
 وگو گفت

 های وزارت کار و امور اجتماعیرئیس عمومی کودکستان ،ا حوریه سردارزادهب

 ؟  چیست ۀ وجودی ریاست عمومی کودکستانفلسفصاحب! مشخصاً جناب رییس

 ؛ ترم و اصطالح علمی آن ها در افغانستان،  دکستاناصلی که از بحث کو  اساسی و  منطق از شما؛  سپاس 

بحث انکشاف دورۀ    شوند، چندین دورۀ دیگر تقسیم می که به  میباشد؛  انکشاف دورۀ اولیۀ طفولیت  

گی؛ ه شود تا هشت سالکه از صفر شروع می (Early childhood development) یا  اولیۀ طفولیت

تا سه و پس از به دنیا آمدن    طفل  به دنیا آمدنتا لحظۀ    در بطن مادر  نطفهگیری  لحظۀ شکل   یعنی از

دورۀ ه سال به  گی  که  آن    «انگلیسی»است  کودک  ((Infantبه  یا  نوزاد  فعالیت      . گویدمی   یا  فلسفۀ 

  تحقیقات جدید علمی  اسناد ملل متحد،  طابقت به اسناد تقنینی کشور، ر مد  است کهها این کودکستان



فرجام در  مردمبحث    و  می  ؛تقاضای  مجبور  را  فعالیت ما  تا  باشیم؛ سازد  داشته  کودکستانی    های 

، خواستار کودکستان نیز  را دارد اخانه، مکتب، سرک، آب و برق شف  گونه که یک شهروند تقاضایهمان

صئونیت اجتماعی بسیار مطرح و  به عنوان یک بخش خدمات، در بحث م  دورۀ اولیۀ طفولیت  باشد. می

اند؛   « هاروارد»  است که نظر به تحقیق که دانشگاه مهم   ۀ مان دوراین ه  و دقیقاً  استمهم   انجام داده 

ها دولت   همین دلیل، به    . گرددمی   در آن شکلپروسۀ تکامل دماغ انسان    « و انسان »هشتاد فیصد مغز  

این دوره  ارزشمند تخدمامکلف هستند،  ها متحد والمللی که به آنملی و بینعموماً مبتنی بر اسناد 

، کنند« نهاد تقسیم می چهار   -هس»   ها این خدمات را  میاند. برخی از دولت داننمکلفیت خود می   را

نمونه؛   مواظبتطور  و  اول  صحت دور  دورۀ  وزارت  به  بارداری  و  طفولیت  و  کودکستان  عامه، ۀ  ها 

است و یک دورۀ آموزشی  بحث مصئونیت اجتماعی، مواظبت و مراقبت از کودک   چونها،  شیرخوارگاه 

های قبل از ش سال به بعد و آموزش و دورۀ ش  باشدزارت کار و امور اجتماعی می ؛ مربوط به وباشدمی

در  که    شودکه مربوط به وزارت معارف می و شامل شدن در مکتب دورۀ است    «preschool» مکتب یا  

دیگر   کشورهای  از  افغانستان    برخی  همینمثل  امااستگونه هم  بعضی    ؛  کشورهادر  براز  عالوه   ؛ 

دونرها    حتا، انجوها و  عالی، وزارت حج، ارشاد و اوقاف«؛های »معارف، صحت، زراعت، تحصیالت  وزارت 

سی کشور  قانون اسا  54دولت افغانستان در مطابقت به مادۀ  د.  نیز در این فعالیت مهم شریک هستن

دولت    قانون کار،    126  و بر اساس مادۀ    حمایت نمایند  «مادر، کودک و خانواده   »  مکلفیت دارد تا از

است می  درکه    «زنان»  برای  که  مکلف  کار  دولتی  دارند؛  و  کندادارات  کودکستانی  خدمات   طفل 

نمایند؛  کودکستان فراهم  دولت   را  همۀ  کودک  حقوق  کنوانسیون  به  مطابقت  قبالها  در  تمامی    در 

پایدار    از طرف دیگر طبق   ، اجد شرایط دورۀ کودکستان مکلفیت دارندکودکان که و انکشاف  اهداف 

