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 تعالیباسمه 

 
 گزارش خالصه 

 مهاجر/پناهنده و زنان کودکان هب پایه و مهارت های زندگیطرح آموزش 

 افغان

 1395 - 1394سال تحصیلی 

 )ع(مجری: جمعیت امام علی

 شرکاء طرح: یونیسف و بافیا

 

 مردمی امام علی )ع( –جمعیت مستقل امداد دانشجویی 

95 – 94زمان اجرا:   
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حمایت آموزشی از کودکان افغان محروم از تحصیل تحت پوشش  گزارش اجرای طرح خالصهزارش حاضر، گ

می باشد. این طرح، برنامه ای به  95-94مردمی امام علی)ع( در سال تحصیلی  –ت امداد دانشجویی جمعی

 شرح زیر در حمایت از کودکان افغان محروم از تحصیل در مناطق حاشیه و معضلخیز در کشور ایران می باشد.

یل و مادران افغان ساکن کودکان و زنان مهاجر/پناهنده افغان محروم از تحص : آموزش و پشتیبانینام طرح

 محله های حاشیه

: افزایش دسترسی کودکان افغان محروم از تحصیل به آموزش با کیفیت در مناطق GOALهدف اصلی طرح 

 حاشیه

: ارائه آموزش های تحصیلی و فوق برنامه شامل فرهنگی، هنری، ورزشی، Objectivesاز جمله اهداف طرح 

رینی، تغذیه رایگان و... به کودکان افغان محروم از تحصیل در مناطق مددکاری، بهداشتی و درمانی، کارآف

حاشیه استان های تهران، البرز، اصفهان، شیراز، قم، گرگان، بوشهر و یزد در یک پروژه یک ساله توسعه ای در 

 نظر گرفته شده است.

مرداد و تا پایان آغاز می شود  94اه می باشد که از شهریور م مدت زمان اجرای پروژه یک سال شمسی

 .پیدا کردادامه  95

جامعه هدف طرح را کودکان افغان که در اثر دالیل مختلف به هر نحو به طور کل از تحصیل باز مانده اند و یا 

از ادامه تحصیل محروم شده اند، تشکیل می دهند. از جمله دالیل اصلی محرومیت از تحصیل این کودکان را 

تمکن برای پرداخت شهریه های مرتبط با تحصیل، زندگی در محله های حاشیه و می توان فقر مادی و عدم 

به طور کلی در میان کودکان محروم  معضلخیز و پرخطر، عدم دسترسی به مراکز آموزشی با کیفیت برشمرد.

د از آموزش، در جمعیت امام علی اولویت با کودکانی است که از کمترین امکان برای تحصیل و بیشترین تهدی

برای افتادن به دام معضالت و آسیب ها برخوردارند و در این راستا، نحوه مراجعه و شناسایی مستقیم کودکان 

 توسط جمعیت در مناطق مد نظر قرار می گیرد.

خانه ایرانی جمعیت امام علی در سراسر کشور که در این طرح  19بر اساس این گزارش در حال حاضر در 

 526. از بین این کودکان، قرار گرفته استکودک افغان تحت حمایت  1100 مجموعاًکه  شته اندمشارکت دا

نفر در مدارس رسمی درس می خوانند و تحت حمایت پشتیبانی تحصیلی و کالس های فوق برنامه و تقویتی 

خانه ایرانی قرار دارند. باقی کودکان همگی محروم از تحصیل هستند که به خانه ایرانی می آیند و از خدمات 

کودک در خانه ایرانی آموزش تحصیلی  529رانی بهره می برند. از کودکانی مدرسه نمی روند، آموزشی خانه ای

اق به کودک دیگر بخاطر معضالت شدید اجتماعی و یا عدم اشتی 45هم می بینند. این در حالی است که 

 .در کالس های فوق برنامه، مهارت زندگی و ورزشی شرکت می کنند سوادآموزی در حال حاضر فقط
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 امام علی )ع(مردمی  امداد دانشجوییعرفی جمعیت م

 و غیرسیاسی مستقل، کامالً نهاد،مردم سازمان یک( ع)علی امام مردمی - دانشجویی امداد مستقل جمعیت

