
 وجود دارد.  غانستان در افطفل کارگر  750,000تخمینا 

 

 ند.شامل مکتب نیستدر افغانستان میلیون طفل  4.3

 

تا   5,000فقر زندگی می نمایند و بین  میلیون طفل در 3.2

 طفل  خیابانی در شهر هرات موجود است.  7,000

 

  

در این مرکز بطور جدی در نظر  حفاظت از اطفال موضوعات مرتبط به 

هر گونه  از ی و توافق قبلی قیم طفل برای جلوگیر مشورتگرفته می شود. 

 ، ضروری می باشد. عملکرد زیان اوری

 

 صحت

این مرکز موجود  کلنیکی که در داخل 

صحی را برای   است خدمات اساسی

ر  بیشت . این کلینکاطفال ارائه میدارد

بروی امراض و جراحاتی که معموال 

اطفال خیابانی به آن مبتال هستند، تمرکز  

ه هر طفل خیابانی ک متذکره کلنیکدارد. 

راه برسد و درخواست کمک صحی از 

نماید را معالجه می نماید. اگر طفل به 

کمک صحی بیشتر از آنچه در کلنیک  

موجود است، نیاز داشته باشد، وی به  

کلنیک های صحی دیگر راجع می 

 گردد. 

 تعلیم و تربیه

دارای معلمینی  مرکز اطفال خیابانی

یک اطفال منحیث  میباشد که همراه

 درو آنها را  کار میکندمعلم خانگی 

دروسی که در مکتب مشکل دارند و 

همچنان در کارخانگی هایشان، کمک 

ی که  تفاوتبه دلیل زندگی ممی نمایند. 

و چه در خانه  این اطفال چه در سرک

با چالش های زیادی مواجه دارند، 

 . بنابرین ما با اساتید مکتب شانهستند

نیز کار می نماییم تا آنها را کمک 

اییم  که این مشکالت را درک نم

 آن باشند.   پاسخگوینموده و 

اجتماعی -حمایت روانی  

 مشوردهی جلسات این مرکز داری

در جلسات  . میباشد گروهی و فردی

گروهی، اطفال در مورد تجارب شان 

صحبت نموده و راه حل های ممکن را 

می آموزند. اغلبا از نقاشی برای ابراز 

تفاده احساسات و تجارب شان اس

در زمان های مشخص از . میشود

اطفال دعوت می گردد تا والدین یا قیم 

در بحث ها شرکت نموده، زیرا بسیاری 

از مشکالت مستقیما به فامیل ها برمی 

 گردد. 

 

است. اطفال   در مرکز اطفال خیابانی بسیار مهمیک موضوع   ایجاد صلح

خیابانی که در خطر هستند، می آموزند که چگونه منحیث افرادی صلح 

نی اجتناب ورزند آور در جامعه زندگی نمایند، چگونه از کارهای غیر قانو

 و اینکه حقوق شان چیست.  

کز در این مر فرصت های برابراطفالی که با معلولیت زندگی می نمایند  به

تشویق می گردند تا موانعی که بر سر راه اطفال  وامعج. رهبران وجود دارد

معلول موجود است  را کاهش داده تا بتوانند از خدمات این مرکز استفاده 

 نمایند. 

 انکارناپذیزحقایق 

 

 بهبود میابد چگونه رفاه این اطفال

 

 مرکز اطفال خیابانی

 ورلدویژن افغانستان 2015                              

ژن افغانستان در شهر هرات ، می توانند به حق یورلد و دفتر  مرکز اطفال خیابانیاطفال از طریق 

رسی به که دست اجتماعی مصئون دست یابند. ما بدین باور هستیم –تحصیل، صحت و رفاه روانی 

 .خیابانی استی اطفال بهترین زندگی برا گامهای اساسی جهت ایجاد ،این حقوق

 

 