ها را مکلف  ؛ دولت گردمتحد؛ مخصوصاً هدف شمارۀ چهارم که بحث آموزش را در بر میسازمان ملل

تامی ا  سازد  مراحل  همان  در  را  تواناییکودکی  ولیۀکودک  حد  باالترین  به  از    اش  استفاده  برای 

به صورت ویژه خدمات دولت را ناگزیر  ساخته    ، های یاد شده استعدادش آماده نمایند. این مکلفیت 

 را ارائه نمایند.  هاکودکستان

د؛ به باور بعضی  نمایگی میزبانی میه سال  5طفل را از بدوی تولد تا سن  و امور اجتماعی،    وزارت کار 

و ما به   استدارد؛ همین دوره   گیری مغز کودک نقش حیاتیشکل ترین دورۀ که در  اساسی   ها؛تئوریسن 

 . اولیۀ کودک، مکلفیت جدی و اساسی داریمیک نهاد اساسی مرتبط به انکشاف دورۀ  عنوان 

 

 



کودک مکلفیت دارند و شما از برخی ادارت نام بردید نهادهای که مرتبط به  با  قدر   خانم سردار زاده! چ

   آهنگ هستید؟هم

 

به    شما  که  به این معنا  است سکتوری یک کار میان  در تمام جهان  ، آوان طفولیت عالوه بر افغانستان 

کودک    )  مثال؛   د. به گونۀیر باین پروسه را  به دلیل ابعاد مختلف و متفاوت پیش ب  یدتوانتنهایی نمی 

 ینیازمند  کودک  ، است   وزارت صحت عامههای،  جزوِ مکلفیت   است که  صحیهای  مراقبت   ینیازمند

نیازمند داشتن  کودک  ،  است  از وظایف وزارت معارفاست که    به خدمات آموزشی   داشتن  رسیدست 

 باشد. می   (مکلفیت وزارت کار و امور اجتماعیجزوِ    است کهبرای مصئونیت اجتماعی    ها، شاخص   یمتما

 گیرد. نمی  درست ارائه به گونۀ ؛ خدمات نیزدر رفتن منابعح الرغم؛ علیآهنگیهم عدم   به دلیل

های معارف، صحت  یونیسف، بانک جهانی، و وزارت  با  آهنگی و همکاریاست ما در هم با این وصف؛ قرار 

اولیۀ کودکی یا طفولیت  عامه، کار و امور اجتماعی و وزارت زراعت؛ شبکۀ   یک  که    ECDملی دورۀ 

به تطبیق بگیریم و با توجه به این که    نیز  دیگر بوده را در افغاستاندر کشورهای    تجربۀ بسیار خوب  

ی این شبکۀ را به عهده داشته  رهبر  زیر پوشش داریم، بایدرا  طفولیت  ویژۀ  دورۀ    ما پنج سال نخست

  . باشیم

کند،  زیر یک چتر و زیر یک نهاد فعالیت  کنید، نهادهای متعدد که در حوزۀ اطفال کار میفکر نمی 

 ؟ داشت تر می بیشکردند مؤثریت بهتر و می

 

است،  راگنده پ  ECD کار بخش  ک، اول از دید پرکتیکنم؛ زاویه به این موضوع نگاه می من از دو

او این که خدمات دورۀ اولیۀ طفولیت باید   من موافق روئکرد دوم هستم و ، استتئوریک  روئکرد دوم 

است ها زیر یک چتر بیایند.  اما؛ یک گزینه این فعالیت همه و  صورت بگیرد شده نحوی سازماندهی به 

  " بخش توانجا میداشته باشیم. دراین  افغانستاندر  بنام ادارۀ انکشاف دورۀ اولیۀ طفولیت که ادارۀ 

است که خارج از  ین و روئکرد دیگر ا . "داشته باشیم بخش آموزشو انشناسی، و رتغذیه،  صحت، 

جوانب به شکلی ایجاد   اداره را داریم که یک ساختار مبتنی بر توافق تمامت یا وزار  ساختار رسمی؛

که خطوط  به گونۀ  ؛د به طرف یک نقشۀ راه برونو تشریک مساعی هم ها در موافقت د که این گرد

