
 

 

 تحول خوبی برای اطفال پرورشگاه کابلخصوصی طلوع شمس تاسیس مکتب 

اما ایجاد  رفته و اقدامات انجام گرفته بود البته در جهت تعلیم و تربیه اطفال بی سرپرست، از بدو تاسیس پرورشگاه کابل کوشش های زیادی صورت گ

وشبختانه این کار صورت گرفت و مکتبی تحت عنوان طلوع شمس به همت محترم انجنیر مکتب در داخل پرورشگاه یک اقدام بسیار عالی و بجا بود که خ

تاسیس گردید. این مکتب با مدیریت خانم شهال عظیمی یکی از کسانی که در عرصه مکتب داری  1394محمد رضا افشار و دوستانش اش امسال یعنی 

اه کابل که قبال در مکاتب دولتی یعنی بیرون از پرورشگاه می رفتند داخل این مکتب شدند و تجربه کافی دارد ،  به کار اغاز نمود. اکثر شاگردان پرورشگ

 از مشکالت رفتن به مکاتب بیرونی و اسیب پذیری های که در رفتن مکاتب بیرونی داشتند خوشبختانه رهایی یافتند.

 

 

تا از طرف  کشور و اطفال وطن ،بیرون از اطفال پرورشگاه را هم جذب می کند این مکتب برعالوه شاگردان پرورشگاه ، جهت خدمت بهتر برای معارف 

و سیستم جدید و ،  با داشتن حد اقل درجه لیسانس . این مکتب البته با استادان مجرب و ورزیدهدیگر احساس حقارت از اطفال پرورشگاه زدوده شود

  صنفاینده اطفال پرورشگاه کابل و دیگر اطفال می دهد.  مکتب طلوع شمس در قدم اول از  معیارات عالی آموزشی به کار اغاز نموده که نوید خوبی برای

سا به سال انشاء هللا ارتقا می کند و به سطح لیسه می رسد. مکتب با صنف های  نرسری و اماده گی تا صنف ششم را تحت آموزش قرار داده است  که 

 ان فضای سرسبز و تفریحی که اقتضا یک مکتب عالی را می کند ، دارا می باشد.مجهز و کمپیوتر لب و سیستم درسی عالی ، همچن
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 سفر انجنیر محمد رضا افشار و توزیع بزرگ مواد غذایی شان در کابل

امسال به کابل ،  2015می  28به تاریخ  طبق برنامه هر سال ، انجنیر محمد رضا افشار

ه های بزرگ نماید و همچنان اجرای برنام امد تا از پرورشگاه و اطفال پرورشگاه دیدن

البته امسااااااال با یک تحول بزرگ دیگر در عرصااااااه خدمات  شااااااان را راه اندازی نماید،

،  تاسیس مکتب خصوصی می باشد ارزنده ایشان به مردمان بی بضاعت که عبارت از

دیدن نماید. حسااب معمول در میدان هوایی ایشااان از طرف مدیر مساادل ، مدیر مکتب ، 

سااتادان و  کارمندان و یک تعداد شاااگردان پرورشااگاه کابل مورد اسااتقبال قرار گرفتند. ا

در پرورشگاه کابل محفلی خوشامدید از طرف اداره پرورشگاه و مکتب دایر گردیده بود 

که همه استادان مکتب ، شاگردان مکتب و کارمندان پرورشگاه و یکتعداد بیوه زنان در 

در مجلس ایاتی چندی از کالم هللا مجید تالوت گردید بعد  .نداین محفل شاارکت داشااته بود

تشریف اوری شان به پرورشگاه کابل توسط شاگردان پرورشگاه خیر مقدم گفته شد و 

  امدن به کابل ایراد نمودند. هدف بعد انجنیر رضا افشار  صحبت های خود را در مورد

  .رنامه های خود را یکی پی دیگر اجرا کردندروز اقامت خود در کابل ب 17موسس پرورشگاه کابل طی 

 یبرنامه بزرگ برنامه بزرگی که انجنیر افشار همه ساله با امدنشان روی دست می گیرد توزیع مواد غذایی برای مستحقین و مردم بی بضاعت

ایشان امسال  ، بی بضاعت شهر کابل استکه انجنیر افشار همه ساله با امدنشان روی دست می گیرد توزیع مواد غذایی برای مستحقین و مردم 

فامیل مستحق را که اکثرشان تحت پوشش پرورشگاه کابل هستند مورد تفقد قرار دادند و برای هر فامیل یک بوجی آرد و یک  520در حدود 

 قوطی روغن دیگر هم برای کسانیکه درب  50قوطی روغن توزیع شد که در اخیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

روز جمعه توسط کارمندان پرورشگاه کابل با حضور خود انجنیر  1394جوزا  22ف می کشند توزیع شد این توزیع به تاریخ در پرورشگاه ص

این کمک عمدة از طرف خانواده محترم عطایی ، دوستان و همکاران و افشار و دوستانش و همچنان تلویزون ملی افغانستان صورت گرفت. 

