ﻓراﺧوان ﺑرای اراﺋﮫ درﺧواﺳتھﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎری ﮐوﯾد19-
اﻧﺘﺮﻧﯿﻮز ) (RiTاز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﭘﺮودﯾﻮﺳﺮان ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎ ،رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﯽ در )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺮای اﺧﺬ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ
ﺗﻼشھﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﮐﻮﯾﺪ 19-ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﯾن ﮐﻣﮏھﺎی ﺑﻼﻋوض ﺑﻣﻧظور ﺑﮭﺑود دﺳﺗرﺳﯽ ﻣردم ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و ﺗﺄﯾﯾد ﺷده درﻣورد وﯾروس ﮐروﻧﺎ و ﺗﺄﺛﯾر آن طراﺣﯽ ﮔردﯾده
ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﯾری از رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣردﻣﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﻣردم اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺗﻣدﯾد ﻣﮭﻠت درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ):(RiT
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻓوق اﻟﻌﺎده درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﮭﻠت درﺧواﺳت اﻟﯽ ﭼﮭﺎرﺷﻧﯾﮫ  ۳۰ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۰ﺗﻣدﯾد
ﺷده اﺳت.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای اﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﺧواﺳت ﺑدھد؟
•
•
•

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران )ﺗﺎزهﮐﺎر ،ﻧﯿﻤﮫ ﺣﺮﻓﮫای ،ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ ،وﯾﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران آزاد ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن
ھﻤﮑﺎری ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
ﭘﺮودﯾﻮﺳﺮان ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺻﻮﺗﯽ  ،ﺗﺼﻮﯾﺮی وﯾﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎ ﯾﺎ ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران آزاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﮐﮫ ﮔﺰارشھﺎی ﺷﺎن را ﻧﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ ﺳﻔﺎرشﻧﺎﻣﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
روﯾﮑرد و ﻧظم و ﺗرﺗﯾب ﭘروژه
اﻧﺗرﻧﯾوز ﻗﺻد دارد ﭘﻧﺞ ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ  2000داﻟری را ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﺗن ﺧﺑرﻧﮕﺎر اھدا ﻧﻣﺎﯾد 1.ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن اﯾن ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﺻﻔﺣﮫ اِﮐﺳل ﻓراھم ﺷده ،ﺑودﺟﮫ اوﻟﯾﮫ را ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﺎﻧدن آن ،اراﺋﮫ دھﻧد.
ﺑﮫ آﻧﻌده درﺧواﺳتھﺎ اوﻟوﯾت داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھد ﺧﻼی را در ﭘوﺷش رﺳﺎﻧﮫای اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫﮔﯾر ﭘُر ﻣﯾﮑﻧد ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﯾﺎز ﻓوری
ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت را ﻣرﻓوع ﻣﯾﺳﺎزد.
ﻣﺎ ﮔﻧﺟﺎﻧﯾدن ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣوﻟﺗﯽ ﻣﯾدﯾﺎ وﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣلھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺟدﯾد ﯾﺎ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺗﺄﺛﯾر ﭘروژه
ﺷود ،ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﯾن ﭘروژهھﺎ ﺑرای آﻧﺳت ﺗﺎ ﺧﻼءھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﮔروهھﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر را ﭘُر ﮐﻧﻧد) .طورﻣﺛﺎل :اﻗﻠﯾتھﺎی ﻗوﻣﯽ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﯽ ،اﻓراد دارای
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ھﻣﺟﻧﺳﮕراﯾﺎن ،اﻓراد ﻣﺳن ،زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن و ﮔروه ھﺎی دﯾﮕر( ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎ دﯾﮕران از ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎ
ﮔوﯾﺷﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾم.