از   . دبار بیآور فقیت بهمؤ توانندمی  هاکه این تفکیک مسوولیت . باشدو مشخص کاری هر اداره جدا  

که به اساس تحقیقات دو نهاد بسیار معتبر جهانی  یا سمپوزیم و یا هم کنسرسیوم ای نگاهی شبکه 

ند و در نتیجۀ آن شبکۀ جهانی دورۀ اولیۀ  انجام گرفت 2016جهانی که در سال  کیعنی یونیسف و بان 

رهنمایی   چنان، و هم  المللیتعریف استندردهای بین   طفولیت را ایجاد کردند. هدف از ایجاد این شبکه



تعریف   به خود اولویت ؛در داخل کشور رسیدگی نمایند  ECDبه وضعیت   ورها بود تا بتوانندکش

به ایجاد   تشویق  راکشورها المللی منابع آن را تدارک نمایند. باز به اساس همان شبکۀ بین  نمایند و

خوشبختانه با همکاری شبکۀ  ما  است. های ملی کردند که نتایج بسیار خوب در پی داشته شبکه 

  . دورۀ اولیۀ طفولیت در داخل کشور هستیمدر حال ایجاد شبکۀ انکشاف جهانی 

به چه پیمانۀ ها  شان در کودکستانشهروندان با توجه به جذب کودکان  مندیمیزان عالقه 

 ؟استبوده

 

در مناطق شهری،    بهتر خواهد بود.   از چند محور صحبت نماییم؛مردم  خوب اگر ما در مورد میزان تقاضا  

از    ها توسط پدر و مادر باسواد اشتغال پدر و مادر و درک اهمیت کودکستان عالوه بر سطح سواد،    تقاضا

بوده    خاص اهمیت   این  برخوردار  کشور  که  یعنی  اطراف  به  نسبت  را  بیششهر  متقاضی  برای  ترین 

دارد. اما؛ در مناطق غیرشهری و دوردست کشور، به دلیل عدم دانستن اهمیت کودکستان  کودکستان 

مناطق غیر شهری  که  د؛ هرچند  اهمیت آنچنانی نمدهامکانات و منابع اولیه؛ مردم به کودکستان      قلت  و

و  استتهیۀ نان فرزندانش  دغدغۀ اصلی پدر  اما در دهات؛ هم از پالن و برنامۀ کاری ما خارج نیستند

ب فرزندش  کرده و درخواست جذ  گاهی مجال نیابد تا به ریاست کار و امور اجتماعی، مراجعهشاید هیچ 

  رنگ است؛ عدم آگاهی والدین . دلیل دوم که میزان تقاضای مردم در دهات کمکودکستان کند  به  را  

. کستان را درک نمایند؛ تا مردم اهمیت کوددارنددر این بخش    تر  که نیاز به آگاهی بهتر و بیش  ؛است 

توانیم  که متاسفانه با این تشکیل و بودجه نمی   مواجه هستم  مردم  با این وجود هم ما با حجم تقاضای

نماییم بین به آن رسیدگی  و  ملی  دونرهای  از  ما  دلیل  به همین  تقاضای کمک  ؛  این بخش  در  المللی 

 . نمودیم

ریاست عمومی  های ها و مکلفیت از مکلفیت کاری تان به عنوان رئیس کودکستان !رئیس صاحب

 ها به ما بگوئید؟کودکستان

 

 جه به »ماموریت و دیدگاه«ها با توریاست عمومی کودکستان  ما منحیث اساسی  های اول ومکلفیت  

م نماییم؛ یک  فراه رسی هر طفل زیر پنج سال واجد شرایط کودکستان رادست این است که زمینۀ

رسی به خدمات اولیۀ طفولیت در  یم، دست ن نماییها تعی مناسب برای کودکستان «فیس»

ها هستند؛ های اساسی ریاست کودکستان ها دیدگاه یم. این ها فراهم کنو کودکستان هاشیرخوارگاه 

داشته باشیم، معلم  ما مکلفیت داریم که کودکستان ایجاد نماییم، برای کودکستان تشکیل همچنان؛ 



، بل آب، برق تعمیر و غیره را تنظیم  و مدیر را توظیف نماییم، مواد غذایی را تهیه و تدارک نمایم

