مطبوعاتی اعالمیه

د سمدستي خپریدو لپاره
د  ۲۰۱۸د جوالی 15مه

اتالنو ته د ډالیو د ورکړی پروګرام پیل شو
کابل ،افغانستان – د ښځو چارو وزارت خوښ دی چی ،د اتالنو د لټون پروګرام پرانېسته اعالن کړي .اتالنو ته د ډالیو د ورکړې پروګرام چی،
په افغانستان کښی د لومړی ځل لپاره پرالره اچول کیږی ،هغه نارینه وو او ښځینه وو دپېژندلو په لټه کی دی چی ،په حکومت کی د ښځو ونډه
او همدارنګه په ټولنه کی د ښځو ګډون یی پیاوړی کړی او د هغوئ د حقوقو څخه یی مالتړ کړی وي .ددې پروګرام موخه دادی تر څو د خلکو
په منځ کی دا ذهنیت په ټولنیزه او بنسټیزه توګه ومنل شی چی ،ښځی کوالی شي په عامه او خصوصی سکتور کی ګډون وکړی او باید هم ویې
لري.
د اتلولۍ د جایزې د السته راوړلو لپاره هغه کسان غوښتنلیک وړاندی کوالی شی چی ،د الندې ځانګړتیاوو درلودونکي وي:
د افغانستان د تابعیت درلودونکی او په هیواد کی هستوګن وی؛ لږ تر لږه  ۱۸کلن وی؛ د دولتی او خصوصی سکتور کارکوونکی وی او تر
اوسه پوری د جندر د وضعیت د ښه والي فعالیتونو پخاطر ډالی نه وي ورکړل شوي .غوښتنلیک ورکوونکی باید د الندې اسنادو کاپیانې
وسپاري :د تابعیت د تذکرې کاپی؛ د غوښتنلیک ډکه شوې فورمه؛ د نوماند کوونکي له کاري مرجعې څخه مکتوب او د شتوالی په صورت کی
ددوی د ټولنیزو پ اڼو لینک .غوښتونلیک ورکوونکی باید په کابل ،هرات ،بلخ ،کندهار او یا ننګرهار کی هستوګن وی .ګټونکی به ددې پروګرام
د تمویل کوونکو لخوا ،ددوی څخه د مننې او هغو مرستو څخه د قدرداني پخاطر چی دوی په ټولنه کی د ښځو د موقف د اوچتولو په الره کی
ترسره کړی ،د اتل د تقدیر مجسمه ،د ظرفیت لوړونې زده کړی او ډالۍ ترالسه کړی.
د فورم او د اتالنو د ډالۍ په اړه د نورو جزئیاتو د ترالسه کولو لپااره کاوالی شاه پاه کابال کای د ښاځو چاارو وزارت ،پاه والیتوناو کای د ښاځو
چارو ریاستونو او د  www.mowa.gov.afاو  www.epd-af.orgویب پاڼو تاه مراجعاه وکاړئ .کاوالی شاه خپال غوښاتنلیکونه د ۲۰۱۸
کااال د سګسا تاار ۱۴ماې پااوری پااه کاباال کاای د ښااځو چااارو وزارت ،پااه والیتونااو کاای د ښااځو چااارو ریاسااتونو او یااا هاام د بریښاانالیک لااه الرې
 communications@promotewig.comته ولیږئ.
د اتالنو د ډالۍ د کمیټې مدیریت د ښځو چارو وزارت لخوا ،او د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت په مرسته ،د مدنی ټولنو
بنسټونو او د ښځو د پیاوړتیا لپاره مرکز ،د ټولنې د پیاوړتیا لپاره د ښځو د یووالی موسسه او همدارنګه د افغانستان د روزنیزې موسسې په
ګډون رهبری کیږي.
که غواړئ د اتل د ډالۍ په اړه الزیات معلومات ترالسه کړئ ،مهربانی وکړئ د اتالنو د ډالۍ د پروګرام سکرتریت سره د ۰۷۳۰۶۶۳۵۷۴
شمېرې تلیفون یا  communications@promotewig.comبریښنالیک له الرې په اړیکه کې شه.

