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UNICEF 

PRESS RELEASE 

Google.org contributes USD7.5 Million in grants and 
other support to COVID-19 relief efforts in Pakistan and 

five Asian countries 

Pakistan, July 30, 2021: With Pakistan and other Southeast Asian countries 
currently grappling with a surge in COVID-19 cases, Google today 
announced a total commitment of USD$7.5 million in new grant funding and 
other support to help alleviate the current pandemic crisis. 

As part of this new commitment, Google.org, Google’s philanthropic arm, is 
providing a USD$1.5 million grant to UNICEF to support urgent COVID-19 
response needs across five countries including Pakistan, Thailand, Malaysia, 
Vietnam and the Philippines. With this grant, UNICEF will deploy female 
vaccinators in Covid Vaccination Centers to increase the number of women 
being vaccinated and boost vaccine communication in Pakistan. UNICEF will 
also continue to support governments and communities to control the spread 
of the virus and reduce the number of deaths including by, including by 
enhancing preparedness for possible future waves of COVID-19. 

Announcing these new commitments, Farhan Qureshi, Country Director for 
Google Pakistan said, “The current surge in COVID-19 cases is causing 
immense pressure on our healthcare system, and this Google.org grant to 
UNICEF aims to deepen our support for Pakistan at this critical time. We’ll 
also continue to focus on ensuring timely access to information, as well as 
tools for all Pakistanis to stay informed, connected and safe during this 
crisis.” 

“We are grateful for Google.org’s contribution to UNICEF as we continue to 
respond tirelessly to the global pandemic by providing fair access to COVID-
19 vaccines and services to target populations with a focus on the most 
vulnerable,” said Karin Hulshof, Regional Director, UNICEF, East Asia 
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and the Pacific. “Only a truly global response can protect and secure the 
future of every child and the communities in which they live, and we will 
continue working with our partners and lean on them for their expertise, 
innovative solutions and flexible funding to help minimize the impact in the 
region and beyond.” she added.  

Beyond this grant to UNICEF, Google.org is also providing an additional 
USD$1 million to International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies (IFRC) to address the urgent need of oxygen supplies and medical 
equipment in Indonesia. In addition, Google.org will provide USD$5 million 
worth of Ad Grants to local government agencies and organizations across 
Southeast Asia, including Pakistan, to run public health information 
campaigns for free. Since last year, Google has provided over USD$27 
million in Ad Grants to support local governments including the World Health 
Organization who served over 343 million public service announcements 
(PSAs) to reach audiences with messages on how to stay safe and facts 
about vaccines. 

Since the start of the pandemic, Google.org has also funded vaccine 
distributions in Asia and across the world through Gavi, the Vaccine Alliance. 
Google has also focused its efforts in ensuring that information serves 
everyone in Pakistan through its tools and products. For example, Google 
previously gave ad grants to help the Government of Pakistan provide critical 
information on how to prevent the spread of COVID-19 and other measures 
to help local communities. Google has also surfaced the latest updates and 
health advice from Pakistani health authorities across Search, Maps and 
YouTube in Urdu and English. And during Ramadan in 2020 and 2021, the 
company supported a PTV live stream broadcast of Tarawih prayers on 
YouTube, facilitating observance of an important religious event with 
enhanced public health and safety measures. 

  

### 

ریلیز   پریس  

 

کے ممالک ایشیائی پانچ دیگر اور پاکستان کا گوگل  

ملین 7.5 لیے کے کوششوں کی ریلیف کے -19 وڈکو لیے  

اعالن کا ڈالرز امریکی  
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19 ڈ  و کو وقت  س ا جو  ممالک ئی  ایشیا جنوبی ایسے دیگر سمیت  پاکستان 2021: جوالئی، 30 پاکستان، - 

(COVID-19) نئی  کی ڈالرز امریکی ملین 7.5 کل نے گوگل ہیں، میں زد  کی اضافے میں  کیسوں کے  

سکے۔  جا کیا ختم بحران موجودہ کا وبا تاکہ  ہے کیا اعالن کا معاونت  کی اقسام دیگر راو فنڈنگ گرانٹ   

