
 

 

 

 

لکونو لپاره د نړۍ په کچه اقتصادي او برشي مرس تې تررسه  څخه زایتو ( هل الرې د پنځوسوUSAIDد امریاک ولس د متحده اایالتو د نړیوالې پرخمتیايی ادارې )

 کړېدي.

 
USAID on Facebook 

 
USAID on Twitter 

 
USAID on YouTube 

 
USAID on Flickr 

 

 

 هاعالمی طبوعايتم 
 

 
 

میلیونه امریاکيی ډالرو په ارزښت د  ۵۷د په موخه  څخه د مالتړ زده کوونکو، په ځانګړې توګه د جنونوهل ښووځني د پاتې 

 زده کړو ګډ پروګرام  لومړنیو 

 
تیايی د افغانس تان د پوهنې وزیر ښاغيل اسدهللا حنیف بلخي، د امریاک سفری ښاغيل پيي مایلک مکینيل، د امریاک د متحده اایالتو د نړیوالې پرخم   -:اکبل، افغانس تان

س میو په کچه د  یو لړ مرامسو په ترڅ کې د دنېټه  ۰۳مرستیال ډاکټر ال ان بیاليج د آ ګست په غانس تان کې د یونیسف ادارې مرش ښاغيل ویلمی مهینک او په اف

 لومړنیو زده کړو پروګرام په الره واچولو. 

 

 ۳۰په  څخه په ګټه اخیستنې، نصاب او کتابونو ښوونزی د پوهنې د وزات خلوا د منظور شويمیلیونه امریاکيی ډالرو په ارزښت دا پنځه لکن پروګرام به  ۵۷د 

دا پروګرام به پرهغوی ماشومانو مترکز وکړي چې د انامنۍ، صعب العبورو س میو ای  .په غریرمسي ټولګیو کې لومړنۍ زده کړې برابرې کړي د س میو په کچهوالیتونو کې 

افغاانن مه تر خپل پوښښ الندې  د چټکو زده کړو د پروګرامونو هل الرې د لوړمعر لرونيک ګه اوږده واټن هل کبهل رمسي ښووځنیو ته نيش تالی. دا پروګرام به مهدارن

 .دي ب پرهمال ترې زده کړې پاتې شوېراويل چې د ماشومتو 
 

ماشومانو ته د ښووځني ته د تلو وړ معر لرونکو د س میو په کچه لومړنۍ زده کړې  "د امریاک سفری پدې اړه په جوړو شوو مرامسو کې د خپلو خربو په لړ کې وویل:

دا په ځانګړې توګه د جنونو لپاره ډېرې هممې دي ځکه چې څېړنو ښودلې چې که چېرې  .هل رمسي زده کړو حمروم پاتې دي رس یدو یوه اثبته شوې الره ده چې

 "ښووځني په لکیو کې وي، وادلین به خپلې لوڼيې ښووځني ته واس توي.
 

د پوهنې وزارت ابور لري چې د س میو په کچه لومړنۍ زده کړې او د چټکو زده کړو مرکزونه  په لېرې پرتو او لکیوالو س میو کې "ښاغيل بلخي وویل:د پوهنې وزیر 

کې زده کړې وکړي، او هل ماشومانو ته د زده کړو د برابرولو تر ټولو غوره الرې دي. دا زده کوونيک به د دریو لکونو لپاره په خپلو لکیو کې په غریرمسي ټولګیو 

 "بشپړېدو وروس ته به د هغوی په نېږدې لکیو کې د رمسي ښووځنیو په څلورم ټولګي کې شامل کړل يش.
 

ماشومان پدې و  ۳۳۳۳۳۳حمرومو والیتونو کې د جنونو په ګډون  ۳۰دا پروګرام به په "په افغانس تان کې د یونیسف مرستیال ښاغيل ډاکټر باليج څرګنده کړه:

د خساومتندانه  رسبېرې پردې، د امریاک د متحده اایالتو د نړیوالې پرخمتیايی ادارې توانوي ترڅو هل لومړي تر درمی ټولګي پورې د غریرمسي زده کړو څخه برمخن يش.

 "زده کړې بشپړې کړي. ماشومان پدې توانوي څو خپلې لومړنۍ ۰۳۳۳۳مرس تو په مالتړ د چټکو زده کړو یو دری لکن پروګرام به هل ښووځني پاتې 

 
چې دلې پروګرام پرته نيش کوالی  دی جنونو او ځوانو مېرمنو هغو چې اصيل مترکز یيې پر د افغانس تان د پوهنې وزارت به د یونیسف رسه په مهاکرۍ دا پروګرام 

هل  ۳۰۳۳۳۳ښوونيک په هل اړوندو س میو څخه وګامرل او بیا وروزل يش.  ددې پنځه لکن پروګرام په پایهل کې به شاوخوا  پیل کړي. لومړنۍ زده کړې ترالسه کړي، 

 ښووځني پاتې زده کوونيک لومړنۍ زده کړې ترالسه کړي. 

 
### 

 ۰۳اکل د آ ګست  ۰۳۳۷د : د خپرېدو نېټه

  د اړیکو او عامه پوهاوي دفرت

 د امریاک د متحده اایالتو نړیواهل پرخمتیايی اداره

 ۳۵۳۳۳۳۰۷۷۰ د ټلېفون مشېره:

 KabulAIDDoc@usaid.govبرېښ نالیک: 

 www.usaid.gov/Afghanistanوېب پاڼه: 
 

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/
mailto:KabulAIDDoc@usaid.gov
http://www.usaid.gov/Afghanistan

