
 ! کودکان         درکاشانه کودکان مادران و پدران همه به سالم

! امید           کاشانه در شاگردها ، ها استاد عزیزان، همه به سالم

. میخوانیم              باهم است، نموده تهیه پار سال فعالیت از تابش استاد را آنچه اینک

افغانستان       ) خیابانی کودکان از حمایت خیریه )A.S.C.R.C.Oموسسه کوفا(      نهاد آن پارتنر ،( KUFA. e.vو
. کند                     می فعالیت مستقیم غیری و مستقیم صورت به والیات سایر و کابل در خیابانی کودکان از حمایت در که سالهاست

به                        و جدا خانواده از کودکرا هزارها مخدر مواد به اعتیا و مهاجرت فقر، جنگ، دهه چهار بیشتراز که است حال در این

بضاعت                      بی های خانواده و کودکان این از متمادی های سال جریان در شان حمایت با ها نهاد این اما کشانده، خیابان

حرفه                       و آموزشی های حمایت کنار در مذکور نهاد نیز و کند فراهم را تحصیل و تعلیم شرایط آنها از بسیاری برای توانسته

. اند                داده قرار دایمی صورت به مالی حمایت تحت مستقیم صورت به کودکرا صد ى

امروز                     بودند، بسته امید ها بجاده شان های خانواده ی نفقه آوردن بدست برای اقتصادی، بد شرایط بخاطر دیروز که کودکان

نجاری،                      های حرفه شان مکاتب دروس کنار در و داده تغییر را شان زندگی اند توانسته نهادها این حمایت با بختانه خوش

   )    ( مکتب            مضامین و میناتوری و رسامی خطاطی، های هنر کمپیوتر، بافی، قالین ، نورستانی کالسیک شکل به کاری کندن

. باشند                شان آینده به امیدوار و بگیرند فرا دوازدهم صنف الی ابتدایی ی دوره از شان

تعلیمی     سال جریان فصل               1398در سه در کوفا نهاد آن پارتنر و افغانستان خیابانی کودکان از حمایت خیریه موسسه

از     بیشتر سال در        450اول آموزشی مختلف های بخش در (19شاگرد، دوازدهم     )    الی ابتدایی صنف از درسی صنفی

پیش          .           به گامهایی آموزشی های برنامه گیری فرا با شاگردان اند داده قرار نظری و فنی های آموزش حمایت تحت

از    بیشتر میان                150گذاشتندو امتحانات در نهاد این آموزشی های برنامه موثریت به بنا شان مکاتب توانستنداز آنها تن

های                         حمایت کنار در موثر گام یک این و کنند کسب را ج و ب الف، عالی های درجه خویش مکاتب ساالنهای و ای دوره

. باشد          می بضاعت بی های خانواده و کودکان برای مالی

از              بیشتر مذکور موسسه ، بود مسدود مکاتب تمام که زمستان فصل پول        640در پرداخت توان که های خانواده از شاگرد

جهت                      در که داده قرار نظری و ى حرفه های آموزش پوشش تحت صورترایگان به نداشتند را آموزشی مراکز سایر در

      . تعلیمی             سال در متأسفانه اما شود واقع موثر تعلیمی جدید سال برای مکاتب دروس آمادگی و ظرفیت 1399ارتقای
نهاد                     ارشد مدیران دید صالح و صحت جهانی مان ساز هدایت به بنا فوق نهاد فعالیت کرونا کشنده ویروس اپدیمی بخاطر

و                     شاگردان با دایما و حضوری غیری صورت به موسسه ریس و استاتید ولی آمده تعلیق به موسسه فعالیت مذکور های

مستحقین                     به غذای مواد هفته یک برای مبارکرمضان ماه در نیز و باشند می ارتباط در موسسه پوشش تحت خانوادهای

. اند   کرده توزیع

 . افغانستان            خیابانی کودکان از حمایت یه خیر موسسه فعالیت خالصه بود این

! روح                بی و سرد خیابانهای نه باشد خانواده گرم کانون کودکان جای که روزی امید به
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