمه در طول پنج سال،  و آ موزش داده خواهند شد.اس تخدام شده حمالت مربوطه ین برانمه از ا آ موزگاران خواهد شد. 

  .دیدآ موزش خواهند زمانده از مکتب متعمل اب
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