برخی از کارکردها و دست آوردهای عمده ریاست عمومی پرورشگاهها
درسطح کشور در سال مالی  6931هجری خورشیدی.
اهداف:
هدف استراتیژیک :تقویت شبکه خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصئونیت اطفال ،معلولین،
نوجوانان ،کهن ساالن و تقویت مشارکت اجتماعی آنها.
هدف عمده :حمایت اطفال یتیم ،بی سرپرست و در معرض خطر ،مراقبت و مواظبت ،تربیه سالم ،اعاشه
و اباطه و ادغام مجدد آنها به جامعه.
دستآوردها:
در بخش انسجام و همآهنگی پرورشگاهها:
 زیر حمایت قرار دادن به تعداد ( )1689تن از اطفال یتیم و بی بضاعت که از جمله ()4682تن از طبقه اناث و به تعداد ( )7217تن از طبقه ذکورمیباشند از طریق  86پرورشگاه
خصوصی و دولتی تحت معیشت ،مراقبت و آموزش و پرورش قرار دارند.
 افتتاح حسابات بانکی برای اطفال پرورشگاه تهیه مسکن وعالوالدین دربانک ملی افغان. اعمار یک باب تعمیر مجهز به ظرفیت  452طفل به کمک مالی کشور ترکیه و به دسترسقرارگرفتن آن؛ همچنان انتقال اطفال بخش عالوالدین به تعمیر اعمار شده که دارای سهولتهای
زیر میباشد:
 تجهیز مکمل لیلیه با امکانات مناسب برای اطفال؛ از قبیل :ایرکندیشن ،وسایل گرم کننده؛
تلویزیون ،اتاق کنفرانس ،چپرکت ،دوشک ،بالشت ،کمپل ،مواد حفظ الصحه ،شوینده...؛
 البراتوار کمپیوتر مکمل دارای  42پایه کمپیوتر دسکتاپ؛
 دوبیخانه مجهز به خاطر شست و شوی لباس اطفال در پرورشگاه عالوالدین؛
 کودکستان مجهز با وسایل بازی برای اطفال؛
 پارک تفریحی مجهز برای اطفال.
 تعمیرهای بازسازی شده پیشین پرورشگاه عالوالدین که به زودی مورد استفاده اطفال قرارخواهدگرفت.
 اعمار و افتتاح یک باب پرورشگاه در والیت بلخ به ظرفیت  422طفل به کمک مالی کشوردوست ترکیه که مورد بهره برداری قرار گرفته است.
 کارساختمانی تعمیر پرورشگاه والیت سرپل عمالً آغاز گردیده است. جذب( )92تن از معلمین رضاکار ،جهت بلند بردن سطح دانش تعلیمی شاگردان دربخشهایآمادگی کانکور ،انگلیسی ،ریاضی و کمپیوتر.
 تدویرسیمینارهای آموزشی و ارتقای ظرفیت کارمندان پرورشگاههای دولتی و خصوصی درمرکز.
 ایجاد چهارباب پرورشگاه خصوصی در والیتهای غزنی ،پروان ،بامیان و کابل کهتفاهمنامههای شان در دوران میباشد.

 زیر درمان قرار دادن  852تن از اطفال پرورشگاه تهیه مسکن و عالوالدین در کلنیکهایصحی پرورشگاهها.
 به تعداد ( )919تن از اطفال مریض هر دوبخش به شفاخانههای مرکز (ایمرجنسی ،شفاخانهاستوماتولوژی ،شفاخانه سره میاشت ،شفاخانه انتانی ،شفاخانه کیشا ،شفاخانه چشم و کلینیک
مرکزی غرض تداوی معرفی گردیدهاند.
 مقرره پرورشگاهها انکشاف یافته و پس از تدقیق توسط وزارت محترم عدلیه از سوی کمیسیونعالی تقنین تائید گردیده است که بعد از توشیح رییس صاحب جمهور ،نافذ میگردد .در این
مقرره ،مشکالت پرورشگاهها تا اندازه کافی حل خواهد شد.
 طرزالعمل پذیرش اطفال و معیارهای ایجاد پرورشگاهها نیز انکشاف یافتهاست. مینوی غذایی اطفال پرورشگاه به همکاری بخش تغذی وزارت صحت عامه برابر بهاستندردهای  FBDGبازنگری و منظور گردیده که در این مینو معیارها به اساس کالوری مورد
نیاز اطفال ،به منظور تغذیه سالم آنها در نظر گرفته شدهاست.
