
Climate and Environment programs for youth  

 برنامه محیط زیستی و اقلیمی برای جوانان

Fridays For Future                  
Afghanistan 

افغانستانجمعه ها برای آینده   
یک حرکت جهانی جوانان جمعه ها برای آینده حرکت 

علیه تغییرات اقلیمی می باشد. این حرکت در 
 افغانستان بوسیله تیم اکسیجن سازماندهی میشود

Fridays for Future (FFF) is a global  youth move-

ment against Climate Change. FFF-Afghanistan 

is organized by Oxygen 

FB: FFFAfghanistan 

UrbanChallengeAFG 

Oxygen@afghanmmcc.org 

 

LEARN ACT IMPACT  
 Learning the basics about climate change, air-

pollution, bio-diversity, plastic and garbage etc 

 Acting by making awareness campaigns, FFF 
and social events 

 Impacting via media and by requesting those 
in power for solutions 

The Fridays for Future 
movement was started in 
2018 by the Swedish girl, 
Greta Thunberg.  

حرکت مدنی جمعه ها 
برای آینده بوسیله یک 
دختر سویدنی به نام 
گرتا تونبرگ در سال 

آغاز شد 2018  

 آموزش . عمل . تاثیر
  آموختن موضوعات اساسی در مورد گرمایش

پالستیک و   -تنوع زیستی  -آلودگی هوا   -جهانی 
 ذباله و غیره

  جمعه عملیات تبلیغی بوسیله کمپاین ها و فعالیت
و  دیگر فعالیت های اجتماعی ها برای آینده   

  تاثیر گزاری بوسیله رسانه ها و تقاظای همکاری از
 مراجع ذیصالح جهت حل مسایل

We work closely with Kabul 
University, NEPA and other 
relevant partners.   

ما بطور نزدیک با پهنتون کابل و 
اداره ملی حفاظت از محیط زیست 
و دیگر ارگان های مربوطه همکاری 

 داریم

Phone: +93 (0)728-674374 / FB: FFFAfghanistan 



Actions talk more than words. With theatre, 
street actions and events, Oxygen engage youth 

to create awareness about garbage, pollution 
and other environment issues 

Classes and Workshops 

 ورکشاپ و صنف ها آموزشی

صنوف اکسیجن دو مرحله مختلف دارد. در مرحلهه اول 
موضوعات اساسی اقلیمی و محیط زیسهتهی آمهوز  
داده می شود. بعد از موفقیت در مرحلهه اول جهوانهان 
می توانند در مرحله دوم که تمرکز بیشتری در فعالیهت 

دارد جمعه ها برای آینده های عملی و همچنین برنامه 
شرکت کنند. تمامی صنف ها بوسیله پداگوجی عملی 
برگزار می شود. شاگردان موفق اکسیجن خهود بهرای 
دیگر شاگردان در مکاتب و پوهنتون ها و نهاد های دیگر 

 صنف های آموزشی و ورکشاپ دایر می کنند. 

Actions    عمل کردها

فعالیت هایی مانند تیاتر خیابانی و راهپیمایی و دیگر  
کارهای عملی از حرف و کلمات تاثیر بیشتری دارند. 
بوسیله این فعالیت ها جوان ها در مورد حفظ محیط 
زیست و ذباله و آلودگی و دیگر مسایل محیطی تبلیغ 

 می کنند

Plastic and garbage is a big problem in Afghanistan 
 پالستیک و ذباله یک مشگل اساسی افغانستان است 

 تیم اکسیجن

تیم اکسیجن یک گروهی از جوانان رضاکهار از طهبهقهات 
مختلف احتماعی هستند. یک مجموعه فعهال جهوان از 
پهنتون های مختلف و کمپ های مهههاجهریهن و سهایهر 
مراجع می باشند که گرد هم آمده و در راستهای حهفهظ 

 محیط زیست فعالیت میکنند.
 

 حفظ محیط و اقلیم به همه ما احتیاج دارد
 

 

Join us: FFFAfghanistan   
 

Oxygen team are Afghan youth from all back-
grounds. A mix team of active boys and girls from 

universities, IDP camps and all walks of life.  
 

Climate Action needs us all  
 
 

Oxygen Team 

Oxygen classes are divided in two levels. In level 1 
classes we teach the basics about climate and 
environment. After passing level 1, youth can join 
level 2 with more focus on FFF and actions. All 
classes are focused on practical learning and the 
Oxygen students also make workshops for many 
more children and youth.  


