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دری ١صفحه          م٢٠٠۶  سال ١شماره      ) اسکان( هالند –نامه خبری کميته همبستگی افغانستان 

 

  هالند- کميته همبستگی افغانستان
 که به صورت داوطلبانه اکار ض ر کميته ای است متشکل از افغانها و هالندی هایی)اسکان( هالند –کميته همبستگی افغانستان 

.ميباشندفغانستان امکاتب  و یاری به کمک جهتعالقمند شرکت در بازسازی افغانستان به خصوص   
 تالش این کميته مساله تعليم و تربيت برای این کميته از اهميت باالی برخوردار بوده و به همين خاطر از چندین سال بدینسو

به خصوص مکاتب ابتدایی  دخترانه گامهایی را ,  تا در مناطقی از افغانستان در راستای ایجاد و تجهيز مکاتب ابتداییورزیده
.بردارد  

از جمله در مناطق زیر,  چندین پروژه را در مناطق مختلف افغانستان همبستگی کميته حال حاضردر  
.ده استان در دست اجرا داشته و یا به بهره برداری رس  

 
خوستپروژه   

اما به . در ابتدا قرار بود در منطقه خوست یک باب مکتب احداث شود
رانه وجود داشت که  حوالی مورد نظر یک باب مکتب دختدردليل اینکه 

کميته  فاقد امکانات آموزشی از قبيل ميز وچوکی و سایر وسایل بود
کميته اسکان . اسکان تصميم به تجهيز این مکتب ابتدایی دخترانه گرفت

برناردینوس کالج واقع در شهر (با کمک و همکاری مالی دانش آموزان 
ر وسایل مورد موفق شد این مکتب را به ميز وچوکی و سای) هرلين هالند

و خوشبختانه دختران دانش آموز که قبال به روی زمين . نياز تجهيز نماید
می نشستند اکنون می توانند به صورت بهتری به تحصيل خود ادامه 

.دهند  
خوشبختانه دانش آموزان برناردینوس کالج می خواهند ما را برای تجهيز 

.ری نمایندمکاتب دیگری که به امکانات فوری نياز دارند همکا  
 

صورت 

ن 

  مکتب کابلپروژه 
با مکتب دخترانه باب یک , سال گذشته در منطقه خاک جبار والیت کابل 

 به ٢٠٠۶ این مکتب در سپتامبر که احداث شده همکاری اسکان 
و جمعی از مقامات ریاست رسمی و با حضور هيات امنای مکتب 

ای .طی یک مراسم رسمی آغاز به کار کردمعارف و دیگر مهمانان 
توسط محترمه سهيال الکوزی ریيس , نام دارد ) پت خزانه (مکتب که 
 دختران افغان  برای تحصيل طالبانکه در زمان) آ جی آ (  موسسه

  هالند-همبستگی افغانستان کميته .  داشت افتتاح گردیدفعاليتهای زیادی
.است دی را انجام دادهدر احداث این مکتب فعاليتهای زیا  

گنجایش ,قابل ذکر است که این مکتب با داشتن هشت صنف  درسی 
 دختر از خاک جبار و ١۵٠ دانش آموز را دارا می باشد که تاکنون ۴٠٠
.آن نام نویسی کرده انددر  اطراف دهات  

 
  مکتب هراتپروژه 

 در یکی از مناطق حاشيه شهر هرات هم سنگ تهداب یک باب مکتب 
،  اسکان همبستگیریيس کميته) آقای علی اصغر دليری(تدایی توسط اب

معاون صاحب  والیت هرات، رئيس محترم اداری، رئيس صاحب 
با کمک و  احداث این مکتب. گذاشته شدمعارف و جمعی از مردم احالی  

 و روم  در شهر هيرلن )اما کالج (،)سين تر مير تن کالج(همکاری مالی 
. هالند ميسر گردیده استون سوم پنر هوف در شهر بر  

 روستاهای اطراف  این منطقه و صورت تکميل شدن این مکتب اطفالدر
. خواهند نموددر این مکتب تحصيل  

 اکثر این کودکان کامال از نعمت تعليم و تربيه محروم در حال حاضر
.ميباشندبوده و یا در فضای باز مشغول تحصيل   

. کمک زیاد احتياج داردجهت اتمام این پروژه اسکان به  Onze Girorekening: 9673353 t.n.v. Stichting SCAN 
- IBAN: NL27 PSTB 0009 6733 53  - BIC: PSTBNL21 
Adres: Putgraag 3, 6411 GT  Heerlen Nederland 

.ما از کمک های کم و زیاد شما دوستان استقبال می کنيم  
:زیر است شماره حساب کميته  همبستگی اسکان به قرار  