های بعدی ما این  دهیم. مکلفیت کنیم. بعد از آن کودک را جذب کرده و عمالً تحت آموزش قرار می 

اندازی نمایم، یعنی معلم  راه  های ارتقای ظرفیتاست که برای معلمین از نظر پیداگوژیک برنامه 

ر پنج سال خدمات  کودکستان باید از نظر سجایای جسمی و روانی آماده باشد تا بتواند برای کودک زی

های یکی از ریاست  ها، ریاست عمومی کودکستان  ارائه نماییم. مکلفیت دیگر ما این است که چون

اگر چه این عواید  د گردآوری نماییم. عوای  باید برای وزارت کار و امور اجتماعیعوایدی است، 

الجرت اشان تعریف شده، فیس حقاما چون مکلفیت برای  گردد؛سرازیر می مستقیماً به حساب دولت  

ها در کودکستان  است، مکلفیت دیگر ما ایجاد اشتغال برای زنان  . الشمول خیلی مشخص استو حق 

ها مردان را  در کودکستان ان باشد، ماشان پیش زناز نظر جنسیتی مردم دوست دارند که کودک 

مکلفیت دیگر   نماییم. فراهم می  زمینۀ اشتغال را برای زناناز طریق کودکستان و  کنیماستخدام نمی 

دارد ما مکلف هستیم برای  کنند و کودککار می ، زن که در اداره باشدحمایت از زن شاغل می ما؛

  ؛و مکلفیت دیگربه این ترتیب یک شاخص دیگر  . نماییماش خدمات کودکستان را فراهم کودک 

طفل را آماده بسازیم تا وارد  چنان، باید، هم . ستابحث کودکستان  ی اقتصادی زنان نیزتوانمندساز 

نماید ما باید  وزارت معارف سیستم آموزشی را رهبری می  که وقتیسیستم آموزشی گردد بخاطر این 

تنظیم روابط  ما بعدی  کلفیتتا وارد این سیستم گردد. م ماده بسازیمها آگیکودک را با کمال آماده 

هر سه از این   معلم و مادر و پدر است، یک رابطۀ سه طرفۀ بسیار مهم که در دست-سه جانبۀ کودک 

  زنجیرۀ اصلی آموزشی و مراقبتی دورۀ اولیّۀ کودک است و تالش ما این است تا ازین زنجیر مواظبت

ها و باید همان اسناد معیاری، پالیسی این که  ریاست  مکلفیت دیگر این در پهلوی . نماییم

و در   ه ددورۀ اولیۀ طفولیت را ترتیب نموهای مرتبط به دورۀ اولیۀ طفولیت یا انکشاف استراتیژی 

  بدهند؛ ؛مند کار در بخش کودکستان هستندکه عالقه  المللیملی و بین  اختیار تمامی نهادهای

حمایت و در عین حال نظارت نماییم و در   سکتور خصوصی از باید این است که ما مکلفیت دیگر

های ما کودکستانخصوصی زمینۀ کار را برای این سکتور در بخش کودکستان فراهم نمایم.  عرصۀ

کنیم، از این آدرس خصوصی  های خصوصی را ایجاد میدهیم، کودکستان خصوصی را جواز فعالیت می

 نماییم و همزمان مکلفیت نظارت را به عهده داریم. می آوری هم عواید جمع 

 ؟ روی چه میکانیزم استوار استهای خصوصی فعالیت کودکستان ! رئیس صاحب

 



شامل و مربوط وزارت کار و امور اجتماعی  باشد،    که  کنیم هرنوع کودکستانوقتی ما از کودستان یاد می 

توانند خدمات ارائه به دو شکل میکودکستانی ایجاد کند،  شود وقتی یک فرد یا سازمان بخواهدمی

خود این شخص تابع  هب  کرد؛ خوداخذ می   «فیس»نمایند. اگر انتفاعی بود یعنی در مقابل ارائۀ خدمات  

های فکری وزارت تجارت  از ادارۀ ثبت مالیکیت   گردد و مکلف به اخذ جواز  میقانون تجارت افغانستان  

ما یک پروسیجر در  گردد. عمومی کودکستان آغاز میوسۀ ارزیابی اولیۀ ریاست پر . پس از آنشودمی

