
 

ثبت و راجستر شده مرکز  های خصوصی جدول کودکستان  

 ناحیه مالحظات
 مربوط

 شماره نام کودکستان موقعیت

بهارستان -کوچه قصابی  2   1 دنیا 

 Ail 2 بهارستان عقب مسجد حاجی میراحمد 2 

 3 شگوفه های امید سرک اول کارته چهار 3 

 4 رنگین کمان کارته چهارعقب لیسه سوریا 3 

 5 لیسه نگار کوته سنگی کوچه هوتل هراتی ها 3 

 6 رسا بازارکارته چهار السفی پالزا 3 

 7 خانه خورشید کارته چهار عقب حوزه سوم پولیس 3 

 8 مکتب جامعه اسالمی چهار راهی ده بوری 3 

 9 آغوش مادر بازار کارته چهار 3 

 10 ستاره آریا سرک اول پروژه تایمنی 4 

عقب سینما آریوپ کارته پروان 4   11 نوازش 

پروژه تایمنی 2سرک  4   12 آل سید 
تایمنی 9سرک  4   13 بی بی زهرا 

ایستگاه برج برق کوچه رادیو کلید کلوله پشته 4   14 گهواره ناز 

 15 نونهاالن زنده گی سرک دوم پروزه تایمنی عقب سیتی البراتوار 4 

سوم پروزه تایمنی عقب هوتل افغان خیبر سرک  4   16 باغچه گل ها 

 17 کاردان چهار راهی لب جرخیرخانه 4 
 18 نی نی قسمت الف خوشحال مینه 5 

بازارافشارسیلو 4کوچه  5   19 سباوون روند 

سپین کلی چهارراهی 5   20 نوی آریا 

اهی قمبررچهار 5   21 روهین سلیمان 
توحیدگلبرگ  بازار افشار 5   22 

های سره میاشت عقب بالک 5   23 افغان ورکتون 
 24 امید صباح ایستگاه مهتاب قلعه کوچه آنتن 6 

 25 طوبی شهرک امید سبز 6 

 26 شهرک الفبا شهرک حاجی نبی 6 

 27 الله های خاتم النبیین پل سرخ 6 

 28 زحل جوارسفارت روسیه 6 

 29 مهد نخبگان جای رئیس 6 

 30 خانه کودک ایستگاه مهتاب قلعه 6 

 31 نو نهاالن کارته سه عقب پوهنتون دنیا 6 

 32 مهد امید قلعه نو دشت برچی 6 

کارته سه 11سرک  6   33 لبخند کودک 
برچی -ایستگاه ده قابل  6   34 مهد ویژه 
 35 رفاه مادر باغ رئیس چهلستون 7 

 36 لیسه اَسیای مرکزی چهار راهی دوغ آباد 7 

 37 لیسه النجوم باغ رئیس چهلستون 7 

جوارلیسه حبیبیه –سرک داراالمان  7   38 لیسه تمیم انصار 

مقابل تعمیر سابقه پارلمان –سرک داراالمان  7   39 سحر 

 40 پیام روز سرک نو چهلستون 7 

 41 رونا مادر سرک داراالمان مقابل خانه علم وفرهنگ 7 

کوچک رهبران سرکوتل چهلستون 7   42 

 43 بشارت ده مراد خان 7 

 44 کمیته ملی ناشنوایان شاه شهید غیر انتفاعی 8 

 45 فرشته های هدیه الهی مکروریان چهار عزیزی پالزا 9 

 46 علمای کوچک شهرنو چهار راهی حاجی یعقوب 10 

 47 زهرا سرک عمومی قلعه فتح اله 10 

 48 نیلوفر چهار قلعه وزیر اَباد کوچه کلنیک 10 

 49 اَشیانه مهر سرک چهل متره میدان هوائی 10 

 50 مهر سرک دوم قلعه فتح هللا 10 

 51 کمیته سویدن پارک صنعتی پلچرخی غیر انتفاعی 10 

 52 کبوتران صلح شهرک اَریا 10 

 53 اتصاالت شهرنو چهار راهی سرک شهید غیر انتفاعی 10 

سروری سنگری سرک حاجی چمن کوچه مکتب بی بی 11   54 حریر ناز 



 

 

 

 55 مهرمادر لب جرمکتب سیدال ناصری 11 

های زنده گی گل گوالیی حصه اول خیرخانه 11   56 

 57 هدیه حصه اول خیرخانه 11 

 58 ناز مادر گوالئی حصه اول مقابل هوتل شب طالئی 11 

 59 دنیای طفل پنجصد فامیلی خیرخانه 11 
مقابل پوهنتون غالبچهارراهی شهید  15   60 لیسه نهال دانش 

 61 لیسه صالح شهرک گلستان هده مزار 15 

 62 مادرمحبوبه سرک بوستان کابل مقابل مسجد بی بی عایشه صدیقه 17 

 63 اَسوده هوسا ایستگاه فقیراَباد ولسوالی بگرامی ولسوالی 

غیر انتفاعی باریک اَب قره باغ ولسوالی   64 االسغان 

 

شرح فوق جدول کودکستانهای خصوصی ترتیب وصحت است .قرار   

  

 بااحــترام

 

میر ( -سیمین ) آزاد اکبر  

 رئیس تدریسی

 

 

 