  فطریه و کفاره روزه شان را به این موسسه ارسال می دارند ، می باشد. پول های صدقات ، هموطنان خارج از کشور که همواره

که به بسیار فقر زنده گی می  خانواده مستحق و مردم مناطق مرکزی افغانستان 100البته یک بخش از کمک های امسال این عزیزان برای 

  گردیده شد. ین به منطقه برده شد و برای خانواده های مذکور ارد و روغن توزیعکنند اختصاص داده شد که کمک مذکور توسط یکی از خیر

، اطفال  انجنیر محمد رضا افشار حسب معمول مطابق برنامه هر ساله

زا روز جو 16تاریخ  بهدر منطقه گل باغ شهر کابل بردند و و بوستان  باغ ارای  سرسبز و د هایپرورشگاه کابل را به تفریح در یکی از محل

و روز با خوشی های اطفال باالخره ، جمعه با حضور اطفال پرورشگاه ، شاگردان سابق ، استادان و کارمندان به محل تفریحی فوق رفته شد 

 تمام شد و دوباره به پرورشگاه امدند با یک جهان خوشی و خاطره های خوش. 

 

 داشتن برنامه درست راه حل مشکالت

  

 



ر کشااور ما افغانسااتان گفتن از مشااکالت و تکرار کلمات در ارتباط ان معمول شااده اساات ولی انچه مهم اساات پیدا در طول سااال های متمادی د

کردن راه های حل مشکالت است که کمتر به ان پرداخته شده است. چیزی که در این عصر و زمان اقتضا می کند تا بتوانیم با مشکالت فایق 

های خوب با امکانات دست داشته می باشد که ما را به یک نتیجه نسبی هدایت کند. اما اگر امکانات  اییم داشتن برنامه های درست و کارکرد

 زیادتر داشته باشیم و برنامه درست تنظیم کرده نتوانیم مطمئنآ به نتیجه ای نمی رسیم. 

مردم را واقعآ به ستوه اورده است و هر روز  فقر ، تنگدستی ، بی کاری ، و دیگر مشکالت اجتماعی که سالها دامنگیر مردم ما بوده است و

شاهد مراجعه خیل مردم برای دریافت کمک به پرورشگاه کابل هستیم. از طرف دیگر  هم که می گذرد بر این مشکالت افزوده می شود که ما 

نهادهای غیر دولتی باعث  بی تفاوتی های مساادلین امور ، همچنان عدم داشااتن برنامه درساات چه در سااطح دولتی و حکومتی و چه در سااطح

   افزایش مشکالت اجتماعی می شود. و اگر اعتیاد مواد مخدر را بر این مشکالت بیفزایم حجم مشکالت بسیار سنگین می شود.

با برنامه های درسات و عالی وارد شاویم اگرچه امکانات کم هم اگر داشاته باشایم مطمینآ  پس بر ما اسات که در راساتای کاهش و زدودن فقر 

  به یک نتیجه نسبی می رسیم.

 

 

گ حسب معمول هر سال با بسیار شوق و عالقه به کابل می اید تا از اطفال پرورشگاه کابل دیدن نماید و برای انها با تهیه لباس و بوت و بی

ن شخص داکتر ولید دستگیر است که امسال متفاوتر از سال های دیگر با فامیل و فرزندانش یک جا به پرورشگاه کابل مکتب خوشی بدهد،ای

امدند و اطفال پرورشگاه را مورد نوازش قرار دادند. یکی از فرزندانش به تاسی از روش پدر، که عبارت از کمک و یاری اطفال بی رپرست 

گی زد ، او تحفه های سالگره خود را صرف خرید دوا برای کلنیک پرورشگاه کابل نمود تا از راه پدرش باز می باشد ، دست به یک اقدام بزر

  .نماند ، خداوند برایش طول عمر و موفقیت عالی در همه شدن زنده گی اش نماید

          برنامه های پرورشگاه کابل



              برنامه های مداوم پرورشگاه کابل1- 

 146ی ، تعلیم و تربیه اطفال بی سرپرست یکی از برنامه های همیشگی پرورشگاه کابل بوده است که در این قسمت تا فعال در حدود نگهدار

نفر شااب و روز در در بخش لیلیه می باشااند و بقیه به شااکل نهاری  64طفل حاضاار که تبت و راجسااتر می باشااند موجود اساات و از جمع ان 

ابل قرار دارند. کسانیکه در بخش لیلیه هستند سه وقت صرف غذا در پرورشگاه دارند و انعده کسانیکه نهاری تحت سرپرستی پرورشگاه ک