شود و پس از گزارش  خل ریاست داریم که هیأت از نشانی ما به منظور ارزیابی و نظارت  مؤظف میدا

نظر به کیمیت  گردد.  ها توزیع میبه این شخص جواز فعالیت از طرف ریاست عمومی کودکستان هیأت،  

امکاناتو   خدمات  کیفیت  کودکستان   ، و  تعداد  ریاست  به  نظر  و  مینماید  تعیین  را  خدمات  فیس  ها 

می اخذ  درصد  ده  پولی  تضمین  شده  شامل  این      گرددکودکان  فعالیت  ترک  صورت  در  بتوانیم  تا 

اد  کودکستان، فیس والدین را دوباره بپردازیم و اطفال را به دیگر کودکستان انتقال دهیم. بعد از ایج 

باشد و ما همیشه  ها میکودکستان انتفاعی نظارت از فعالیت آن نیز وظیفۀ ریاست عمومی کودکستان 

 ودکستان را همواره زیر نظر داریم. کرد و فعالیت یک کاز عمل 

  یه یک شخص و یا مؤسسۀ خیر  ت. غیرانتقاعی به این مفهوم کهغیرانتقاعی اس های  نوع دوم کودکستان

ت  دکستان را بدون اخذ فیس بصورت رایگان ارائه نمایند. برای ارائۀ این فعالی بخواهد که خدمات کو

نامه ها یک تفاهم ها؛ ریاست عمومی کودکستاننوع کودکستان  نیاز به اخذ جواز فعالیت نیست. به این 

میکه  دارد   امضا  شخص  این  کودکستانو  گردد  با  از  به  نظارت  رسیدگی  و  حمایت  خصوصی،  های 

 نماییم. هاست و ما در این قسمت کار میوظیفۀ ریاست عمومی کودکستان  ؛ اهمشکالت آن

 

کاری برای حل آن روی دست گرفته  ها چه بوده و چه راه ترین مشکل تان در حوزۀ کودکستان کالن

 اید؟ 

 

در تمام جهان مشکالت مشابه که نه تنها در افغانستان بل   ECDها و حوزۀ کار در بخش کودکستان

بر است، بسیار هزینه  ECDاست. پروسۀ مشکل بودجه  ECDفعالیت . بحث و معضل کالن فراراه دارد

 شما مجبور هستید برای یک کودک یک اتاق را ترتیب و تنظیم نمایید که خوب تزئین گردیده باشد، 

علم  تشناب، میز و چوکی مناسب برای کودک داشته باشد، غذا خوب برایش تهیه نمایید و باید یک م

بر است. آموزش دیده را برایش توظیف نمایید؛ معلوم است که این کار نسبت به مکتب خیلی هزینه 

طفل را از بام تا شام نگهداری کردن، غذایی مناسب دادن، تهیۀ مکان مناسب برای خواب نیازمند  

  ساعت 4.5در مکتب فقط بر نسبت به خدمات مکتب است؛ به مراتب هزینه هزینۀ کالن است. 



تدریس است که تنها به قلم، کتاب، کتابچه، معلم و محیط مناسب تدریسی ضرورت دارد و بس. به  

آگاهی  به دلیل عدم  اصلی و اساسی به باور من این چالش . جا نیاز نیستغذا و دیگر امکانات در آن 

است. شما اگر به یک خانواده مراجعه نمایید و به مادرش    ECDاز ارزش و اهمیت  والدین و جامعه

را برای شما نگهداری   ات را در خانه نگهداری نکن و ما در کودکستان آنبگوئید که پس از این کودک 

شان از تدریس و غذا و امکانات بگوییم. و ما برای ؟کنیدشاید بگوید در کودکستان چه می  کنیم، می

از فیس گپ بزنیم مادر فرار  کنیم. اما وقتی ما ید خیلی خوب روان می در جواب شاید مادر بگو

و خدمات کودکستان اولویت دولت نیست. در  ECDچالش کالن ما این است که  ، چنانکند، هممی

ه برای جذب یک میلیون طفل در صنف  سالمقابل آموزش و پرورش مکتب اولویت دولت است و همه

