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( رُرػیسٍهتعتگی)نکتب کارتٌ ٍصات 

. نُـق ةٌ انضای كصارداد ةا یک ػصکت ظارتهاىی جَت ظارت نکتب درتصاىٌ در ندلٌ کارتٌ ٍصات ػسیم ۲۰۰۵ةػس از ناً ٍا ؾتص ه اىتظار در تاةعتان 

ه کلهٌ ٍهتعتگی  کييسً زنیو هكؿ رُرػیس ةاىُ نصخُنٌ ىام ازرُرػیس  یس ه ٍهتعتگی کٌ ةایس غصض کصدىام ایو نکتب تؼکیل ػسً از ده کلهٌ رُرش

ةٌ جَان رهػيی نی ةزؼس ایو نکتب ٍم کٌ  ٍهاىيس رُرػیس انیس در ناً ٍای آیيسً ایو نکتب  .گصـتٌ ػسً اظت نیتاػسیکپارچگی کٌ ىؼاىٌ هخست ه 

. ىُر غلم ه داىغ را ةص ٍهُظيان ٍصات جلًُ گص ىهایسةا اتداد ه ٍهتعتگی ىَاد ٍای نزتلؿ 

 :ایو نکتب نظارتها

. ةٌ ىدُی ظصاخی ػسً کٌ انکان ةيای ظتلٌ دهم را ٍم در آیيسً دارا نیتاػس کٌ در یک ظتلٌ ظارتٌ نیؼُدایو ظارتهان کاىگصیتی 

. نیتاػس انکاىات یک نکتب دٍلیض ه تهانی ً،ٍؼت ؾيؿ درظی، اتاق نػلهیو، آةسارران ػانلایو ظارتهان 

ه دیگص نضانیو رایج در  ، زةان اىگلیعیجؾصاـیٌ، رظم، غلُم دیيی،  دری، خعاب، ٍيسظٌ، تاریذ، ػصیؿن در آیيسً در ایو نکتب نضانیو ٍهاىيس كصآ

. رُاٍس ػستسریط نکاتب اـؾاىعتان 

. ان ٍم از آن اظتفادً کصدً نیتُاىيسدر ػفت ةػس ازظَص پعص انکاندر ؾُرت  هلیرُرػیس ٍهتعتگی یک نکتب درتصاىٌ ةُدً 

. درؾُرت ثتت ىام کاـی ةضرگعاالن، ظػی رُاٍس ػس ؾيؿ ٍای ظُادآنُزی ٍم در ػتَا ةصگضار گصدد

درب ه کلکیو ٍای ظارتهان یاد ػسً ىؿب . درظیةٌ پایان رُاٍس ه ةٌ زهدی ػصهع گصدیسً  ۲۰۰۵ رُرػیس ٍهتعتگی در تاةعتاناهلیٌ ظارتهان 

. جصیان دارد گچکاریدر خال خاضص کار ظهيت ه نُزایک کؿ ؾيفَا ه گصدیسً اظت ه 

. ةصای ایو نکتب اىجام دٍس را چُکینیتاػس کٌ کارظارت نیض ه  تیکهیتٌ ٍهتعتگی  اظکان نؼؾُل ةصرظی كصارداد ةا ػصک

 .آنُزان درتص نؼکل آـصیو ةاػس زیصا ىساػتو دیُار ػایس در آیيسً ةصای داىغاظکان ةزاظص اخاظٌ دیُار اظصاف ایو نکتب ظزت دىتال اظپاىعص اظت 

ای ان ری ةاىک ةيام کهیتٌ  ۶۶۴۳۳۵۳ ب نیتاػیس نیتُاىیس کهکَای نالی رُد را ةٌ خعاب ػهارًچياىچٌ ػها نایل ةٌ کهک ه ٍهیاری ةٌ ایو نکت

. هاریض ىهاییس( Stichting SCAN, Heerlen)ٍاليس  –ٍهتعتگی اـؾاىعتان 

. ذکصىهاییس(  پصهژً نکتب کارتٌ ٍصات)لعفٌا ىام پصهژً را ٍم 

   www.StichtingSCAN.com: راخل ظارت ایو نکتب ةٌ ظایت اظکان نصاجػٌ ـصناییسةصای نػلُنات ةیؼتص ه غکعَای نزتلؿ از م

 

ٍاليس در دیهو  ۴۵اظالغیٌ نصکض 

نادران ه ظفل ػان ارً پسران، تدلتق در ب.  اظت کٌ ظفل ٍای کُچک دارىس ىیاجعتجُی پسران ه نادر در ةصای یک کار تدلیلی دیهو ۴۵ نصکض 

