
 ها  پرورشگاه یاست عمومیر عمده   یها دست آوردکارکردها و برخی از 
 .هجری خورشیدی 6931  یسال مالدر  درسطح کشور

 

 :اهداف

ن، یت اطفال، معلولیبه منظور مصئون یخدمات مراقبت اجتماع ه  شبک تیتقو :کیژیاسترات هدف
 .ها آن یت مشارکت اجتماعیتقو نوجوانان، کهن ساالن و

سالم، اعاشه  ه  یخطر، مراقبت و مواظبت، ترب معرضدر سرپرست و   یم، بیتیت اطفال یحما :عمده هدف
 .به جامعه ها ه و ادغام مجدد آنطو ابا

 :آوردها دست

 :ها پرورشگاه یهنگآ در بخش انسجام و هم

( 4682) از جملهبضاعت که  یب م ویتیاطفال  از تن(  1689) تعدادبه ت قرار دادن یحما زیر -
 پرورشگاه 86ق یاز طرد نباش یذکورم تن از طبقه   (7217) به تعداد اناث و طبقه   تن از

 .موزش و پرورش قرار دارندآو  شت، مراقبتیتحت مع یدولت و یخصوص
 .افغان ین دربانک ملیمسکن وعالوالد ه  یته پرورشگاهاطفال  یبرا یافتتاح حسابات بانک -
دسترس   هه و بیکشور ترکمالی طفل به کمک  452ت یر مجهز به ظرفیتعماعمار یک باب  -

 های تسهول دارایکه اعمار شده  تعمیرن به یالدواطفال بخش عالچنان انتقال  ؛ همآن نقرارگرفت

 :باشد یم زیر

 ؛ل گرم کنندهیشن، وسایرکندیا :لیاز قب ؛اطفال یه با امکانات مناسب برایلیز مکمل لیتجه 

  ؛...ندهیشو، الصحهچپرکت، دوشک، بالشت، کمپل، مواد حفظ  ،اق کنفرانستون، ایزیتلو

 ؛وتر دسکتاپیه کمپیپا 42 یوتر مکمل دارایالبراتوار کمپ 

 ؛عالوالدین پرورشگاهلباس اطفال در  یخاطر شست و شوه مجهز ب خانه   یدوب 

 ؛اطفال یبرا یل بازیکودکستان مجهز با وسا 

 اطفال یمجهز برا یحیپارک تفر. 

خواهد اطفال قرار مورد استفاده   به زودی که عالوالدین پرورشگاه پیشین شده   یساززباتعمیرهای  -
 .گرفت

 کشور یطفل به کمک مال 422ت یبه ظرفت بلخ یوالدر  پرورشگاه بباک یو افتتاح  اعمار -
 .قرار گرفته است یمورد بهره بردار ه کهیدوست ترک

 .ده استیگرد عمالً آغازت سرپل یوال پرورشگاه ریتعم یکارساختمان -
 یها دربخششاگردان  یمیبردن سطح دانش تعل بلند ، جهتکارن رضایمعلماز تن  (92)جذب -

 .وتریو کمپ یاضی، ریسیکانکور، انگل یگ آماد
در  یخصوص و یدولت یها پرورشگاهکارمندان ت یظرف یارتقا و یآموزش یها ناریمیرسیتدو -

 .مرکز
کابل که  و انی، پروان، بامیغزن های تیدر وال یخصوص پرورشگاهباب چهارجاد یا -

 .باشد یدوران م درشان  یها نامه تفاهم



 های  کیکلن در عالوالدینمسکن و  ه  یته پرورشگاهتن از اطفال  852 زیر درمان قرار دادن -
 . ها پرورشگاه یصح

 شفاخانه   ،یمرجنسیا) مرکز یها دوبخش به شفاخانه ض هریاطفال مر از تن (919) تعداد  هب -
ک ینیکل چشم و شفاخانه   شا،یک شفاخانه   ،یانتان شفاخانه   اشت،یسره م شفاخانه   ،یاستوماتولوژ

 .ندا هدیگرد یرفعم یغرض تداو یمرکز
ون یسیکم سویه از یق توسط وزارت محترم عدلیاز تدق پسافته و یانکشاف  ها پرورشگاه مقرره   -

ن یدر ا .گردد ینافذ م ،صاحب جمهورس ییح ریده است که بعد از توشید گردین تائیتقن یعال
 . خواهد شدحل  یکافاندازه  تا  ها پرورشگاهمشکالت  ،مقرره

 . است افتهیز انکشاف ین ها پرورشگاهجاد یا یارهایمع رش اطفال ویطرزالعمل پذ -
به  برابروزارت صحت عامه  یبخش تغذ یبه همکار پرورشگاهاطفال  ییغذا ینویم -
مورد  یها به اساس کالور ارینو معین میا در ده کهیو منظور گرد یبازنگر FBDG یهادستندرا
 . است شده در نظر گرفتهها  آنسالم  ه  یمنظور تغذه ب ،از اطفالین
به اساس حکم مقام  ها، پرورشگاهرش اطفال به یپذ روندت در یجاد شفافیق و ایغرض تطب -