 امسال معین وزارت مالیه گفت که مثالً ود؛ چون اولویت دولت است؛ شبودجه اختصاص داده میاول، 

ولی اگر پرسان   ایم. میلیون افغانی را تنها برای استخدام معلمین و ایجاد مکاتب اختصاص داده  30

اختصاص داده جدید   ها و استخدام معلمین نمائید که چند میلیون افغانی را برای ایجاد کودکستان

که با این وضعیت مواجه   کشورهای در این نوع شرایط ما خواستیم از تجربۀ ، نداردجواب وجود  ، اید

تجربه ، آسیا(دیش و ممالک دیگر جنوب هنگلاندونیزیا، نیپال، ب) های چون؛کشوربودند استفاده کنیم، 

مدیریت نمایند.   ؛ها را از طریق یک شبکهاین کشورها کوشش کردند کودکستاننشان میدهند که 

جا شدند با هم یک مجتمع کاری  چندین وزارت یا ادارۀ که در بخش کودکستان فعالیت داشتند؛ یک 

ها را پیدا کردند خالیگاه  و پرداختند را ایجاد کردند و از طریق این مجتمع به تشریک تجارب و منابع

ارزیابی کردند و    «Mandate»از نگاهی ها را پر نمایند. دونرها را هم اول و از دونرها خواستند تا آن 

از بانک جهانی، یونیسف، یونسکو، سازمان مند همکاری است. د که کی در کدام عرصه عالقهدیدن

های گوناگون خدمات دورۀ اولیۀ طفولیت را تمویل  تا بخش  صحی جهان و غیره خواستار کمک شدند

 . هستندشان متفاوت «  Mandate»چرا که دونرها نظر به  . نمایند

دهی را  به باور شما  جدا از نهادهای دولتی؛ نقش مردم، رسانه ها و جامعه مدنی در بخش آگاهی 

 کنید؟ چگونه ارزیابی می 

 

را   ولت چه کرده؟ چرا این کاراست. ددولت تنها کنیم، تمرکز ما را مطرح می   ECDما وقتی یک بحث

کند. تمامی تمرکز ما باالی دولت و نهادهای همکار  کند و یا مؤسسات همکار چرا همکاری نمی نمی 

برگزار   ((ECDبحث  هیچ کنفرانس و میز گرد را دربارۀ ها و جامعۀ مدنی، جامعۀ اکادمیک رسانه است. 

نکردند و نپرسیدند که دولت چقدر بودجه را بر این بخش تخصیص داده اند. دولت ما با تمام مشکالت  

مؤسسات همکار و  % دیگر را هم سهم 20کشد را به دوش می  ((ECD% بار 80دارند  امروز که

ی  برعکس؛ در کشور پاکستان تمام زد. اجه را  همین حاال دولت می پرد% بود80خصوصی است. 



فعالیت را سکتور خصوصی انجام میدهند و دولت تنها نقش تسهیل کننده و ناظر را به عهده دارد. در 

اما  هزار آن معلم هستند. 3(است که (ECDهزار نفر در تمام کشور مصروف کار در بخش4 کشور ما

بود بودجه در   برای کمطور مثال بهض خیابانی  ار هیچ اعت جامعۀ مدنی؛ تا هنوز در بخش مشخصاَ

کم است،  حتا  چند بحث محدود  ECDجه د و از دولت نپرسیدند که چرا بود نداشتن ECDبخش 

اکادمیک صورت   در مراکز آموزشی برگزار نشده، هیچ بحث ECDجامعه اکادمیک در موضوع 

اکادمیک   امعۀمسوولیت جها که دهی افکار پدر و مادر در باره اهمیت کودکستان است، ذهنیت نگرفته

در   هاردوارد و آکسفوردهای ت، در جهان به شمول پوهنتون رنگ اس خیلی کم استها و پوهنتون 

 . ؛ اما متاسفانه جامعۀ ما کمتر دربارۀ آن معلومات دارند« تحقیق انجام دادندECD  «17بخش 

 ؟ به ما کمی معلومات دهید ها موجودتعداد کودکستان  از کمیت و

 