ی ؾس هالسیو هرربةٌ ایو نياظتت ایو نصکض نیزُاٍس کٌ  .اظفال ػان دارد ری ةاالیتاثیدر ایو تدلیق  دیسً نیؼُد کٌ نؼکالت هالسیو چٌ . نیتاػس

: اظت ػصایط ایو تدلیق از كصار ذیل.  کيس خلیقتنَاجص کٌ دارای نؼکالت رهخی ىتاػيس 

 .ظفل در کؼُر ٍاليس تُلس ػسً ةاػس -

. ظفل ةیو یک الی چَار ظال ةاػس ظو -

. را ىسیسً ةاػس تاثصآهر ظفل ؾديٌ ٍای -

. رهاىی ظالم ةاػس ىگاً ازظفل  -

رکض اىکؼاف ظفل تان کٌ در ةارً تکالیؿ رُدػان ه ظفل ػان نیتاػس را راىٌ پصی نی کييس ه ةػسٌا ایو م در ایو تدلیق پسران ه نادران ـُرنٌ نزؿُص

. ظفل تان را نؼاٍسً نی کيسةا را دیسً ه ةػس از آن ةازی کصدن تان 

. ةصای ایو تدلیق از هالسیو رُاٍغ نیؼُد تا یک رهز نادر ةا ظفل ه  رهز دیگص پسر ةا ظفل در ایو نصکض  پژهٍغ خضُر ةَم رظاىيس

یُره خق الضخهٌ، نزارج تصاىعپُرت  ۲۵  ییس از ظصف ایو نصکض  ةصای ٍص رهز آنسن  تان نتلؼٍصگاً تؿهیم گصـتیس کٌ در ایو  پژهٍیغ ةا نا ٍهکاری ىها

.  ه ؽشای چاػت دادً رُاٍس ػس

 ۰۲۰-۶۲۴۴۶۴۴ :جَت نػلُنات نضیس  ةا ػهارً تیلیفُىَا ه یا ایهل زیص تهاس خاؾل ىهاییس

  E-mail:  ouderkind@centrum45.nl ۰۴۱-۵۱۶۱۵۰۰ یا

. تهاس خاؾل ىهاییس ه یا رهیا غلیضی چياىچٌ تؿهیم گصـتیس کٌ در ایو  پژهٍغ ةا نا ٍهکاری ىهاییس لعفٌا ةا راىم الیعا ـان ای

  Centrum 45, Nienoord 5, 1112 XE  Diemen:   ۴۵نصکض آدرس . ةػسٌا از ظصیق ىانٌ هكت  نالكات تان نؼزؽ رُاٍس ػس
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  لوتجلیل از رهز جَاىی زن در ػَص ٍیص

نعصح ػس ه ةػسٌا ایو رهز ةٌ   "زىانخق رای ةصای "ىیُیُرک ةا ػػار زىان نتارزً ىزعتیو ةار در جصیان  رهز زن ایسً اىتزاب رهزی از ظال ةٌ غيُان

. یک رهز ةیو الهللی تتسیل گصدیس

. ٍاليس ةسىتال ـػالیت ٍای ظاالىٌ رُد در پيج ظال گشػتٌ از ایو رهز تجلیل ىهُدً اظت کهیتٌ ٍهتعتگی اـؾاىعتان

. ةٌ اةتکار ایو کهیتٌ از ظٌ ظال گشػتٌ ةسیو ظُ در چيیو رهزی کهیتٌ ٍهتعتگی یک راىم را ةػيُان راىم ىهُىٌ اىتزاب نیکيس

راىم خعیيی کٌ یکی از ـػاالن کهیتٌ ٍهتعتگی نیتاػيس ٍهیؼٌ در . دانعال ایو راىم ـػال در ػَص ٍیصلو ندتصنٌ راىم ػکیال خعیيی ةُدن

. ایو کهیتٌ را ٍهیاری ىهُدً ه در ندفل ٍای کٌ ةا ؽشای اـؾاىی ةصگضار نیؼُد ایؼان یکی از ـػالتصیو راىهَای اـؾان نیتاػيس ندفل ٍای نزتلؿ

. ً ـصدی نفیس ةصای جانػٌ ٍاليسی ه اـؾاىی ةُدً اىسایؼان در ندل زیعت رُد ةٌ ٍهعایگان ه دیگص اـصاد کهک کصدً ه ٍهیغ

در نصاظم تجلیل از رهز زن نُظعات  .از ـػالیتَای ایؼان جایضً را ةٌ رظم یادگار ةٌ ایؼان در ایو نصاظم تلسیم ىهُد کهیتٌ ٍهتعتگی ةصای تؼکص

