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  پروگرامنیفٹ یچائلڈ ب 19- ووڈک: نام کے ینلداا و کا خطوزیر

2021ریل اپ 26

  ینوالدز عزی کے نٹاریواو

  زمعر وار بصل اثمے بں یمت دمری وپس اکی ا بور یگملاعے نں ودنشابے کو یراڻنواہ کے ہں یہن لواس یوئ کں میسا
ر یگملاعکہ ے ہجہ وہی ی۔ ےہا ہرر ودل کشمک یا، ارھبے سؤ ابدلی امر واں وجنلیچع وقتمر یغہ ی۔ ےہا یکه رہاظما ک

ے ئلے کے نرکہم ارد فدملی امت ساره ارب و کںواندانخ ے کوریاڻونا ے نتومکح یرا ہم،ی ہےس د بعے کزاغآ ے کاوب
  ۔ں ہیےائھڑ بمدق

 الدین کو ہ و ذریعکے ٹنیفچائلڈ بی 19- ووڈریو کاونٹا  ہمی ہے کہ ابہ رے خوشی ہوالتے ہوئد د یاہ کو یمجھے آپ
ین والد، ور کے تحت دنگ کے اس نئےنڈ فں۔یرہے ہیں اضافہ کر ت ماس حمایکرکے ا نوگ دور کو دلےی کے اگائیگاد

  کم عمر ے یا اس سسال 21الے یات وی ضروروصخصر او 400$ے  بچے کے لئریڈ تک کے ہگر 12سے  0کو 
  کے تحت  پروگراملے پچھےٹ فار لرنرز ک اس سے سپورے۔ ہوں گولوص م500$ئے انوں کے لوجور ناوکے بچوں 

   ہے۔ تی جانی ہووگ دیگیائں اد میور دریآخ

 حاصل ےئد فا نئےسے خود بخود 2021اپریل  26 ہیں وہ یوصول ہوئاں مئیگیاز کی ادر لرنفارٹ سپورالدین کو جن و
 3وا وہ ہیں ہوصول نیں مجنہ یا ھیدی تنہیں ت اسرخو دے م کے لئپروگراز رر لرنرٹ فاین نے سپودالوکریں گے۔ جن 

ت اسرخو دلئے کے ور دکتے ہیں۔ اس نئےے س دواستخر دلئے کے نڈنگ فی تک نئیمئ 17وع ہو کر ی سے شرمئ
 ب صفحہ وی نئے کے  فٹینیچائلڈ ب 19- ووڈریو کاونٹامیں  ہفتوں ہندت آئالفصیزید تیں ممبارے  کے وںریقینے کے طد

     گی۔وںہب ستیا دپر

  ری حفاظت پت کیش مع ہماریاورت ی صحلوگوں کجو ،  ہے حصہکبجٹ کا ایٹاریو اون 2021ہ سرمایہ کاری ی
 مضبوط اورنانے قینی بیت کو اظحفی کہ اور عملہ طلبمارے ہ، ڑنےسے ل 19- ووڈریو کمت اونٹاوحک ۔ےز ہمرکو
 ے۔ عزم پر قائم ہکرنے کے تک تک ہر کام حدی وشش کی ککے لئے اپنکھنے رنیاد ی بحالی کی بمعاش

 ر طوص خاا  وبمگیرہ عالں کہ ی ہیم یہ تسلیم کرتےلیکن ہ،  ہےکیا متاثر لو کوے کے ہر پہمعاشرمارے نے ہ 19- کووڈ
 ہماری ، انور دبا کےمگیر واس عال، ےی لئاسہا ہے۔ ربھرا  چیلنج لئے کے ین داللے ووار کے بچوں ی عمولاسکر پ

اد مد کچھ اھیانوں کو ابیہ تسلیم کیا ہے کہ خاندر او، ےہی کم فراہے رقم ی سز تیہاتھوں میں کے ینوالد نے حکومت
   ہیں۔ انتے جبیو کو بخت ضروریاکیندان  خاین اپنےوالد کہ  یہاور –ں  ہیکے مستحقاور وہ اس ے ی ضرورت ہک

 ۔ ےہ دیمارپ قفا ہک ےہ ہی بلطم اک دمآ یک ںویکٹ

  ، مخلص

 (Stephen Lecce )چےفن لیعزز اسٹیم
   تعلیموزیر
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