
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 انکشاف عقاید  مثبت اجتماعی

 ورلدویژن افغانستان 2015 

دفتر ورلد ویژن افغانستان به طور کلی مشارکت 

با رهبران مذهبی را در تمام پروژه های مردمی 

نموده است.   یکجاخود   

 

همراه با رهبران "جشن فامیل ها"  ما با استفاده از مادیول اموزشی

اجتماعی و مذهبی جهت افزایش آگاهی شان در مورد طبیعت معنوی 

 اطفال و روابط مثبت خانواده کار مینماییم.

)ایدز، صحت اطفال و مادران(   ""پنجره امیدما با استفاده از مادیول اموزشی 

ظرفیت رهبران اجتماعی و مذهبی جوامع را باال میبریم تا با یک روش پایدار 

 "تغییر اجتماعی مثبت" را بوجود اوریم.

افراد را قادر میسازیم تا در  "تغییر اجتماع"ما با استفاده از مادیول اموزشی 

جوامع خویش مسائل جنجال برانگیز و ارزش های اجتماعی منفی را 

  شناسایی نموده و سپس راه حل های آن را پیدا نمایند.

 

ما قصد داریم تا فامیلها و جوامعشان را با 

مذهبی به سوی -استفاده از مسائل اعتقادی

 رفتارهای مثبت اجتماعی سوق دهیم. 

 
  شدن قلبها، آموزش دادن ذهنها و مجهزوسیله ای برای روشن  امید"مادیول اموزشی "پنجره 

کردن انسانها برای ایجاد تغییر مثبت  میباشد. این مادیولها رهبران و گروه های مذهبی را 

ا رسم ب ،باورهای سنتی مضر را علنی کنند، سیدگی ا به مسائل جوامع خود رتشویق مینماید ت

و برای دسترسی به خدمات برابر دادخواهی نمایند.  و رسومات غلط مقابله  

والدین را تشویق مینماید تا یک محیط امن و صمیمی را برای رشد  مادیول "جشن فامیلها" 

وریم که اطفال در انزوا رشد نمی نمایند . آنها متعلق به فامیل  اطفال بوجود بیاورند. ما بر این با

میباشند. این روش نه تنها بر زندگی اطفال تاثیر گذاشته بلکه بر   شانعها، قریه جات و جوام

نیز تاثیر میگذارد.  ر ورلد ویژن ارمندان دفت، رهبران مذهبی و خود کان ی زندگی والدین شرو  

را قادر   عبارت از مباحثات بین الفردی تسهیل شده ای میباشد که مستفدین مادیول "تغییر اجتماع"

فرهنگی و روش های سنتی که در محل زندگیشان وجود -، هنجارهای اجتماعیمیسازد که باورها

، ممکن است منفی بوده و مانع پیشرفت شان به   نمایند. عوامل  شناسایی شدهدارد را شناسایی 

بوده و رفاه اطفالشان را ضمانت میکند. ما از این   سمت بهبود رفاه اطفال گردد و یا اینکه مثبت

مباحثات برای تقویت و مجهز نمودن رهبران مذهبی و مستفدین استفاده میکنیم تا انها را قادر 

" راه حل پیدا کرده و پالن بسازند بوجود اوردن "تغییر مثبت یم خودشان جهتساز  

رهبر مذهبی، اعضای گروه اقداماتی حفاظت  32.3.، به تعداد 5102تنها در سال 

از اطفال و کارمندان ورلد ویژن افغانستان در بخش های "پنجره امید"، "جشن 

 فامیلها" و "تغییر اجتماع" آموزش دیده اند.

 

دفتر ورلد ویژن افغانستان از طریق پروژه "اعتقاد به تغییرمثبت اجتماعی" همراه با رهبران مذهبی )مولوی  

فامیل   صاحبان( کار می نماید تا تغییر اجتماعی مثبت )طرز برخورد و رفتار( را در مناطق کاریمان بر روی

م.  ما امیدوار هستیم که با کمک رهبران مذهبی اموزش دیده رفاه اطفال و یربوجود بیاو جوامعشانها و 

 فامیل هایشان را فراهم نماییم.  