 غرض تطبیق و ایجاد شفافیت در روند پذیرش اطفال به پرورشگاهها ،به اساس حکم مقاموزارت ،کمیسیون مشخص ایجاد گردیده؛ همچنان یک کمیته دیگر بررسی اسناد اطفال موجود
در پرورشگاه به منظور تفکیک اطفال مستحق و غیر مستحق جریان دارد.
 لغو پرورشگاههای نهاری والیتهای کاپیسا ،لوگر ،میدان وردگ ،بامیان ،سرپل ،فاریاب ،زابل،خوست و لغمان.
 مشخص نمودن روز پانزدهم رمضان به مثابه روز حمایت از اطفال آسیب پذیر ،یتیم و بیسرپرست.
 عید مبارکی جاللتمآب رییس جمهور با اطفال پرورشگاه در ارگ ریاست جمهوری. جذب کمکها از مؤسسات و افراد اهل خیر. گذاشتن سنگ تهداب یک باب پرورشگاه در والیت کندهار از سوی امارات متحده عربی. تهیه طرح صندوق تعاونی برای اطفال یتیم و بی سرپرست. اعمار ،تجهیز و افتتاح دو اتاق برای اطفال معیوب به نام «احمد» به همکاری مؤسسات ،CICبنیاد بیات و  CPCCدر پرورشگاه تهیه مسکن.
در بخش تعلیم و تربیه:
 راه یافتن  22تن از فارغان سال  9615هجری خورشیدی به پوهنحیهای حقوق ،طب،انجینیری و سایر رشتهها از طریق کانکور.
 فارغ شدن تعداد  492تن از اطفال پرورشگاه از کورسهای الجبر ،حساب ،معادالت،ریاضیات ،خوشنویسی ،رسامی ،صحت روانی ،کمپیوتر و انگلیسی که توسط مرکز آزادی
پرورشگاه تدویر یافته بود.
 به تعداد  652جلد کتابهای مختلف النوع ازمؤسسات جهت غنامندی کتابخانه و مطالعهشاگردان کمک گردیدهاست.
 تورنمنتهای بهاری و خزانی مسابقات فوتبال به همکاری کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال،درپرورشگاه تهیه مسکن و عالوالدین راه اندازی گردیدهاست.
 تعلیم و تربیه رسمی از صنف اول تا صنف  94در مکاتب پرورشگاهها. به منظور حمایت دختران پرورشگاه ،با مجتمع تعلیمی «مورا» تفاهمنامهای به امضا رسیده کهبه اساس این تفاهمنامه ،دختران پرورشگاه جهت ادامه تحصیل به آن مجتمع معرفی میگردند.

 شامل ساختن شاگردان صنوف  99 ،92و  94به مکاتب معارف شهر کابل.در بخش حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی:
 آمریت حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاهها به تأسی از استراتیژی و پالیسی ریاستعمومی پرورشگاههای افغانستان مسایل عمده روند تدریسی ،انکشاف مهارتها ،پالن درسی،
ارتقای ظرفیت معلمان و کارمندان ،دایر نمودن سیمینارهای آموزشی و میتودیکی و طرزاستفاده
از مواد محیطی در جریان تدریس ،مراقبت جدی از توزیع نان سه وقته اطفال و شاگردان و از
چگونگی وضع محیط تدریسی ،ارسال مواد ممد آموزشی و سایر مسایل ،نظارت گردیدهاست.
 نظارت از پرورشگاههای دولتی و خصوصی والیتهای کابل ،ننگرهار ،لغمان ،کنر ،نورستان،لوگر ،پروان ،کاپیسا و بامیان.
 تطبیق و کنترول از جدولهای نتایج سال تعلیمی ( )9615مکاتب پرورشگاههای مرکز ووالیات.
 تهیه و ترتیب احصایه از پرورشگاههای دولتی و خصوصی مرکز و والیات. از تطبیق مینوی غذایی ،وضعیت امور تعلیمی و تربیتی ،صحی ،نظم و دسپلین ،پاکی و صفاییاتاقهای لیلیه ،آشپزخانه ،سالون نان خوری ،تشناب و حمام در پرورشگاههای مرکز و در برخی
والیات ،نظارت صورت گرفته و رهنماییهای الزم ارایه گردیدهاست.
 دایر نمودن جلسه به منظور رهنماییهای الزم و ضروری در عرصه تعلیمی و تربیتی اطفال بهمسئولین پرورشگاههای والیتهای خوست ،کندهار ،کنر ،کندز ،کاپیسا ،غزنی و همچنان به
مسووالن پرورشگاههای خصوصی مرکز.
این بود فشردهای از کارکردها و دستآوردهای ریاست عمومی پرورشگاهها در سال مالی 9618
هجری خورشیدی که به بازدید کنندگان و خوانندگان محترم سایت وزارت پیشکش گردید.

