
 

والیاتثبت و راجستر شده  های خصوصی جدول کودکستان  

 

 مالحظات
 

 شماره والیت نام کودکستان

 1 غزنی مهران 

مادر اَرزوی    2 غزنی 

 3 غزنی پروانه ها 

  غزنی  نخبگان غزنه 

 4 بلخ برنا 

 5 بلخ انگیزه ها 

 6 بلخ پیام کودک 

 7 بلخ نورستگان 

 8 بلخ رضوان ظاهر 

های طالئیپرنده    9 بلخ 

 10 بلخ کودک شاد 

 11 بلخ مدینه روشن 

 12 هرات سکینه یعقوبی 

 13 هرات اَوای مهر 

 14 هرات رویا های بسیم 
 15 هرات ارمغان دانش 

 16 هرات فاطمیه 
 17 هرات مدرسه القراَن 

 18 هرات امید روشان 

 19 هرات کودکان بهشتی 

فردانواندیشان    20 هرات 
 21 هرات نسیم طا 
 22 هرات صبح بهار 

32 هرات رادان   

 25 هلمند عینو 

 26 هلمند لبیک العلم 

 27 تخار امید فردا 

 28 دایکندی پگای روشنائی 

 29 نیمروز عصرنوین زرنج 

 30 نیمروز تخصصی باران 

 31 نیمروز ستاره های سیستان 

 32 فراه فروغ جواد فراه 

 33 زابل زابل روشان 
 34 جوزجان نونهاالن جوزجان 

 35 بامیان غیر انتفاعی اَرزو 

 36 بدخشان مهربان 

 37 بدخشان غیر انتفاعی روپانی 

 قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب و بمالحظه تقدیم است

 با احترام

میر ( –سیمین ) اَزاد اکبیر   

 رئیس تدریسی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ناحیه مالحظات
 مربوط

کودکستاننام  موقعیت  شماره 

 44 نیلوفر چهارقلعه وزیر آباد کوچه کلنیک 10 

 45 آشیانه مهر سرک چهل متره میدان هوایی 10 

 46 مهر سرک دوم قلعه فتح اله 10 

 47 مهرمادر لب جرمکتب سیدال ناصری 11 

 48 گلهای زنده گی گوالیی حصه اول خیرخانه 11 

 49 هدیه حصه اول خیرخانه 11 

 50 دنیای طفل پنجصد فامیلی خیرخانه 11 
 51 نهال دانش چهارراهی شهید مقابل پوهنتون غالب 15 

 52 لیسه صالح شهرک گلستان هده مزار 15 

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

 54 شرکت تنویر جواربالکهای سره میاشت ) غیر انتفاعی ( 5 

شهید) غیر انتفاعی (شاه  8   55 ناشنوایان 

 56 کمیته سویدن پارک صنعتی پلچرخی) غیر انتفاعی ( 10 

چهارراهی سرک شهید )غیرانتفاعی ( شهرنو، 10   57 اتصاالت 

 58 اال سغان باریک آب قره باغ ) غیر انتفاعی ( ولسوالی 

 59 گلبرگ توحید بازار افشار 5 

ده بوریچهارراهی  3   60 کودکستان مکتب جامعه اسالمی 

 61 فرشته های هدیه الهی مکرویان چهار عزیزی پالزا 9 

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

 63 ناز مادر گوالئی حصه اول مقابل هوتل شب طالئی 11 

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

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

     

     

 

 قرار شرح فوق جدول کودکستانهای خصوصی ترتیب وصحت است .

 بااحــترام

 

میر ( -سیمین ) آزاد اکبر  

 رئیس تدریسی

 

 

 