شدمی غیردولتی سمی صورتبه 1378 سال در که با سید ثبت به 19061 شماره با ر  با را خود فعالیت و ر

با ثبت مقام  1389جمعیت امام علی )ع( همچنین در سممال  .کندمی دنبال کشممور وزارت از رسمممی مجوز

و  المللیاجتماعی این سازمان بین-در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادیخاص مشورتی 

سال  شورتی عام در  سازمان، به1397ثبت مقام م ضالت اجتماعی عنوان یکی از  های فعال درزمینۀکاهش مع

 فی گردیده است.المللی معردر سطح بین

های داوطلبانه اجتماعی و امدادی در اعضممای جمعیت امام علی )ع(، شممامل دانشممجویان و مردم، به فعالیت

های صنعتی پردازند. جمعیت امام علی )ع( در دانشگاهخصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند در جامعه می

سمی می دارای شریف و تهران شگادفتر ر سایر دان شد و در  ستانهبا شهر  10000ها نزدیک به های تهران و 

نخستین دفتر رسمی مردمی خود را در جنوب شهر تهران و  1384عضو فعال دارد. اعضای جمعیت در سال 

شد از قدمی بزرگ برای آبادانی  شایی کردند و نام خانه ایرانی را بر آن نهادند تا نمادی با در محلۀ مولوی بازگ

نمایندگی فعال در  10خانه ایرانی و  33انی. جمعیت امام علی )ع( در حال حاضر ایران توسط دانشجویان ایر

های مولوی، خاک سمممفید، دروازه غار، لب خط و فرحزاد(، ورامین، شمممهرری، احمدآباد شمممهر تهران )محله

ه، مستوفی، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمان، قوچان، بوشهر، بندرعباس، سیستان و بلوچستان، کرمانشا

 ساری، گرگان، کرج و ... دارد.

 ویژهبه پذیرآسممیب افراد به ویژه نگاه با صمملح و عدالت پایۀ بر اسممتوار جهانی به رسممیدن جمعیت مأموریت

شدمی کودکان ستا و پس از  .با شورمان،  19در همین را ستمر جوانان و مردم عزیز ک سال فعالیت و تالش م

سر کش 3500در حدود  های ایرانی تحت پوشش خدمات جمعیت امام علی ور در خانهکودک معصوم در سرا

 .دهند تغییر را خود محله نام و باشند تا فردا روزی بتوانند چهرهمی
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 بازخوانی و اجتماعی هایسیاست در فرهیختگان حضور ویژهبه عمومی مشارکت تقویت به جمعیت امام علی

 تمامی. است جامعه معتقد در انسانی و اجتماعی وضعیت ارتقاء جهت در مذهبی -ملی هایمناسبت و هاآیین

 دچار کودکان خانوار، سرپرست زنان خیابان، و کار کودکان اعتیاد، و فقر از اعم اجتماعی معضالت دچار افراد

 جمعیت هایبرنامه پوشممش تحت دیدهبزه و قانون معارض کودکان و دیدهآسممیب دختران خاص، هایبیماری

 .هستند

شته هایسال در علی امام جمعیت مهم هایفعالیت از برخی کلی شمای یک در  زیر موارد در توانمی را گذ

 کرد: خالصه

 هایخانه» بانام حاشمممیه هایمحله در کودکان خدمات به ارائۀ امدادی جهت مرکز 33 از بیش اندازیراه -1

 «ایرانی

شش و آزادی -2 صاص بهمحکوم نوجوان 47 برای گرفتن بخ  تا گاه هاآن دیۀ سنگین هایهزینه تأمین و ق

 مسلم طفالن آیین قالب مردمی در هایکمک طریق از زندانی هر برای تومان میلیون دویست

 اخیر سال یک در خانواده سرپرست مادران برای کشور سراسر در اشتغال خانه 8 اندازیراه -3

شکی خدمات ارائۀ برای تهران شهر در درمان خانه ایرانی اندازیراه  -4 شکی و دندانپز  کودکان به رایگان پز

 حمایت تحت

 افغان کودک هزار یک از بیش قراردادن حمایت تحت و یونیسممف جهانی سممازمان با مشممترک همکاری  -5