. ىهَای ـػال ػصکت ىهُدً ةُدىسرا دیدانارچ، اىجهو راىهَای هل زیو ه تع ۵ ـػال در انُر زىان از جهلٌ کهیتٌ

 .ایو ندفل کٌ ةا ٍهکاری ظيتصم ـُردیفص ظیتیت اىجام ػسً ةُد در ةزؼَای نزتلؿ ناىيس هرک ػاپ، ظزيصاىی ٍا، نُزیک  ه ركؽ اىجام ػس

. ةػس از ظَص ةٌ پایان رظیس ۱۶:۰۰ایو نصاظم در ظاغت 

 

 ۲۰۰۰اٍساف ٍؼت نادً ای ظازنان نلل در ظال 

گروپ کاری این اهداف در هیرلن و هیرلن موندی آل سعی بر معرفی بیشتر  و هیرلنبا همکاری شاروالی ( اسکان)هالند  –یته همبستگی افغانستان کم
. دارد در هیرلن را این اهداف

) ً ایو نػاٍسً کٌ غتارت اظت از نیالدی دهنیو ٍسف از اٍساف ٍؼتگان ۲۰۰۶ىؼعت ایو گصهپ کاری ةٌ تؿُیب رظاىس کٌ در ظال یک  پیدر 

. نُرد تُجٌ كصار ةگیصد( ۲۰۱۵رـتو تهانی درتص ٍا ه پعصٍا ةٌ نکتب تا ظال ه  تػلیم ه تصةیٌ ةصای ٍهٌ

. در ػهارً ةػسی راجع ةٌ ایو نعلب نػلُنات ةیؼتصی ارائٌ رُاٍس ػس

 

( نکتب پصهان)پصهژً جسیس اظکان کٌ در خال ةصرظی نیتاػس 

هاد همکاران کمیته همبستگی اسکان که مدتی قبل به افغانستان سفر نموده بود از یک مکتب در والیت پروان چندین مرتبه دیدن نموده و با پیشن یکی از
. یک پروژه در این منطقه به هالند برگشت

. ٍاليس نؼؾُل ةصرظی ایو پصهژً نیتاػس -در خال خاضص کهیتٌ ٍهتعتگی اـؾاىعتان 

نسیصیت، اظتادان ه هالسیو ػاگصدان ایو نکتب  از کهیتٌ ٍهتعتگی . ً ظارتهان آن تکهیل نیتاػس از اخاظٌ دیُار ندصهم اظتنکتب یاد ػسً ک

چياىچٌ ذکص ػس در خال خاضص کهیتٌ ٍهتعتگی نؼؾُل  .رُاظتار ظارت دیُار، اخساث کتاةزاىٌ ه ارائٌ چيس پایٌ کانپیُتص ةٌ ایو نکتب ػسىس

. یيسً تؿهیم رُاٍس گصـت کٌ چگُىٌ ایو نکتب را یاری رُاٍس ىهُدةصرظی نیتاػس ه در آ

.  کعاىیکٌ رُاٍان کهک ه ٍهکاری ةٌ ایو پصهژً نیتاػيس تلاضا نیؼُد تا ةا ایو کهیتٌ تهاس خاؾل ىهایيس

 

 ۲۰۰۶ ـػالیت ٍای اظکان در ظال

هنات در نکتب ةعی لص نػل   نی  ۲۵

چؼيُارً ةازظازی اـؾاىعتان در دىَاخ   جُن  ۲۰

رهز نػلُناتی در رهرنيس   جُن  ۲۵

پی نی تُچی ـعتیُال   جُالی  ۵

تجلیل از رهز ؾلح  ظپتهتص  ۱۶

چؼيُارً ٍیصلو در جَان ه جَان در ٍیصلو  ظپتهتص  ۲۶

ػام نػلُناتی ةا ؽشای اـؾاىی   دظهتص  ۴

 ندفل رهز ةیو الهللی خلُق ةؼص دظهتص  ۱۰

: (اظکان)خعاب ةاىکی 

Stichting SCAN, Account number: 9673353 ING bank, Heerlen, The Netherlands,  
IBAN: NL27PSTB0009673353, BIC (SWIFT): STBNL21 

 www.StichtingSCAN.com. هالند به آدرس ذیل مراجعه نمایید –یک از پروژه ها و تاریخ های دقیق مراسم مختلف به سایت کمیته همبستگی افغانستان جهت اطالعات بیشتر راجع به هر

دری  2صفحو     م  ۲۰۰ ۹ سال 1  -شماره (    اسکان)ىالند  –تان نامو خبری کمیتو ىمبستگی افغانس


