
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

  

 

 

 

سال در بعضی  6و  3اطفال بین سنین  فیصد 1کمتر از 

   های اموزش قبل از مکبتوگراماز بخش های پر

 دارند.مشارکت 

 

در سن شمولیت به مکتب اطفال که  میلیون 2.3تعداد 

فیصد این  75قرار دارند هنوز به مکتب نمی روند، و 

 رقم را دختران تشکیل میدهند.

از دختران قبل از رسیدن به سن  فیصد 57حدود 

ازدواج نموده اند. بر اساس  (سالگی 16)قانونی 

فیصد تمام  80الی  60آمار دولت افغانستان، 

 ازدواج ها اجباری می باشد.

 

از اطفالی که در جلسات آموزش 

اطفال قبل از شمولیت به مکتب 

(ECE مشارکت نموده اند، توانستند )

تا در مکتب آمادگی نمره باالیی را 

 .نمایندکسب 

 تعلیم و تربیه قبل از سن مکتب 

2015 

 

 ورلدویژن افغانستان

 دستاوردها 

از اطفالی که در جلسات آموزش اطفال قبل 

( مشارکت ECEاز شمولیت به مکتب )

نموده اند، در مکاتب ابتدایی شان از جمله 

 شاگرد برتر صنف قرار گرفتند. 5

بر اساس گزارشات معلمین، اطفالی که 

ECEاز جلسات  فارغ گردیده اند   

اعتماد به نفس بیشتر و مهارت های 

 ارتباطی بهتر را از خود نشان میدهند.

 

در جریان این جلسات،  درسهای گسترده ای پیرامون مهارت های پرورش اطفال و  سرپرستان

روش های صحی و حفظ الصحه را کسب می نمایند. هنگامیکه سرپرستان آموخته هایشان را عملی 

را دوران بارداری  مراقبت صحی ر صورتیکه مادران . دیابدنمایند، صحت اطفال شان بهبود می 

را همراه خود داشته باشند و اطفال خویش را  والدیوالدت یک شخص ماهر در هنگام  کسب کنند،

از هنگام تولد به صورت صحیح تغذیه نمایند، بناًء اطفال شان شروع زندگی بهتری را تجربه 

 خواهند نمود. 

لیت به قبل از شمو یماه گردهم می آیند تا در فرصت های آموزش 9سال برای مدت  6تا  5 اطفال

تا روابط اجتماعی و نیازهای اساسی فرصتی را فراهم می نماید  این طریق مکتب اشتراک نموده، و 

جهت موفقیت در مکاتب رسمی را کسب کنند. برعالوه، ما مهارت های ضروری سوادآموزی، 

  حسابات و مهارت های اساسی زندگی را برایشان فراهم می نماییم. 

 

:  برگزاری دورۀ آموزشی حفاظت

 ظت و حقوق اطفالامبنی بر حف

باعث افزایش  توسط این پروژه 

آگاهی از مسائل حفاظت از اطفال 

در اجتماعات و فامیل ها 

 میگردد.  

 

 حقایق انکارناپذیر

 چگونه این کار را انجام میدهیم  

ورلد ویژن افغانستان جهت بهبود فرصت های قبل از شمولیت اطفال به مکتب و گسترش مهارت های 

، اطفال از این دفتر های آموزشیفرزند پروری والدین و سرپرستان، تالش می نماید.  در هر یک از مکان 

 آموزش ها و بازی های متناسب با سن شان و برنامه درسی خاص برخوردار میباشند. 

 

: اطفال معلولی که معلولیت

بهره مندی از  ناتوانی شان مانع

تعلیمات قبل از  فعالیتهای پروژه

نگردد، جهت مشارکت سن مکتب 

در این پروگرام ترغیب و 

 مساعدت میگردند. 

 