 95-94 و 94-93 تحصیلی هایسال در – رایگان آموزشی پروژۀ یک در کشور در تحصیل از محروم

هدای  -6 غذایی درکیسمممه ا تاج مواد  مایح ند خانواده 8000 از بیش به رمضمممان ماه های  یازم  در ن

سیب شور مناطق تریندورافتاده و تریندیدهآ  هایکمک محل از تومان میلیارد یک بیش از ایهزینه با ک

 1397 تابستان–مردمی
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 از هایی تیم حضمممور با کشمممور در پرشمممین فوتبال لیگ بانام کار کودکان فوتبال دوره لیگ 4 برگزاری  -7

سیبنوجوانان و جوانان محلهکودکان ،  شش جمعیتهای آ شیه تحت پو سر از علی امام دیده و حا  سرا

 (1397 - 1396 – 1395 – 1394) تهران در کشور

 (1397 - 1396برگزاری دو دوره لیگ دو و میدانی پسران ) -8

 – عراق کردسممتان در پناهندگان هایاردوگاه در داعش جنگ از دیدهآسممیب آوارگان به امدادرسممانی  -9

 1394 تابستان

 1396 –امداد رسانی و کمک به آوارگان و آسیب دیدگان در جنگ سوریه در شهر طرطوس سوریه  -10

 1396و زلزله کرمانشاه  1392، زلزله اهر سال 1395امداد رسانی و کمک در سیل گرگان سال  -11

 زیر: شرح به سال طول در کشور سراسر در ایمنطقه و ملی برنامۀ و طرح چندین برگزاری -12

 نوجوانان و کودکان از خروج از پس حمایت و آزادسممازی و بخشممش پیگیری – مسمملم طفالن آیین .1

 محرم( ایام )در. اندشده جرم مرتکب سال هجده زیر سن در که قصاص بهمحکوم زندانیِ

 رمضان ماه در نیازمند خانواده هزاران به غذارسانی – عاشق گردانکوچه آیین .2

 علی حضرت میالد در محروم کودکان و کار کودکان آرزوهای ساختن برآورده – کریمان کعبۀ آیین .3

 حج ایام در حجاج از دعوت با خانواده سرپرست مادران از حمایت – سعی صفای آیین .4

 از حمایت کنار در کشمممور در فراگیر اعتیاد از ایران دانشمممجویان بیزاری اعالم - عیاران شمممام آیین .5

 آنان هایخانواده و اعتیاد دیدگانآسیب

 هاآن فرزندان و حاشیه هایمحله در در معرض آسیب باردار مادران از حمایت – مادرانه طرح .6

 کشور سراسر در حاشیه هایمحله کودکان کنار در سال تحویل – برکت سینهفت آیین .7

 کشور سراسر در محروم و کار کودکان کنار در یلدایی دیگرگونه شب – فقر هایکوچه در یلدا آیین .8

 اخیر هایسال در اجتماعی هایدرزمینۀآسیب تخصصی سمینارهای برگزاری .9

 1392 اسفند – ایران کار کودکان تخصصی سمینار نخستین 

 1393 آذر – بارداری و اعتیاد سمینار نخستین 
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 1393 اسفند – حاشیه هایمحله در نوجوانان و کودکان اعتیاد سمینار نخستین 

  1395آذر  –اولین سمینار ازدواج کودکان 

  1396بهمن  –اولین سمینار کودک آزاری در سکونتگاه های فقیرنشین 

 6 کالت و معضمممالت زنان و کودکان دوره همایش تخصمممصمممی طرح مادرانه )با محوریت مشممم

 1397الی  1393( از سال درمعرض آسیب

 صلح گسترش راستای در خاورمیانه منطقه در و متحد ملل سازمان فضای در المللیبین هایفعالیت .10
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 هدف :

 از افغان کودکان برای ابتدایی آموزش سطح در ناکارآمدی و نابرابری کاهش در مشارکت پروژه این از هدف

 پروژه این در شده ارائه خدمات .باشد میجمعیت امام علی  غیردولتی سازمان مراکز در خدمات ارایه طریق

