
  

 
 

 نسیل متنّوع کمیونٹیوں یک ڈیجیٹل شمولیت کا فنڈ اب کھل چکا ہ  

( نے نسیل متنّوع کمیونٹیوں یک ڈیجیٹل شمولیت Office of Ethnic Communitiesنسیل متنّوع کمیونٹیوں ےک دفتر ) •
۔   ےک فنڈ )فنڈ( کا آغاز کیا ہے

فنڈ کا مقصد یقینے بنانا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں ےک استعمال ےک سلسےل میں نسیل متنّوع کمیونٹیوں کا اعتماد بڑھایا  •
یک ہوں۔ Aotearoaہ جانے تاکہ و   نیوزی لینڈ میں بھرپور طریقر ےس شر

لیں ہیں کہ نسیل متنّوع کمیونٹیاں:  •  فنڈ یک ترجیحات یہ یقینے بنانے ےک 

o  نیٹ ےک استعمال ےک مناسب اور فائدہ مند طریقوں ےس متعلق اور ڈیجیٹل  مہارتی  ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انتر
 علم رکھنر ہوں؛

o  لیں ، سیکھنے یا   تی ہوںجذبہ رکھیہ سمجھنے ےک  نیٹ انہیں رابےط قائم کرنے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انتر
؛  مواقع حاصل کرنے میں کیےس مدد دے سکیر ہیں

o   نیٹ اور آن الئن خدمات پر لیں اعتماد اور   بھروساانتر کرتر ہوں اور اپنے ذاتر تفصیالت کو سنبھالیے ےک 
 ڈیجیٹل علم رکھنر ہوں۔

وری ہے کہ آپ کا پ • م جانچ ےک فریراجیکٹ فنڈ ےک مقصد اور کم از کم ایک ترجیح ےس موافق ہو۔ پراجیکٹ کو یہ ضے
۔ ورک لیں بیھ موافق ہونا چاہنں  ےک 

۔  2021جون  30ہیں جو  $200,000کل دستیاب مایل وسائل  •
ے

 تک تقسیم کیں جائیں ےک

لیں درخواستوں یک وصویل  • ۔ درخواستوں یک  بج   11:59کو رات   2021اپریل  28بدھ فنڈ ےک  بند ہو ریہ ہے
 اور ف

ے
 نڈ یک درخواست دینے والوں کو جون میں مطلع کیا جانے گا۔ وصویل بند ہونے یک تاری    خ ےک بعد فیصےل کیں جائیں ےک

لیں  • ۔  Office of Ethnic Communitiesمزید معلومات اور درخواست دینے ےک   یک ویب سائیٹ دیکھیں

۔ اس پیغام کا ترجمہ محکمۂ داخیل  امور ےک ترجےم ےک شعیی نے کیا ہے اور اےس ملنر لنگوئل انفارمیشن نیٹ ورک نے شیتے کیا ہے
لیں  ۔  Office of Ethnic Communitiesنیٹ ورک ےک بارے میں مزید معلومات ےک   یک ویب سائیٹ دیکھیں
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