اسناد اطفال موجود  یبررسگر ید ته  یک کمی چنانم؛ هدهیجاد گردیون مشخص ایسیکم ،وزارت
 . ان داردیر مستحق جریمستحق و غ اطفال کیبه منظور تفک پرورشگاهدر 
اب، زابل، یان، سرپل، فاریدان وردگ، بامیسا، لوگر، میکاپ های تیوال ینهار یها پرورشگاهلغو  -

 .لغمان و خوست
 یم و بیتیر، یب پذیسآت از اطفال یروز حما ه مثابه  رمضان ب پانزدهممشخص نمودن روز  -

 .سرپرست
 . یاست جمهوریدر ارگ ر پرورشگاهس جمهور با اطفال ییجاللتمآب ر ید مبارکیع -
 . ریسسات و افراد اهل خؤها از م جذب کمک -
 .یعرب امارات متحده   سوی ازکندهار  والیت در پرورشگاهیک باب سنگ تهداب گذاشتن  -
 .سرپرست یم و بیتیاطفال  یبرا یطرح صندوق تعاون ه  یته -
، CICسسات ؤم یبه همکار «احمد»نام ه وب بیاطفال مع یاق براتز و افتتاح دو ایاعمار، تجه -

 .مسکن ه  یته پرورشگاهدر  CPCCات و یاد بیبن

 : هیم و تربیدر بخش تعل

 طب، حقوق، یها یحپوهن بههجری خورشیدی  9615ن سال اتن از فارغ 22افتن یراه  -

 .ق کانکوریطرها از  ر رشتهیو سا یرینیانج

 معادالت، حساب، الجبر، یها از کورس پرورشگاهتن از اطفال  492فارغ شدن تعداد  -

 یکه توسط مرکز آزاد یسیانگل و وتریکمپ ،یصحت روان ،یرسام، یسیخوشنو ات،یاضیر

 .یافته بودر یتدو پرورشگاه

 کتابخانه  و مطالعه   امندیغن جهتسسات ؤمختلف النوع ازم یها لد کتابج 652تعداد به  -

 .است دهیکمک گردشاگردان 

 ،ون فوتبالیفدراسو  کیپمال ملی ته  یکم یمسابقات فوتبال به همکار یخزان و یبهار یها منتتورن -

 .است دهیگرد یراه انداز عالوالدینو  مسکن ه  یته پرورشگاهدر

 .ها پرورشگاهمکاتب در  94صنف  تااز صنف اول  یه رسمیم و تربیتعل -

که  رسیده امضا ای به تفاهمنامه «مورا» یمیبا مجتمع تعل ،پرورشگاهت دختران یماحبه منظور  -

 .گردند یم یل به آن مجتمع معرفیتحص جهت ادامه   پرورشگاهدختران  ،ن تفاهمنامهیبه اساس ا



 . به مکاتب معارف شهر کابل 94و  99، 92صنوف  شاگردان امل ساختنش -

 :یمیتعل نظارتو  یکیت تخنیدر بخش حما

است یر یسیو پال یژیاز استرات یسأها به ت پرورشگاه یمیو نظارت تعل یکیت تخنیت حمایآمر -

، یها، پالن درس ، انکشاف مهارتیسیروند تدر ل عمده  یافغانستان مسا یها پرورشگاه یعموم

ستفاده طرزا و یکیتودیو م یآموزش ینارهایمیر نمودن سین و کارمندان، داات معلمیظرف یارتقا

اطفال و شاگردان و از  ع نان سه وقته  یاز توز یمراقبت جد ،سیان تدریدر جر یطیاز مواد مح

 .است گردیدهنظارت ، لیر مسایو سا یآموزش ارسال مواد ممد ،یسیط تدریوضع مح یچگونگ

، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل های تیوال یو خصوص یدولت یها پرورشگاهنظارت از  -

 . انیسا و بامیپروان، کاپ لوگر،

مرکز و  یها پرورشگاهمکاتب ( 9615) یمیج سال تعلینتا های ق و کنترول از جدولیتطب -

 .اتیوال

 .اتیمرکز و وال یو خصوص یدولت یها پرورشگاهه از یب احصایه و ترتیته -

 ییو صفا ین، پاکی، نظم و دسپلی، صحیتیو ترب یمیت امور تعلی، وضعییغذا ینویق میتطباز  -

برخی مرکز و در  یها پرورشگاه ، تشناب و حمام دریخور نانالون سه، آشپزخانه، یلیل یها اتاق

 .است ارایه گردیدهالزم  یها یینظارت صورت گرفته و رهنما ،اتیوال

اطفال به  یتیو ترب یمیتعل در عرصه   یالزم و ضرور یها ییر نمودن جلسه به منظور رهنمایدا -

به  همچنان و یغزن ،سایکاپ کندز، خوست، کندهار، کنر،های  والیت یها پرورشگاهن یئولمس

 .مرکز یخصوص یها پرورشگاهن والومس

 

 9618در سال مالی  ها آوردهای ریاست عمومی پرورشگاه ای از کارکردها و دست این بود فشرده

 .کنندگان و خوانندگان محترم سایت وزارت پیشکش گردید هجری خورشیدی که به بازدید

 


