
 

 

 

  

 برای کشور در کابل افتتاح گردید سازمان ملل متحدمرکز تماس 

مرکز تماس بین ادارات اطمینان میدهد که افغانها میتوانند در مورد مشکالت خویش صدای خویش را شریک سازند و معلومات 

.را که آنها نیاز دارند بدست آورند  

امروز رسماٌ آواز افغانستان را افتتاح کرد، این مرکز اولین مرکز تماس رایگان ملل متحد  سازمان – 2018سپتمبر  17کابل، 

 برای سرتاسر افغانستان میباشد که در کابل موقعیت دارد. 

یعی میتوانند معلومات مهم این مرکز جدید تماس دارای یک شماره ارتباطی میباشد که افغانهای متضرر شده از جنگها و آفات طب

را برای نجات زندگی شان بدست آورند. آنها میتوانند معلومات را در مورد کمک و حمایت که برای شان وجود دارد بدست آورند 

و نظریات شانرا در مورد پاسخگوئی و کمک که برای شان فراهم میگردد ارایه کنند و ادارات که برای آنها خدمات ارایه میکنند 

بگونهء رایگان با  410تر پاسخگو بسازند. هرکسیکه در افغانستان دسترسی به مبائیل داشته باشد میتواند با دایر کردن شماره بیش

  صبحت نماید.با چندین زبان بلدیت دارند  چهار فرد آنها خانمان اند و تلفن چی های آواز افغانستان کههشت  یکی از 

ادارات ملل متحد برای گوش دادن به صدای مردم افغانستان در اینجا اند. مردم افغانستان  افتتاح امروزه یک نقطهء عطف است:" 

در روز و شب شریک سازند.  نظریات و سواالت خویش را در مورد پاسخ ما در قبال حوادث طبیعی یا جنگها حاال میتوانند

معاون نمایندهء توبی لنزر،  "در اسرع وقت فراهم سازند.ادارات با هم یکجا کار میکنند تا بهترین جوابها و پاسخ را برای مردم 

 خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید. 

پروژه وی ملل متحد یا یوناپس میباشد بخاطری  خدمات برنامه غذایی جهان این مرکز تماس را با همکار تطبیق کننده که دفتر

پروژه وی ملل متحد یا یوناپس خدمات . دفتر بنیانگذاری نمود نیازمندی برای توسعهء شفافیت و ارتباط دو طرفه در افغانستان

دوستانه و حمایت مالی بیشتری را از صندوق بشر دوستانه افغانستان، ادارۀ عمومی کمیسیون اروپایی برای کمک های بشر 

 مصونیت افراد ملکی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین بدست آورد. 

و نیازمندی های که در ساحه وجود دارند طرح گردیده تا اولویت بندی  آواز افغانستان برای کمک در شناسائی آسیب پذیری ها

است که از کلمات دری و پشتو که برای  "آواز"پروژه این نام  کمک ها از طرف ادارات که در افغانستان فعالیت دارند آگاه سازد.

 صدا استفاده میگردد الهام گرفته است. 

"آواز افغانستان از فناوری های عنعنوی و جدید استفاده می نماید تا صدای افغانها را تقویت بخشیده و در راستای شناسائی مشکالت 

پروژه وی ملل متحد یا یوناپس در افغانستان می گوید. "یک  خدمات کرویکشنک، رئیس دفترو راه حل ها کمک نماید." پاول 

یک موضوع بزرگ را در مورد نیازمندی ها در یک ساحه برای ما بگوید. عالوه بر این، تلفن چی ها میتوانند سوال ساده میتواند 

 برای تماس گیرنده گان معلومات را فراهم سازند که آنها در برابر ایستادگی با یک بحران نیاز دارند. معلومات مساعدت است." 

تماس را با مردم افغانستان  15000مرکز تماس بیشتر از این تلفن چی های ، 2018از زمان آغاز دورهء آزمایشی در ماه می 

 در سرتاسر کشور آنجام داده اند. 

 جزئیات پروژه: 

برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد،  ،پروژه وی ملل متحد یا یوناپس با حمایت مالی از صندوق بشر دوستانه افغانستانخدمات آواز افغانستان توسط دفتر 

 ردد. ارۀ عمومی کمیسیون اروپایی برای کمک های بشر دوستانه و مصونیت افراد ملکی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین تطبیق میگاد
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