
 پ＋تو ورځ
  
  
  

   پ＋تو ورځ ن＋ه يا لو－و-٣  د پ＋تو ورځ ＇ن／ه او ＇ه سره ولمان％ل شي-٢  د پ＋تو ورځ  او ن５＂ه بايد کومه وې او ول３-١
  

 شريک ک７ي، ستاس３ هرډول －６ون ته پتهندې  په الپل اندونه يا نظرياتخسره  تاس３ ＊اغل３ ته بلنه ده چ３ موږ 
  PASHTO0093781 يا  tv.pashtotv@pashtowraz .هرکلى وايو

 
 
  
  
   

 : سپانسرشپونه اماراتو مل／رتيا ياد 

 )يومقام( سپانسرزرينه مل／رتيا يا －ول６ن -١

 )پن％ه مقامونه(سپانسر／رتيا يا سيلور مل- نهسپي-٢

  ،)لس مقامونه(سپانسرمل／رتيا يا : ٣
  .ديبرابره ١٠و کمپينو لپاره نرخ ند غير پ＋ت: يادنه

 
  د اسنتياو برابولو لپاره ！يک همدارن／ه د －６ون کوونکو

   درهمه٥٠٠: غير پ＋تانه ،  درهمه١٠٠: پ＋تانه
  )ډ４ر ژر راتلونکى ده( و－ورئ   com.pashtowraz.www  د مالوماتو لپاره 

  سوغاتونه  الندې ＇خه   له واړاندېپ＋تو ور＄３ سره د مين３ کولو او ياد＊ت لپارهد پ＋تو ！لويزيون او 
   مهم کتابونه، کيپ،، پياله ، ！يشرټ ！يکري، کميس، ،  ، پکول، لون／ى خولىجالى خولى،   . اخيستلى شي 
 پر دغه هر يو )ډ４ر ژر راتلونکى ده( و－ورئ  com.pashtowraz.wwwد مالوماتو لپاره ،  نورن＋ه او داس３ 

  .توکي به د پ＋تو ن＋ه يا لو－و وي

 
  

 جوړونکى دوبىد مراسمو د پ＋تو ور３＄ 

  د پ＋تو ！ى وي
  وپه امارتو ک３ د پ＋تو ！ولن

  . پ＋تنو په همکاري مشتواو

  ！ولو پ＋تنو سره   خپله پرانسته د پ＋تو ور＄３ ＇خه پيل ک７ي، چ３ دغه ورځ به هرکال،پ＋تو ！لويزيون غواړې
د يو غوره پيل لپاره پ＋تو ！３ وې، دا غوره －２ل３ چ３ پ＋تنو ته بلنه ورک７ي چ３ په دغه .  يو＄اى  لمان％ل ک８５ي

 . پيل ک３ له موږ سره خپل اندونه د الندې توکيو په باره ک３  شريک ک７ي

８ي، د سودا－رو لپاره يو همدارن／ه د پ＋تو ورځ چ３ د پ＋تو ！３ وې او نورو رسنيو ＇خه به نيغ په ن５غه خپر４
کوالى شي چ３ په کابل، کو！３، پ５＋ور  او دوبى ک３ د  پ＋تو ور＄３ . پورته ک７ي ور＇خه غوره موقع ده چ３ －＂ه

 .الندې  مل／رتيا يا سپانسرشيپ ترالسه ک７ي

د پ＋تو ور＄３ لپاره به له ن７ۍ ＇خه پ＋تانه او غيرپ＋تانه  پوهان راغو＊تل ک８５ي چ３ د پ＋تو او پ＋تنو پر 
 .ک７ئوراو سبا هراړخيز مالوماتنن


