


به نام خداوند دوستدار همه کودکان



و اقدامات با وجود فزمان  سال گذشته  رهبزی،
دولت 

هنوسپنج گزوه اس کودکان مهاجز  
امکان ورود به مدارس  آموسش وپزورش بزای   

تحصیل را ندارند



اّل کْدکاًی کَ درفقط  یک 
ُفتَ باز بْدى سایت ّزارت 
کشْر فرصت ثبت ًام پیذا 

.ًکردٍ اًذ



دّم کْدکاًی کَ ّالذیي شاى اهکاى 
پرداخت شِریَ هذارش دّلتی حذّد 

چِارصذ ُسار تْهاى ّیا شِریَ هذارش 
غیر اًتفاعی تا یک هیلیْى ّدّیست ُسار 

.تْهاى را ًذاشتَ اًذ



با پایَ سْم کْدکاًی کَ سي شاى 
تحصیل شاى هٌطبق ًیست



چِارم کْدکاًی کَ از سرًاچاری ّ بَ 
عٌْاى ًاى آّر خاًْادٍ ،ساعت 

کارشاى با ساعات رفتي بَ هذرسَ 
ُوخْاًی ًذارد



پٌجن کْدکاى خاًْادٍ ُایی کَ ،بَ لحاظ 
فرٌُگی ، هذرسَ رفتي کْدکاى بْیژٍ 

دختراى را غیر ضرّری هی داًٌذ



 میلیًن کًدک بیػًاد ایساوی يجًد دازود4حديد.

 َصازکًدک مُاجس افغان باش  600بساغاظ یک آماز تقسیبی حديد

.ماودٌ اش  تحصیل دز ایسان شودگی می کىىد

 ایه دي گسيٌ َس زيش کٍ بصزگتس می شًود،  یک زيش کمتس بسای زشد

.تمامیت اوػاوی  شان فسصت خًاَىد داشت

چه بایذ کرد؟

 



تجربه مرکز دوستذار 
کودک مشتاق



غیامک شودزضًی
با تشکس اش َمکازاوی کٍ عکع َا زا  

تُیٍ کسدٌ اود
شَسا قاغم شادٌ-شَسا وًذزی

پژوهش عملی مشارکتی و رویکرد پروژه ای راهی برای حمایت از 

کودکان بازمانده از تحصیل

تجربه مرکس دوستدار کودک مشتاق



مرکز دوستذار کودک مشتاق 

دزدٌ غال گرشتٍ بسای حمایت اش کًدکان باشماودٌ اش تحصیل،

زيیکسد پسيضَای زاپطيَش عملی مشازکتی ي

.کازبسدی کسدٌ اغت              



یک محیط یاد گیری که در همه جا و با کمترین امکانات  
قابل برپایی است















اش کمبًد فضا ي تعداد شیاد کًدکان وُساغیم
بسایش زاٌ حل  َای دیگسی جػتجً کىیم











آموزش مربیان و داوطلبان عاشق و عالقه مند است  ،راه حل همه کمبود ها

افرادی که به طور مستمر و دائمی در کارگاه های پر محتوا، شاد و مفره حضور مییابند

















 پطيَش مشازکتی ي زيیکس پسيضٌ ای با پسغش َای کًدکان آغاش
.می شًد

      مسبی عمدتا دز وقش یک تػُیلگس ظااَس مای شاًد ي اَادا
.آمًششی زاَىمای اي َػتىد

 عمال َمٍ عسصٍ َای داوش يمُازت  با َم تسکیب می شًد.
فعالیت َای کًدکان عمًما شکلی گسيَی بٍ خًد می گیسود.
       ٍفضای جػتجً يیادگیسی َمیشٍ محديد باٍ کاالظ ي مدزغا

.ومی شًد
محصًالتی قابل زيیت يدايزی تًلید می شًد.
زيود پسغش ي جػتجً فسدی ي جمعی آن پایاوی ودازد.



پروژه تاتو و خالکوبی











پروژه اعتیاد به مواد مخذر











پروژه خانواده

















غًاد آمًشان امسيش، ديغتدازان فسدای فضای 
.آمًششی خًد َػتىد





داوش مستبط زا جػتجً  می کىیم، َمٍ می خًاویم ي  
بٍ وًبت دز جمع غمیىاز می دَیم
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