ادارہ دوست  انسان کا گوگل ، پر  طور کے جزو کے عزم  نئے اس اپنے  Google.org یونیسف )UNICEF( 

اور  یتنامو مالئیشیا، لینڈ، تھائی پاکستان، تاکہ گا کرے فراہم گرانٹ  کی ڈالرز امریکی ملین 1.5  بھی کو  

اس  سکے۔ جا کی فراہم معاونت  جوابی فوری درکار لیے کے -19 ڈ  و کو میں ممالک پانچ سمیت  فلپائن  

تاکہ  گا کرے ویکسینیٹرزتعینات  خواتین میں سینٹرز نیشن ویکسی کووڈ  ذریعے،یونیسیف کے گرانٹ   

کو  کمیونیکیشن ویکسین اور  سکے جا کیا اضافہ میں تعداد  کی خواتین والی لگانے ویکسین  میں پاکستان  

نئی  کی - 19 وڈ  کو والی آنے  میں مستقبل اور روکنے پھیالؤکو کے وائرس یونیسیف، جاسکے۔ دیا فروغ  

بھی  مدد  کی کمیونٹیز اور حکومتوں سے غرض  کی کمی میں اموات  ممکنہ والی ہونے سے لہروں  

گا۔  رکھے جاری  

 

نے  قریشی فرحان پاکستان، برائے ریکٹرڈائ کنٹری کے گوگل ہوئے کرتے اعالن کا وعدوں  نئے ن ا  

رہا  بن باعث  دباؤکا معمولی غیر پر  سسٹم کیئر ہیلتھ ہمارے اضافہ حالیہ میں کیسوں کے -19 ڈ  و  کو ”:کہا  

میں،  وقت  نازک ،ایسے مقصد  کا گرانٹ  س ا  لیے کے یونیسیف سے جانب   کی Google.org ہےاور  

ٹولز  تمام اور فراہمی  بروقت  کی معلومات  ہم ہے۔ کرنا اضافہ مزید  میں اعانت  ہماری لیے کے پاکستان  

رہیں  مربوط رہیں، باخبر  پاکستانی تمام تاکہ گے رکھیں مرکوز توجہ  اپنی پر بنانے یقینی فراہمی کی  

رہیں۔ محفوظ میں، بحران ،اس اور  

“ 

”ہم : کہا نے ہلشوف کیرن ڈائریکٹر، ریجنل کی یونیسیف لیے کے بحرالکاہل اور ایشیا مشرقی  

Google.org ٹارگٹ   ہم کہ کیوں ہیں شکرگزار پر فراہمی کی لیےامداد  کے یونیسیف سے  جانب   کی  

وبا  عالمی میں صورت   کی فراہمی تک خدمات  اور رسائی منصفانہ تک  ویکسین  کی - 19 کووڈ  کی آبادی  

پر  طبقوں کمزور توجہ زیادہ سے سب  میں اورجس ہیں ہوئے رکھے جاری کوششیں  انتھک خالف کے  

کو  مستقبل کے کمیونٹیز ن  ا اور بچے ہر ہی عمل رد   عالمی  حقیقی ایک ”صرف:کہا مزید  نے ”کیرنہے۔  

گے  رہیں کرتے  کام ساتھ کے پارٹنرز اپنے  ہم ہیں۔ رہتے ہم جہاں ہے سکتا  بنا مامون اور محفوظ  

اور  میں خطے تاکہ گے  رہیں اٹھاتے فائدہ سے فنڈنگ لچکدار اور سولوشنز جدید  ، مہارتوں کی ن ا اور  

سکیں۔  کر فراہم مدد  میں کرنے کم سے کم اثرات  کے وبا بھی باہر کے س ا  

“ 

کریسنٹ  ریڈ  اینڈ  کراس ریڈ  آف فیڈریشن انٹرنیشنل Google.org عالوہ، کے گرانٹ  اس لیے کے یونیسف  

