
 

 
 

 ھافراخوان برای ارائھ درخواست
  19-در مورد بیماری کوید و شایعات مبارزه با اطالعات نادرست

 

خویش را  ھایدرخواست تا نمایدتقاضا می) افغانستان(در  محلی  موسساتھا و ، رسانھپرودیوسران مولتی میدیانگاران، خبراز  )RiT(  انترنیوز
مبارزه با اطالعات نادرست و شایعات کھ مانع   در امرکھ ھایی فعالیتپیشبرد محتوای تأثیرگذار و یا مطالب یا برای تولید  کمک مالی برای اخذ

 ، کمک کند.  ه استدیگرد 19-شیوع کوید جلوگیری از برای ھاتالش

  طراحی گردیده و تأثیر آن کرونا ویروس درمورد بھ اطالعات قابل اعتماد و تأیید شده مردمبھبود دسترسی  بمنظور ھای بالعوض کمکاین 
   .انجام شودمردم  یمشارکتھای فعالیتھای سنتی و جدید و ارتباطات مردمی و رسانھاز  تا با کارگیری

 
 (RiT):مالی تمدید مھلت درخواست کمک 

تمدید   ۲۰۲۰سپتامبر  ۳۰چھارشنیھ با توجھ بھ عالقمندی فوق العاده درخواست کننده گان برای دریافت کمک مالی، مھلت درخواست الی 
 شده است. 

 
 ؟ بدھددرخواست  مالی میتواند برای این کمکچھ کسی 

  خواھاننگاران کھ خبریا گروھی از  خبرنگاران آزادویا ، باتجربھ، اینیمھ حرفھ،  کارتازه( نگارانخبر •
  باشند) گروھی ھمکاری

   نمایندتھیھ میعکاسی، صوتی ، تصویری ویا انیمیشن  کارھایکھ  پرودیوسران مولتی میدیا •
 سروکار دارندپذیر ھا یا جوامع آسیبکھ با گروه مستقر در جامعھموسسات  •

 نامھ بگیرند. ھای شان را نشر میکنند، مکتوب یا سفارشکھ گزارش ھایمیتوانند از رسانھآزاد  خبرنگاران

 
 پروژه  ترتیبنظم و رویکرد و 

با استفاده از   ،باید ھای مالیاین کمک متقاضیان  1اھدا نماید.خبرنگار  تن پنجبھ  دالری را  2000بستھ کمک مالی پنج  انترنیوز قصد دارد
 ارائھ دھند.  ،آن بھ مصرف رساندن بودجھ اولیھ را با توضیحاتی در مورد چگونگی  ، شده فراھم اِکسلصفحھ 

گیر پُر میکند، یا یک نیاز فوری ای این بیماری ھمھرا در پوشش رسانھ یخالکھ بتواند نشان دھد شود داده میاولویت ھا بھ آنعده درخواست
 بھ اطالعات را مرفوع میسازد.  

تأثیر پروژه  باعث افزایش کھ را ھای ارتباطی جدید یا منحصر بھ فرد سایر سیستم عامل  یاو ھای مولتی میدیابرنامھ یا استفاده از دنیما گنجان 
    کنیم.، تشویق میشود

زبانی، افراد دارای  ھای قومی یا مثال: اقلیتطور (پُر کنند. ھای آسیب پذیر را در میان گروه معلوماتیھای تا خالء برای آنست ھاپروژهاین 
. استفاده از زبانھا یا مند شوند یکسان با دیگران از معلومات بھره، افراد مسن، زنان و کودکان و گروه ھای دیگر) ھمجنسگرایان معلولیت،

    .نماییممی را حمایتگویشھای محلی 

 
تا  2000یک فعالیت شرکت کنند، مبلغ در ھر گروپ از ژورنالیستانی کھ بخواھند بصورت گروپی کار کنند یا افرادی کھ بخواھند بصورت گروپی برای   RiTپروژه  1

 گیرد. دالر امریکایی را در نظر می 5000



در توسعھ و اجرای  را تا آنھا  داده میشوندای  آموزش و مشاوره حرفھمتخصصان انترنیوز  توسط ھای مالیاین کمکھمھ دریافت کنندگان 
  کرده باشیم. کمک  شان ھایموفقیت آمیز پروژه

 کنید، لطف نموده جزئیات آن را در درخواست خویش تذکر دھید.  برای پیشبرد این پروژه از نھاد دیگری ھزینھ مالی دریافت می اگر
 . صورت میگیرد مصاحبھ لست شدهشارت متقاضیانبا  ،انتخاب نھاییقبل از 

 
 پارامترھای پیش بینی شده پروژه 

ھای دیگری را نیز  میتواند فعالیت بلمحدود بھ این فعالیت ھا نبوده صرف اما  است  ذیل ھایفعالیتحمایت از  مالیھدف این برنامھ کمک 
    :شامل گردد

 
  نگاری و رسانھ ھا:خبر

 کلمھ  3000الی    1000:  یمتن نوشتاری یا ھایگزارش •
 کلمھ  400تا  200 در  مشرح و مفصلزیرنویس  عکس با 20تا  10نمایشگاه عکس:  •
 کلمھ  200 در نوشتھ شده یبا خالصھ ییدقیقھ  6الی  4فیلم ویا انیمیشن: ویدیوی  •
 کلمھ  200  نوشتھ شده در یدقیقھ با خالصھ  40 الی صوتی: حداکثر پارچھ •
ھای ھای اجتماعی یا در فارمتطراحی شده بصورت دیجیتالی کھ از طریق رسانھمحتوایی مطالب یا  •