آن دولتی و   کودکستان  400داریم که حدود کودکستان  در سطح کشور باب  520اکنون به تعداد هم

و بقیه  باب محل زیست  53های دولتی از میان کودکستان، باشندباب آن خصوصی می 120تقریباً 

  هزار کارمند4000 و طفل را زیر پوشش داریم هزار30000 نزدیک به باشد وکودکستان محل کار می

ریاست کودکستان   هستند. ار آن هز3000داریم که  ECDمصروف فعالیت در بخش  در سطح کشور

از ایجاد همسر   پس های اول یاست این کودکستان را در سال سال دارد که ر«74سابقۀ کاری حدود»

از  ها بود و برای نظارت ، زمانی هم بانوی نخست کشور رییس عمومی کودکستان شاه به عهده داشت

 . کرددعوت می  برخی کشورها

 

 دست دارید؟ های را روی ، برای سال آینده چه برنامهبه عنوان آخرین پرسش 

 

توجه به  با  و هاریاست عمومی کودکستانبه  جهمنظور تأمین بود ه رغم کارهای اجرایی و البی برایب

های مختلف ه نامۀ نیاز سنجی آموزشی را در الیبرد کارها به صورت درست آن؛ برپیش در هاچالش 

رییس  سای والیتی، رییس کودکستان شهر، رهبری تا مدیریتی که رؤ روی دست گرفتیم که شامل

چنان هم  و شدبابه عهده دارد نیز جزوِ این برنامه میهای نظارت و ارزیابی کودکستان تربیتی و بخش 

های آموزشی ارتقای ظرفیت  . برنامهدیمنیاز سنجی کررا  های دیگرگوریکت در الیۀ پیداگوژی و

ت ملکی  اکنون تعدادی از کارمندان ما  در انستیتوت خدماکه همین  کارمندان را روی دست گرفتیم

جاپان، ایران و پاکستان در   با برخی از کشورها از جملهما  ؛رمصروف آموزش هستند و از سوی دیگ

مسالۀ   . بفرستیمبه آن کشورها وگو هستیم تا بتوانیم معلیمن کودکستان را به منظور آموزش گفت 



در   رهنمودهای ریاست نیاز به تجدید دارد. اسناد و  است؛گر استندردسازی رهنمودهای ریاست دی

علیمی و ستندرد نداریم که به  شود. یک نصاب ت زیادی دیده می  «تاپی » نصاب تعلیمی اشتباهات 

  ابی طفل، فورمۀها ارزی فورم  ، نظارت و ارزیابیهای فورم ها، رهنمودها، همین دلیل نصاب، کتاب

سازی هستند که  نیازمند معیاری  اسناد تمامی این   ، ارزیابی خود کودکستان، رهنمودهای معلمین

انی فوندیشن همیشه در این  سیف، روپتانه مؤسسات آغاخان، یونیبخ باشد، خوش ها میشامل برنامه

سازی کنیم؟ چطور  توانیم بودجهاست که چگونه میتأمین منابع  ما بودند. برنامۀ  بعدیزمینه همکار 

به  تربرای گرفتن یک برآیند بهتر و بیش  ودجه الزم را در اختیار بگیریم وبرد کارها ببرای پیش 

های ما از شهر دهی والدین و گسترش فعالیت آگاهی مسالۀ بعدی ما  م. یکرد  درست دادخواهیصورت 

الزم   ، پذیر را تحت پوشش قرار بدهیم، برای اطفال دهاتبه دهات است؛ چطور اطفال آسیب 

صبح تا شام نگهداری شود،   های دهات نیز اطفال ازدانیم مانند کودکان شهرنشین در کودکستان نمی 

 . ست برای دوساعت آموزش داده شودکافی

 برای ارایۀ خدمات ویژه برای  اطفال که به خدماتمهم و ارزنده برنامۀ  جام گفته میتوانیم کهدر فر

و   ویژه نیاز دارند مانند؛ )اطفال، نابینا، ناشنوا، اطفال دارای تأخیر ذهنی( روی دست داریم

زمینه  که  جایکا، کمیتۀ سویدن، کمیته ناروی در این  های نیز دست یافتیمخوشبختانه به موفقیت 

 وعدۀ همکاری دادند. 


