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 تباه کن سيالب کے بعد پاکستان کی مدد کے ليے گرانٹ
2022ستمبر،  20

کے کی فراہمی  گرانٹ  مماثل ڈالر تک کی 500,000البرٹا کينيڈين ريڈ کراس کو 
ساته پاکستان ميں تباه کن سيالب کے متاثرين کی مدد کرنے کی کوششوں ميں شامل 

 ہو رہا ہے۔ 

اور البرٹا کی تنظيميں کينيڈين ريڈ کراس کو کے باشندے اس گرانٹ کا مطلب يہ ہوگا کہ البرٹا 
زياده  ،  ڈالر ڈالر کے بدلے ہر ے بالمقابلاس ککی طرف  حکومت البرٹا جو بهی عطيہ ديں گی، 

 ۔ يہ فنڈز کينيڈين ريڈ کراس کو پاکستان ميںديا جائے گا  ،تک کا عطيہ 500,000سے زياده $
(فليش  جہاں سيالب، اچانک سيالب ، کريں گےفراہم کرنے ميں مدد  سہاراوگوں کو الکهوں ل

سے زائد افراد ہالک  1,200ملين سے زائد افراد متاثر ہوئے،  30اور لينڈ سالئيڈنگ سے  فلڈز) 
   اور ہزاروں زخمی اور بے گهر ہوئے۔

اپنا    زالبرٹن لوگوں کی مدد کے ليےس انسانی بحران سے گزرنے والے الکهوں اپاکستان ميں  "
رہے ہيں۔ ہميں اميد ہے کہ يہ گرانٹ البرٹا کے باشندوں کی حوصلہ افزائی کرے گی ا   بڑه ہاته

  ۔اتنا  دے پائيں ، ہيں جتنا دے سکتے کہ وه اس آفت سے متاثر ہونے والوں کی مدد کے ليے 
پانی اور ادويات   پناه گاه،  يسے خوراک،ريڈ کراس کی ضروری امدادی اشياء ج  تعاون البرٹا کا 

   "فراہم کرنے کی کوششوں ميں مدد کرے گا۔
 

  (Jason Kenney, Premier) جيسن کينی،  پريميئر
 
  مجبوراً اپنی جگہ سے ہزاروں  جہاں  سيالب نے پاکستانی عوام کو بہت زياده نقصان پہنچايا،"

البرٹا کی حکومت مہينوں کی شديد بارشوں اور  اور بے گهر ہوئے۔  ہوئے زخمی  ،منتقل ہوئے
سيالب سے تباه ہونے والے ملک کی مدد کے ليے فنڈ اکٹها کرنے کے ليے البرٹا کے لوگوں کے 

ے بچ اور  خاندان جيسے جيسے کرے گی۔ کے  بالمقابل، برابر کی  رقم عطيہ فراخدالنہ عطيات 
کينيڈين ريڈ کراس کی مدد  روع کرتے ہيں،ہو کر اپنی  زندگيوں کی تعمير نو ش بحالاس آفت سے

   "۔کرنے ميں کامياب ہو جائيں گے فراہم کو بہت زياده ضروری امداد  ان  سے ہم
 

  (Ric McIver, Minister of Municipal Affairs) ريک ميک آئور، وزير بلديات
 
اور دنيا بهر ميں قدرتی آفات سے متاثره افراد کی مدد  اپنے ملک ميں البرٹنس فياض ہيں اور"

بارشوں نے  مسلسلکی   (Monsoon)آتے ہيں۔ مون سون سامنےکے ليے باقاعدگی سے 
اور ميں شکر گزار ہوں کہ کينيڈين ريڈ کراس کے ذريعے  پاکستان ميں تباہی مچا دی ہے، 

کر رہے بحالی کا آغاز  اپنی ه وکہ جب  ،کے عطيات ہزاروں لوگوں کی مدد کريں گے زالبرٹن
  "۔ہيں
  

 Muhammad) محمد ياسين، اميگريشن اور ملٹی کلچرلزم کے ايسوسی ايٹ وزير
Yaseen, Associate Minister of Immigration and Multiculturalism) 

 متعلقہ معلومات
پاکستان فلڈز  البرٹا کے باشندے

کو  )Pakistan Floods Appeal(اپيل
  دے سکتے ہيں عطيہ
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مون سون کی ريکارڈ توڑ بارشيں پاکستان ميں الکهوں لوگوں کی زندگيوں اور معاش "

 کی البرٹا کے لوگوں کی طرف سے کينيڈين ريڈ کراس کو خطرے ميں ڈال رہی ہيں۔ 
اور حکومت   ليے عطيات، (Pakistan Floods Appeal)کے  پاکستان فلڈز اپيل

اس انتہائی مشکل وقت ميں  ، عطيہ بالمقابل مقدار ميں رقم کا البرٹا کی طرف سے
بحالی کی کوششوں ميں مدد   اور پاکستان ميں لوگوں کی مدد کے ليے ہنگامی امداد 

    "ريڈ کراس تعاون کے ليے شکر گزار ہے۔  ۔يں گےکر
 

. 
 جين ميک مينس، کينيڈين ريڈ کراس کی نائب صدر برائے البرٹا اور شمال مغربی عالقوں

(Jenn McManus, Canadian Red Cross vice president for Alberta 
and the Northwest Territories)  

  
  :سکتے ہيں عطيہ دے سکتے ہيں يا  معلومات حاصل کرمزيد  ز   درج  ذيل پر جا کرالبرٹن

-news/news-us/media-https://www.redcross.ca/about
 appeal-floods-pakistan-launches-cross-red-releases/canadian  

 
  وری حقائقف

 29 امداد  ت پسند کو، کينيڈا کی حکومت نے پاکستان ميں انساني 2022 ، اگست
اين  کو يو  2022 ،اگست 19يہ   ۔تها وعده کياکا ڈالر کی فنڈنگ  ملين  5 کے ليے

کی  (UN Central Emergency Response) سنٹرل ايمرجنسی رسپانس
 ملين امريکی ڈالر کے عالوه ہے۔ 3کينيڈا کے ،  دی گئی سےطرف 

  پاکستان فلڈز اپيل (Pakistan Floods Appeal)   کے ليے جمع کی گئی رقم
 ، مددريڈ کراس اور ريڈ کريسنٹ کو سيالب کی تباہی کے جواب ميں پاکستان ميں 

  بحالی اور لچک کی سرگرمياں فراہم کرنے کے قابل بنائے گی۔
  
 

 
 