 .  قرار بگیردقابل باز شدن در تیلیفون ھای موبایل بھ دسترس مخاطبین 
اقتصادی،   ھایفناوری، گزارش ھای، گزارشداده نگاری (دیتا ژورنالیزم)تحقیقی،  ھایگزارش •

  .پالیسی سیاسی و ھایگزارش
  کند.ھای مدنی، سانسور و حملھ بھ جامعھ مدنی و مطبوعات را ارزیابی مینگاری کھ محدودیتخبر •
یا حمالت  یو ھمچنین تھدیدات امنیتی دیجیتال یھای ایمنی دیجیتالمربوط بھ بھترین شیوه ھایگزارش •

   ارتباط دارند. COVID-19سایبری کھ مستقیماً با خطرات ایجاد شده توسط ویروس کرونا و  
  .مردمیای ابتکارات رسانھ  •
  کند.مقابلھ می با آن را ردیابی یا نادرست، کاری کھ شایعات و اطالعات ھاابتکارات بررسی واقعیت  •
  اتاق خبر از راه دور و پوشش تدارک دیدنیا   ،ایمنی اتاق خبر بھتر ساختن تھیھ تجھیزات الزم برای   •

، بوم ھای، میکروفنمنداناینترنت برای کار کارت / یلیفونت ت کار بشمول از راه دور، 19-خبری کوید
 عمومی  از ترانسپورتکھ بھ طور معمول  مندانیبرای کار  ترانسپورتابزار ضبط آنالین/ از راه دور،  

  اتاق خبر و غیره و بھداشتنظافت ھای تھیھ مواد و تجھیزات برای ھزینھ، استفاده میکنند شھری

 
  مشارکت مردم:

 پذیر. آسیبجوامع مطالب اطالعاتی، آموزشی و ارتباطی برای یا  ایجاد و توزیع مواد  •
جوامعی کھ در دسترسی بھ  در اطالع رسانیو  مشارکت ھای طراحی شده برای گوش دادن،فعالیت •

  .ھستنداطالعات تأیید شده با موانعی روبرو 
 شیوه ھای کھبا رھبران جامعھ، رھبران مذھبی، جوانان یا گروه ھای دیگر  در ھمکاری ھاییفعالیت  •

  کند.و ترغیب   را تشویق ایمن زندگی
  کند. و ترغیب را تشویق زندگی  ایمن کھ شیوه ھای ، موسیقی یا تئاتر محلی یھایی فرھنگ فعالیت •

 

 جدول زمانی 
 ھادرخواست آخرین مھلت برای ارائھ    - سپتمبر  30

   گان برنامھ کمک مالیاسامی برندهاعالن    -  اکتوبر 16

  متخصصان  گان برنامھ کمک مالی، استادان راھنما و برندهمجلس با   - اکتوبر  19

 انترنیوزدفتر ھا با راھنمایی متخصصان پروژه  کار باالی        -  نومبر20  الی اکتوبر 20

  ھا.ھا یا اجرای فعالیت گزارش  نشر    - نومبر   30الی   20



 داوری  معیار

 شامل حداکثر تنوع جنسیتی، قومی، زبانی، جغرافیایی و فرھنگی باشدتا حد امکان پروژه باید  -تنوع 
كھ   نظرمورد  ییا جامعھ انبر مخاطب نشان دھد چگونھیعنی پروژه باید با ھدف مشخصی طراحی شود  -ارتباط 

 .تاثیر مثبتی دارد ند،آسیب پذیر  COVID-19و شایعات مربوط بھ  نادرستدر برابر اطالعات 

یک و بر  سازدمشخص  تفاوت راپروژه باید پس پروژه قبالً پرداختھ شده باشد،  اصلی بھ سوژهاگر  -زاویھ 
 . نمایدتمرکز  19-در مورد کوید مبارزه با اطالعات نادرستبُعد جدید و ارزشمندی  زاویھ یا 

 باشد.مورد نظر داشتھ یا جامعھ  ینبر مخاطب  یکامالً مشخص یھدف پروژه باید تأثیر مثبت -تأثیر
  بھتر بھ ھمان اندازه و ابتکار بیشتری طراحی و اجرا شود،  یتخالقبا ھرچھ پروژه  -نوآوری 

   واقع بینانھ و قابل دستیابی باشد. تعیین شدهزمان  مدت پروژه باید در جوانب یا اجزایتمام  - پذیریامکان 
 

 چگونھ درخواست شود 
 نمایید تا درخواست شما پذیرفتھ شود:  یپرخانھ ۲۰۲۰سپتامبر  ۱۸الی را  آنالین ضمیمھ شده درخواستیرم وف
 

 :درخواستیفورم 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OTuh5Py1H0yoQMCrZqrq5Q0U2Lq167dNiWZAhMCiv

1AzQUdMVEdBUTU4N1ZCNi4uSxUQTRKVVUzMEg4V 

  
 

 برای اطالعات بیشتر 
 راجع سازید. internews.org-COVID@19 سؤاالت خود را بھتمام 
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