میں  انڈونیشیا تاکہ ہے کررہا فراہم امداد  اضافی کی ڈالرز امریکی ملین 1.0  بھی کو (IFRC) سوسائٹیز  

سمیت،  پاکستان  ، Google.org عالوہ، کے اس سکے۔ ہو ممکن فراہمی فوری کی آالت  طبی اور آکسیجن  

کی  ڈالرز امریکی ملین 5.0 بھی  کو تنظیموں اور اداروں  سرکاری مقامی ایشیامیں مشرقی جنوبی پورے  

گزشتہ  سکیں۔ چال مفت  کیمپینز معلوماتی میں بارے کے صحت  عوامی وہ تاکہ ہے رہا دے گرانٹس یڈ  ا  

ڈالرز امریکی ملین  27  کو حکومتوں مقامی سمیت  صحت  ادارۂ عالمی نے گوگل تک، اب  سے برس  

اعالنات  سروس پبلک  ملین 343 جو ہیں کی فراہم  گرانٹس یڈ  ا کی زیادہ سے  (PSAs) تاکہ   ہیں چکے چال  

یہ  عالوہ کے فراہمی کی حقائق میں بارے کے ویکیسن  کہ سکیں جا پہنچائے پیغامات  یہ تک سامعین  

ہیں۔  سکتے رہ محفوظ طرح کس وہ کہ پیغام  

 

میں  دنیا پوری اور ایشیا ذریعے ،کے Gavi االئنس، ویکسین نے Google.org تک،  اب  سے آغاز کے وبا  
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کیے  مرکوز پر  بنانے یقینی کو بات  س ا توجہ  اپنی گوگل ہیں۔ کیے فراہم فنڈز  کےلیے تقسیم  کی ویکسین  

سکے۔  پہنچا معلومات  تک  شخص  ہر  میں پاکستان  ذریعے کے پروڈکٹس اور  ٹولز پنےا وہ  کہ ہے ہوئے  

معلومات  اہم کےلیے رہنے محفوظ پھیالؤسے کے -19 ڈ  و کو نے ،گوگل پر طور کے ،مثال سےقبل س ا  

یڈ  ا کو پاکستان حکومت  سے غرض  کی مدد   کی کمیونٹیز مقامی میں بارے کے اقدامات  دیگر اور  

میں  زبانوں انگریزی اور اردو ذریعے کے ٹیوب   یو اور میپس سرچ، نے گوگل تھیں۔ دی گرانٹس  

کیں  فراہم بھی ایڈوائس ہیلتھ  اور ڈیٹس اپ  ترین تازہ والے  ہونے حاصل سے  حکام کے صحت   پاکستانی  

وی  ٹی لیےپی کے تراویح نماز نے  کمپنی میں رمضان کے ء 2021 اور ء 2020 سنہ عالوہ کے س ا تھیں۔  

ہیلتھ   پبلک  اضافی میں دہی  انجام کی ایونٹ  دینی اہم طرح س ا اور کی نشر پر ٹیوب  یو اسٹریم الئیو کی  

کی۔ مدد  ساتھ  کے اقدامات  کے تحفظ اور  
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About Google.org Google.org, Google's philanthropy, supports nonprofits that address 
humanitarian issues and apply scalable, data-driven innovation to solving the world's 
biggest challenges. We accelerate their progress by connecting them with a unique blend 
of support that includes funding, products, and technical expertise from Google volunteers. 
We engage with these believers-turned-doers who make a significant impact on the 
communities they represent, and whose work has the potential to produce meaningful 
change. We want a world that works for everyone—and we believe technology and 
innovation can move the needle in four key areas: education, economic opportunity, 
inclusion and crisis response. About UNICEF UNICEF works in some of the world’s 
toughest places, to reach the world’s most disadvantaged children. Across 190 countries 
and territories, we work for every child, everywhere, to build a better world for everyone. 
For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org. For 
more information about COVID-19, visit www.unicef.org/coronavirus. Find out more about 
UNICEF’s work on the COVID-19 vaccines here, or about UNICEF’s work on immunization 
here. Follow UNICEF on Twitter, Facebook, Instagram and YouTube 
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