
 

 

 

 

 
 

 :ټولکتنه
د ملکي په نوامبر میاشت کې هم ملکی وګړي د افغانستان له شخړو څخه په پراخه کچه زیانمن شول. 

ملکي کسان مړه  ۱۰۴په حواله، په دغې میاشت کې  (CPAG)وګړو خوندیتوب او عدالت غوښتنی ډلې 

پروګرام اوس خپل ډیری مرستندویه او د وړتیاو د لوړولو برخې  ACAP IIIد  1 نور ټپیان شول. ۱۸۱او 

 کېدو ته چمتو کېږي. دا وروستۍ نیټه تړل ۱۴کال د فبروری میاشت په  ۲۰۱۸بشپړې کړې دي او د 

ساعته د ټلیفون شمېره او یوه بریښنا پته د پېښو د  ۲۴پروګرام یوه  ACAP IIIرپوټ دی. د  میاشتنۍ

رپوټ ورکولو لپاره فعاله کړې ده تر څو خلک او ښکېلې ادارې وکړای شي له دغو الرو د پېښو رپوټ 

لرنې لپاره له هغې پروژې یا پروژو سره چې له ورکړي. مونږ به د پېښو ترالسه شوي رپوټونه د پام

ACAP III  .وروسته به راځي، شریک کړو 
 

 د پوهاوي ورکولو او رضایتمندۍ سروې پایلې: 
پروګرام د سیمې د خلکو د پوهاوي سروې او د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو  ACAP IIIپه نوامبر میاشت کې 

ګانې ترسره کړې. د سیمې د خلکو د پوهاوي سروې د هېواد په رضایتمندۍ سروې او معلولینو وزارت د 

ي ي لکه د سیمې پراختیایوالیتونو کې تر سره شوه. د دغې سروې ځواب ورکوونکي د ټولنې راز راز غړ ۳۰

و، روغتیایی مرکزونو، د ټولنې مشران او د ښاروالی ښوونځی ،وپراختیایي بنسټون، د ولسوالۍ شورا ګانو

. د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د رضایتمندۍ په سروې کې د کار، څخه وهدولتی ادارو 

والیتي رییسانو سره مرکې وشوې. د دغو ده سروې ګانو  ۲۶ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت له 

 .د پایلو بېلګه الندې ښودل شوې ده. 

 

 

  د شخړو اړوندو پېښو رپوټ ورکول: 
 ۲۴ه مهرباني وکړئ زمونږ لپوټ ورکړئ، که چېرې تاسې د شخړو اړوندو یوې پېښه کې قرباني شوي یاست یا غواړئ چې د خپلې کورنۍ د کوم غړي یا کوم ملګري د قرباني کېدو په اړه ر

 او یا هم بجو پورې اړیکه ټینګه کړئ ۴:۰۰مازدیګر تر بجو څخه د  ۸:۰۰څخه تر پنجشنبه پورې د سهار له  شمېره له یکشنبې 2989-589-070ساعته ټلیفون سره په 

incidents@macca.org.af برېښنا پتې ته ایمیل واستوئ . 
 

                                                           

 کسانو مړه او ټپي کېدل ]مطبوعاتي خبرپاڼه[ ۲۸۵(. په نوامبر میاشت کې د ماشومانو په ګډون د ۲۰۱۷ډله. ) ګړو خوندیتوب او عدالت غوښتنید ملکي و 1 

ACAP III پروژه د شمېرو په هینداره کې 

 شمېرېد مرستو ټولیزې 

 )وروستی(

 
 سمدستي مرستې

 پروګرامونه ویشلود مرستو د   179 ,1

 د سمدستي مرستو کڅوړې 856 ,13

  ګټه اخیستونکي  142 ,119

 

 ټولنیزه سال مشوره –رواني 
د رواني ـ ټولنیزو سالمشورو  497 ,15*

 غونډې جوړې شوې

 

 فزیکي بیارغونه
 ګټه اخیستونکو سره مرسته وشوه 419 ,4

 

 تولیدد عاید 
 مرستندویه کڅوړې   870

 ګټه اخیستونکو سره مرسته وشوه  599 ,6

 

کومو ارقامو سره چی د ستوری نښه  نوت:

 ده، هغه وروستي تایید ته اړتیا لری. (*)
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څرنګه ارزوئ؟ ACAP IIIپه ټولیزه توګه تاسو 
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آیا د افغانستان له ملکي وګړو سره د مرستو 
په اړه مو څه اورېدلي دي؟ ACAP IIIپروګرام 

هو

هو، مګر زه بشپړ 
.معلومات نلرم

نه

.زه نه پوهیږم

سروې بېلګه انځور: د سیمې د خلکو د پوهاوي د دویم  

 
 

انځور: د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د رضایت د سروې بېلګه لومړی  

ې 
د افغانستان له ملکي وګړو رسه د مرست 

  (ACAP III) پروګرام
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