هسااتند تنها از طرف چاشاات از غذای پرورشااگاه بهره مند هسااتند و غذای این اطفال به شااکل منظم و با مینوی غذایی توسااط خود شاااگردان 

ای اطفال پرورشگاه موضوع تعلیم و تربیه انها است که خوشبختانه امسال تحول بزرگی در توزیع می شود و خدمت می شود. چیزی مهمی بر

این بخش که عبارت از تاساایس مکتب در داخل پرورشااگاه می باشااد ر  داده اساات که یقینآ تاتیر بساایار مثبت و عالی در بخش تعلیم و تربیه 

 در مکتب داخل پرورشااگاه می روند تنها تعداد اندکی به صاانوف باال به مکتب انها می کند. و انطوریکه گزارش شااد اکثر شاااگردان پرورشااگاه

 های بیرونی می روند. 

 

 

 

 

 

 

 

حمایت مالی بیوه زنان و زنان بی سرپرست یکی از برنامه های خیریه پرورشگاه کابل است که ماهانه بیشتر 

را از پرورشگاه دریافت می کنند این کمک  فامیل را تحت حمایت دارد که انها هر ماه مقدار کمک خود 100از 

ها از طرف همکاران افغان ریلیف فند هر یک حاجی رضا متین ، حاجی ضیا رضا ، خانواده محترم حسامی ، 

حاجی وحید بهادرزاده ، اقای اشرف ناجی و و دوستان شان در کالیفرنیا امریکا ، اقای اسدهللا قدیر و دوستان 

 120اسپانسرکننده ها و همکاران افغان ریلیف فند صورت می گیرد. تا فعال بیشتر از شان در استرالیا و بقیه 

 داده اند که هر ماه می ایند و خانواده را به شکل ماهانه تحت پوشش پرورشگاه کابل قرار 

 اداره پرورشگاه کابل پول خود را نقدآ اخذ می کنند.از

 

 برنامه تفریحی اطفال پرورشگاه کابل



شگاه کابل در اوقات فراغت خودشان مصروفیت های سالم ورزشی هم دارند که در دو بخش ورزشی وقت خود را سپری می کنند اطفال پرور

 ، یکی ورزش تکواندو و دیگر ورزش فوتسال که انجام می دهند و همه در این دو ورزش عالقه مند و همچنان پیشرفت های دارند. 

 کلنیک پرورشگاه کابل

جهت  ی پرورشاااگاه هم فعال اسااات که در این کلنیک یک تن از داکتران متخصاااص هفته دو بارالبته کلنیک صاااح

تداوی اطفال پرورشااگاه و همچنان بیوه زنانی بی بضاااعتی که تبت و راجسااتر پرورشااگاه می باشااند تداوی می 

نی داده دسااترس اطفال و بیوه زنان مسااتحق مجا شااوند. در این کلنیک ادویه جات ضااروری موجود اساات که در

 می شود.

 

 برنامه های مقطعی پرورشگاه کابل -2
 

انجمن المهدی مقیم کشور استرالیا یکی از نهاد 

رسان برای مردم فقیر و بی بضاعت  های مدد

رمضان مبارک می باشد که که هر سال در ماه 

دیگر اوقات سال برای مردم کمک های  هم و

در ماه مبارک  . امسال همدنخود را می رسان

خریطه  350بوجی آرد ،  350مضان به تعداد ر

قوطی روغن برای یک تعداد  350برنج و 

خانواده های فقیر و بیوه زن کمک شدند که این 

به دسترس اداره پرورشگاه کابل قرار کمک 

سرطان  12گرفته برای مستحقین اش به تاریخ 

با حضور داشت حاجی صاحب اصف و  1394

مستحقین اش  دیگر نماینده های انجمن برای

توزیع شد که خداوند انشاء هللا برای ایشان اجر 

و تواب عنایت فرماید و در همه شدن زنده گی 

 .موفق و سر افراز باشند

 افطاری های ماه مبارک رمضان
ر پی پهن نمودن ماه رمضان ماه رحمت و برکت ، ماه ای است که بنده گان مومن و خداجو را وامیدارد که به تاسی از دستورات اسالم د

دسترخوان جهت تهیه افطاری برای مردمان نیازمند و فقیر خود باشند. در این رمضان هم یک تعداد هموطنان مومن و خداجوی همکاران افغان 

حب وحید ها که از طرف محترمین هر یک حاجی صاریلیف فند افطاری های نذر نموده بودند و در اختیار پرورشگاه کابل قرار دادند. این نذر 

 نیت شده بود در چندین شب ماه رمضان برای اطفال پرورشگاه کابل و مادرانشان افطاری داده شد بهنام علی بهادرزاده و
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