
 

 

 

 

 اعالمیه مطبوعاتی
 

 گردیدآغاز  قهرمانان به جوایزاهدای برنامه 

 وووایز بووه برنامووه ااوودای . دنوونمایاعووالم می را قهرمانووا ی دارد کووه اتتتووان برنامووه  سووت ومسوورت  وزارت امووور زنووا – کابلل افغاناتالل ا 

شناسوایی مینمایود کوه نزوا زنووا  را در و موردا  اتاووا  را   برگوزار میروردد    عودز از زنوا  قهرمانوا  کوه بورای او وی  بوار در اتاانسووتا

ا تماعی و نهادی ای   پذیرا برنامه ادف ای  نا  حمایت نمودز باشند.  حکومت و مشارکت شا  را در  امعه بهبود بخشیدز و از حزوق

 .مشارکت داشته باشند و باید که زنا  میتوانند در سکتور عامه و خصوصی مشارکت داشته باشندمیا  مردم میباشد اندیشه 

فجایزهفقهرماتا فدرخوغاتفغرغئهفتمایتدفکهفدغرغیفمشخصاتفذی فباشتد:بداتفآورد فمی وغتتدفبرغیففیغشخاصفوفغارغدفعدهفآ 

و تاکنون بخاطر فعالیت  دندولتی و یا سکتور خصوصی باشد؛ کارمند نساله باش 18؛ حد اقل دنساکن باشد و در کشور نتابعیت افغانستان را داشته باش

؛ فورمه . متقاضیان باید کاپی اسناد ذیل را بسپارند: کاپی تذکره تابعیتنگردیده باشد ءت جندر برای شان جایزه اهدایهای شان در قسمت بهبود وضع

کابل، در گا  باید  . درخواست کنندهدر صورت موجودیت لینک صفحات اجتماعی شان ورجع نامزد کننده مکتوب از م شده؛ تکمیلدرخواستی 

را از نزد  ادایاو  ،  موزا اای ارتزای ظرتیتتزدیر تندیسبرندگا   ایزز قهرما    باشند.مستزر ارات، بلخ، کنداار، یا ننرراار 

در قسمت بلند برد  موقف زنا  در  امعه ان ام دادز  نا  که  یمساعدت اای کرد  و ت لیل قدردانی بخاطر ای  برنامه تمویل کنندگا  

  اند دریاتت خوااند کرد.  

ریاست اای امور زنا  در والیات  ،را میتوانید از وزارت امور زنا  در کابل مورد  ایزز قهرمانا   زئیات و تورم اای درخواستی در

ا وی تواریخ میتوانیود  وریود. درخواسوتی اوای توا  را بدسوت  af.org-www.epdو  www.mowa.gov.afسایت  ویبو یا از طریق 

از طریووووق ایمیوووول  درس  اووووم بسووووپارید و یووووا  درس اوووواس متووووذکرز توووووق بووووهز ا  1397اسوووود سووووال  23مطووووابق  2018اگسووووت،  14

communications@promotewig.com ارسال نمائید.  

وزارت امور زنا  بوه امکواری وزارت کوار، اموور ا تمواعی، شوهدا و معلوو ی ، نهواد اوای  امعوه  توسطقهرمانا   مدیریت  وایزکمیته 

موسسه  موزشی اتاانسوتا  رابوری  و موسسه یکپارچری زنا   هت توانمند ساخت   امعه، زنا برای مدنی بشمول مرکز توانمندسازی 

 میرردد.

وایز قهرمانا  از طریق ۀ  سکرتریت برنام با  طفا  نمائید، حاصل د  ایزز قهرما  معلومات بیشتر اگر میخوااید در مور

 به تماس شوید.  فcommunications@promotewig.com:فیا ایمیل  درسف0730663574 شمارۀ
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