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مطبوعایت اعالمیۀ  
          

 اندازی کردند آ موزان را راهدانشبرای مواد دریس فرامه سازی و افغانس تان برانمۀ  امریاکهای حکومت

آ ب داکرت عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه حمرتم سفری هوگو لورنس و جاللمت افغانس تانامروز شارژدافری ویژۀ اایالت متحده در  – اکبل، افغانس تان

این پروژۀ یک برانمۀ متویل شده از سوی ادارۀ چاپ و توزیع کتب دریس ماکتب را راه اندازی کردند. دوم مجهوری اسالمی افغانس تان پروژۀ 

میلیون دالر امریاکیی را به وزارت معارف  75انکشاف بنی امللیل امریاک برای وزارت معارف افغانس تان میباشد. ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک مبلغ 

د، فرامه ندان که مورد اتئید وزارت معارف میباش  کتب دریس صنوف اول ایل دوازدمه و راهامنی اس تاجدل میلیون  135هجت چاپ و توزیع 

 میسازد. 

ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک در مساعی  توسط 2016ایل  2011از سال  که چاپ و توزیع کتب دریس اولپروژۀ  به تعقیب جدیداین پروژۀ 

دوره های برای  وزارت معارفشده اتئید کتب دریس چاپ و توزیع  ، به منظورکننده مشرتک اب حکومت افغانس تان و سایر هنادهای متویل

 . اندازی میشود، دری و انگلییس اجرآ  گردیده بود، راههای پش توبه زابن متوسطهو  ابتدائیه

در حقیقت یک مشارکت همم بنی حکومت های اایالت متحده و افغانس تان میباشد." وی  هاین برانم»حمرتم سفری هوگو لورنس در این رابطه گفت: 

های ما به منظور حصول اطمینان از تطبیق موفقانه این برانمه بلندپروازانه برای منفعت اطفال افغانس تان در هامهنگی نزدیک اب مه اکر  افزود: "تمی

 « خواهند کرد.

و هببود کیفیت تعلامیت برای  دسرتیس به تعلمیات ابتدایی در راس تای گسرتشادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک  پروژۀ چاپ و توزیع کتب دریس

 وزارت معارف مجهوری اسالمی افغانس تان را حامیت میکند. شامل مکتب کوداکن 

مکک در هرزماین که ابشد مکک بزرگی به کرامت  هرنوع»آ ب عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه مجهوری اسالمی افغانس تان در این مورد گفت: متجالل 

 «افغانس تان است. ازو چاپ و توزیع کتب یک مکک و حامیت بزرگ  دو رفاه انسان میباش

از طریق تدویر برانمه کیفیت ارائه تعلامیت اب میالدی به این سو حکومت افغانس تان را در راس تای  2002ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک از سال 

دخرتان افغان هجت اشرتاک در صنوف تعلامیت حمیل، و گسرتش به ها کتب دریس، مکک ارتقای ظرفیت اس تادان، چاپ و توزیع میلیون های

  های حتصیالت عایل، حامیت منوده است.فرصت

### 
های ملکی دو بدینسو، بزرگرتین برانمۀ مکک 2002افغانس تان از سال های انکشایف در میلیارد دالر امریاکیی در برانمه17امللیل امریاک اب مرصف حدود ادارۀ انکشاف بنی

مناید ات رشد اقتصادی به رهربی سکتور خصویص را تضمنی مناید؛ امللیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر میمناید. ادارۀ انکشاف بنیجانبه را به افغانس تان فرامه می

 ها فرامه مناید.در آ ن حامکیت قانون اتمنی ابشد، اجیاد مناید؛ و خدمات اسایس آ موزیش و حصی را برای متام افغانیک کشور دمیوکراتیک و تواانی را که 
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