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இைங்ககப் பரடசரகை ெரைவர்களுக்கு உைவளிப்பதற்கரக 3,000 மெட்ரிக் மதரன் உைவிகன 

நன்மகரகடயரக வழங்கும் அமெரிக்கர  

 

 

மகரழும்பு, 2022, ஓகஸ்ட் 26: இைங்கக முழுவதும் உள்ள பரடசரகைச் சிறரர்களுக்குப் 

பபரசரக்கிகன வழங்குவதற்கரக அமெரிக்க விவசரயத் திகைக்களத்தின் (USDA) ஊடரக Save 

the Children அகெப்பின் பங்கரண்கெயுடன் 320 மெட்ரிக் மதரன் பிளவுபட்ட ெஞ்சள் 

பட்டரைிகய அமெரிக்கர இன்று நன்மகரகடயரக வழங்கியது. இந்த நன்மகரகடயரனது ஒரு 

ெிகப்மபரிய 3,000 மெட்ரிக் மதரன் உைவு நன்மகரகடயின் ஒரு பகுதியரகும். அமெரிக்கத் 

தூதுவர் ஜுலீ சங், மகௌரவ கல்வி அகெச்சர் கைரநிதி சுசில் பிபரெஜயந்த ெற்றும் சுகரதரர 

அகெச்சு, பதசிய திட்டெிடல் திகைக்களம் ெற்றும் Save the Children ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் 

இந்நன்மகரகடயிகனக் ககயளிக்கும் நிகழ்வில் கைந்துமகரண்டனர். 

 

“அமெரிக்க ெக்கள் வழங்கும் இந்த நன்மகரகடயரனது ெிகவும் பரதிப்பிற்கு உள்ளரகக்கூடிய 

இைங்ககயர்ககள – அதரவது குழந்கதககள – இைக்கரகக் மகரண்டுள்ளதுடன் அவர்களின் 

பசிகய விடவும் அவர்களின் பரடசரகைக்கல்வியில் அவர்கள் கவனம் மசலுத்துவதற்கு 

அவர்களுக்கு உதவுகிறது. பபரசரக்கிகன வழங்கும் ஒவ்மவரரு பவகள உைவும், இைங்ககயின் 

சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் ஏற்பட்டுள்ள ெிகபெரசெரன மபரருளரதரர மநருக்கடியிலிருந்து ெீண்டு 

வருவதற்கு அகனத்து இைங்ககயர்களுக்கும் உதவுவதற்கு அமெரிக்கர மகரண்டுள்ள 

உறுதிப்பரட்டிற்கு ஒரு சரன்றரக அகெயும்” என தூதுவர் ஜுலீ சங் மதரிவித்தரர். 

 

இந்த உைவுத் மதரகுதியரனது USDA McGovern-Dole சர்வபதச சிறரர்களின் பபரசரக்கு ெற்றும் 

கல்விக்கரன உைவு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியரகும். இது பசிகயக் குகறப்பதன் மூைம் 

கல்வியறிவு ெற்றும் பரடசரகைக்கரன வருகககய பெம்படுத்துவதற்கரக உைவுப் பரதுகரப்பற்ற 

சிறுவர்களுக்கு உடனடி அவசர உதவிககள வழங்குவகத இைக்கரகக் மகரண்ட ஒரு ஐந்தரண்டு 

கரை 26 ெில்லியன் மடரைர் மசயற்திட்டெரகும். அதிகபதகவயுகடயவர்ககள இந்த உைவு 

மசன்றகடவகத உறுதிமசய்வதற்கரக USDA ெற்றும் அதன் பங்கரளரரன Save the Children 

என்பன இைங்கக அரசரங்கம் ெற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களுடன் இகைந்து பைியரற்றுகின்றன. 
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2021ஜூன் ெற்றும் 2022ஜனவரி ஆகிய கரைப்பகுதிக்கிகடயில் ெரத்திரம், சந்கதக் கூட்டைிகள் 

ஊடரக கல்வியறிவு ெற்றும் கவனிக்கும் தன்கெக்கரன தன்னரட்சிகய பெம்படுத்துதல் 

(PALAM/A) எனும் மசயற்திட்டெரனது, மகரவிட்-19 முடக்கநிகைகளின் பபரது 105,000 இற்கும் 

பெற்பட்ட சிறரர்கள் ெற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு – மெரத்தெரக 460,000 இற்கும் 

பெற்பட்ட இைங்ககயர்களுக்கு - பிளவுபட்ட ெஞ்சள் பட்டரைி ெற்றும் அைரஸ்கரகவச் பசர்ந்த 

இளஞ்சிவப்பு சரல்ென் வடிவில் புரதச் சத்துக்கரன குகறநிரப்பிககள இரண்டு முகற வழங்கியது. 

ஓகஸ்ட் ெரத நடுப்பகுதி வகர, PALAM/A மசயற்திட்டெரனது அண்ைளவரக 50,000 பரடசரகை 

ெரைவர்களுக்கு குகறநிரப்பு ஊட்டச்சத்துக்ககள வழங்கியுள்ளது. 

 

 

உயிர்ககளக் கரப்பரற்றுவதற்கரகவும் துன்பங்ககள ஒழிப்பதற்கரகவும் ெிகப்பரரியளவில் 

உடனடி உதவிககள வழங்கும் பநரக்குடன் உைகளரவிய ரீதியில் உைவுப் பரதுகரப்பு 

நடவடிக்ககககள அதிகரிப்பதற்கரக அமெரிக்கர பெற்மகரள்ளும் பரரிய முயற்சிககள இந்த 

நன்மகரகட பிரதிபலிக்கிறது. இவ்வரறரன உைவுப் பரதுகரப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களரனது 

இைங்ககயின் அபிவிருத்திப் பயைத்திற்கு உதவி மசய்வதற்கரகவும் மபரருளரதரரத்தின் 

நிகைபபறரன தன்கெயிகன பெம்படுத்துவதற்கரகவும் அமெரிக்கர ெற்றும் இைங்கக 

ெக்களுக்கிகடயில் நீண்டகரைெரக நிகைத்திருக்கும் பங்கரண்கெயின் ஒரு அங்கெரகும்.  

PALAM/A மசயற்திட்டங்களுக்கு பெைதிகெரக, ஜூன் ெரதத்தில் இருந்து ெட்டும் வழங்கப்பட்ட 

கிட்டத்தட்ட 32 ெில்லியன் மடரைர் மபறுெதியரன புதிய ெனிதரபிெரன ெற்றும் மதரழில்நுட்ப 

உதவிகள் உட்பட இைங்ககக்கு 179 ெில்லியன் மடரைர்களுக்கும் அதிகெரன புதிய உதவிககள 

இந்த ஆண்டு அமெரிக்கர அறிவித்துள்ளது.  

 