 1ﭘروژه  RiTﺑﺮای ھﺮ ﮔﺮوپ از ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﭘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﭘﯽ در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ  2000ﺗﺎ
 5000داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ھﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اﻧﺗرﻧﯾوز آﻣوزش و ﻣﺷﺎوره ﺣرﻓﮫای داده ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را در ﺗوﺳﻌﮫ و اﺟرای
ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﭘروژهھﺎی ﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم.
اﮔر ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اﯾن ﭘروژه از ﻧﮭﺎد دﯾﮕری ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻟطف ﻧﻣوده ﺟزﺋﯾﺎت آن را در درﺧواﺳت ﺧوﯾش ﺗذﮐر دھﯾد.
ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺷﺎرتﻟﺳت ﺷده ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﭘروژه
ھدف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻣﺎﯾت از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ذﯾل اﺳت اﻣﺎ ﺻرف ﻣﺣدود ﺑﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﻧﺑوده ﺑل ﻣﯾﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی دﯾﮕری را ﻧﯾز
ﺷﺎﻣل ﮔردد:
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﮔﺰارشھﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﯾﺎ ﻣﺘﻨﯽ 1000 :اﻟﯽ  3000ﮐﻠﻤﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ 10 :ﺗﺎ  20ﻋﮑﺲ ﺑﺎ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﺸﺮح و ﻣﻔﺼﻞ در  200ﺗﺎ  400ﮐﻠﻤﮫ
ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ :وﯾﺪﯾﻮی  4اﻟﯽ  6دﻗﯿﻘﮫﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﮫی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه در  200ﮐﻠﻤﮫ
ﭘﺎرﭼﮫ ﺻﻮﺗﯽ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻟﯽ  40دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﮫی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه در  200ﮐﻠﻤﮫ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ در ﻓﺎرﻣﺖھﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن در ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ھﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﮫ دﺳﺘﺮس ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﺰارشھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،داده ﻧﮕﺎری )دﯾﺘﺎ ژورﻧﺎﻟﯿﺰم( ،ﮔﺰارشھﺎی ﻓﻨﺎوری ،ﮔﺰارشھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﮔﺰارشھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮐﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهھﺎی اﯾﻤﻨﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﻼت
ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺎ ﺧﻄﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و  COVID-19ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
اﺑﺘﮑﺎرات رﺳﺎﻧﮫای ﻣﺮدﻣﯽ.
اﺑﺘﮑﺎرات ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻌﯿﺖھﺎ ،ﮐﺎری ﮐﮫ ﺷﺎﯾﻌﺎت و اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را ردﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﮭﯿﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻤﻨﯽ اﺗﺎق ﺧﺒﺮ ،ﯾﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪن اﺗﺎق ﺧﺒﺮ از راه دور و ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﺒﺮی ﮐﻮﯾﺪ 19-از راه دور ،ﺑﺸﻤﻮل ﮐﺎرت ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن  /ﮐﺎرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦھﺎی ﺑﻮم،
اﺑﺰار ﺿﺒﻂ آﻧﻼﯾﻦ /از راه دور ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﮭﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻮاد و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﺗﺎق ﺧﺒﺮ و ﻏﯿﺮه

ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم:
•
•
•
•

اﯾﺠﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﮫ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ رھﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫ ،رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی
اﯾﻤﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی اﯾﻤﻦ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ
 30ﺳﭘﺗﻣﺑر -

آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ﺑرای اراﺋﮫ درﺧواﺳتھﺎ

 16اﮐﺗوﺑر -

اﻋﻼن اﺳﺎﻣﯽ ﺑرﻧدهﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ

 19اﮐﺗوﺑر -
 20اﮐﺗوﺑر اﻟﯽ  20ﻧوﻣﺑر -
 20اﻟﯽ  30ﻧوﻣﺑر -

ﻣﺟﻠس ﺑﺎ ﺑرﻧدهﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،اﺳﺗﺎدان راھﻧﻣﺎ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
ﮐﺎر ﺑﺎﻻی ﭘروژهھﺎ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن دﻓﺗر اﻧﺗرﻧﯾوز
ﻧﺷر ﮔزارشھﺎ ﯾﺎ اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ.

ﻣﻌﯾﺎر داوری
ﺗﻧوع  -ﭘروژه ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺷﺎﻣل ﺣداﮐﺛر ﺗﻧوع ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷد
ارﺗﺑﺎط  -ﭘروژه ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھدف ﻣﺷﺧﺻﯽ طراﺣﯽ ﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣورد ﻧظر ﻛﮫ
در ﺑراﺑر اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ  COVID-19آﺳﯾب ﭘذﯾرﻧد ،ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ دارد.
زاوﯾﮫ  -اﮔر ﺑﮫ ﺳوژه اﺻﻠﯽ ﭘروژه ﻗﺑﻼً ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﭘروژه ﺑﺎﯾد ﺗﻔﺎوت را ﻣﺷﺧص ﺳﺎزد و ﺑر ﯾﮏ
زاوﯾﮫ ﯾﺎ ﺑُﻌد ﺟدﯾد و ارزﺷﻣﻧدی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت در ﻣورد ﮐوﯾد 19-ﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﺄﺛﯾر -ھدف ﭘروژه ﺑﺎﯾد ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑر ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻧوآوری  -ھرﭼﮫ ﭘروژه ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯾت و اﺑﺗﮑﺎر ﺑﯾﺷﺗری طراﺣﯽ و اﺟرا ﺷود ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑﮭﺗر
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾری  -ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﯾﺎ اﺟزای ﭘروژه ﺑﺎﯾد در ﻣدت زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﻗﺎﺑل دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼﮕوﻧﮫ درﺧواﺳت ﺷود
ﻓورم درﺧواﺳﺗﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده آﻧﻼﯾن را اﻟﯽ  ۱۸ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ۲۰۲۰ﺧﺎﻧﮫﭘری ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود:
ﻓورم درﺧواﺳﺗﯽ:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OTuh5Py1H0yoQMCrZqrq5Q0U2Lq167dNiWZAhMCiv
SxUQTRKVVUzMEg4V1AzQUdMVEdBUTU4N1ZCNi4u

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﻣﺎم ﺳؤاﻻت ﺧود را ﺑﮫ  COVID-19@internews.orgراﺟﻊ ﺳﺎزﯾد.