 می افغان جامعه در کودکان پذیرترین آسیب برای حمایتی محیط کردن فراهم همچنین و آموزش شامل

 .باشد

 افغان کودکان دسترسی شدن محدود برای دالیل مهمترین از اجتماعی -فرهنگی موانع و فقر تحصیل، هزینه

 آموزشی خدمات ارئه افغان، جوان جمعیت گرفتن نظر در با. باشند می مدرسه به کارت بدون گروههای خصوصا

 .باشد می دولت و جامعه خانواده، اولویتهای از یکی

 اجتماعی،-اقتصادی موانع جمله از افغان دختران آموزش برای جنسیت با ارتباط در بسیاری موانع حالیکه در

 کند، برطرف را موانع از تعدادی بالفاصله تواند می هک عملی های برنامه بر مهبرنا این دارد وجود فرهنگی

 اجتماعی های نگرانی رفع و دختران تحصیل اهمیت به نسبت والدین آموزش شامل رویکرد این. است متمرکز

 و والدین برای کودک حقوق آموزشی هایکالس برگزاری و آمد و رفت سرویس کردن فراهم جمله از والدین

 های گزینه کردن فراهم با کودک کار کاهش و کودکان ازدواج از از پیشگیری برای والدین حمایت جذب

 .است والدین برای درآمدی

 افغان کودکان گروه پذیرترین سیبآ و محرومترین به دسترسی برای را خود الویت سازمان این همزمان، بطور

 نیازهای رفع برای سازماناین  آموزشی های بسته. دهد می قرار دارند را مدارس در حضور امکان کمترین که

 معرض در که کسانی بخصوص آنها اجتماعی و فرهنگی پیشینه گرفتن درنظر با پذیر سیبآ کودکان خاص

 مناطق در که هایی خانواده یا کودکان بدسرپرست کودکان یا و مخدر مواد مصرف قبیل از اجتماعی سیبهایآ

 .گیرند می قرار استفاده مورد کار کودکان و کنند می یزندگ شهر حومه در نامناسب اقامتگاههای یا محروم

 فرزندانشان تحصیل برای امید و اشتیاق کلی طوره ب افغان های خانواده باال، در شده ذکر مسایل تمامی یرغملع

 عهجام کردن دخیل با تا شد تالش .کنند می استقبال کودکانشان تحصیل از افغان های خانواده بیشتر .دارند

 و گرفت صورت موثری اقدامات خصوص این در .شود استفاده جامعه ظرفیت از پروژه پایداری برای محلی

 :شد گرفته نظر در ذیل شرح به هایی برنامه

 مددکاری تیم توسط هایشان دهخانوا با رابطه برقراری و کودکان خانه از بازدید 

 آنها سازی توانمند و محلی جامعه در نفوذ صاحب افراد شناسایی 

 مختلف آموزشهای ارایه با افغان زنان توانمندسازی 
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 پروژه در محلی جامعه کردن دخیل 

 از و بخشد می بهبود مالی کنندگان تامین جذب برای خود ارتباطی راهکارهای جمعیت امام علی بعالوه

می  استفاده بیشتر پایداری و کارایی بهبود و خود داوطلبان دسازیتوانمن برای مشارکتی و همکاری فرصتهای

 .کند

 .شد اجرا (بافیا) ایران خارجی مهاجرین و اتباع کل اداره و یونیسف المللی بین سازمان مشارکت با برنامه این

به شرح  مختلف های زمینه در خود برنامه کارایی افزایش برای خاصی توجهات جمعیت امام علیهمچنین 

 :را داشته استزیر 

 اما شوند می استفاده موزشیآ مواد بعنوان پرورش و آموزش وزارت درسی منابع کلی بطور اگرچه 

 .است داده انطباق تحصیلی مقطع از باالتر های سن با کودکانی برای آموزشی برنامه

 محلی مقامات و استانها سطح در بافیا دفاتر یونیسف، با مشورت با را خود همکاری جمعیت امام علی 

 .می دهد افزایش محلی خاص شرایط با فعالیتها بهتر انطباق برای
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 خالصه گزارش

و اعالم برنامه سراسری برای ثبت نام 1394بهشت در اردیوری اسالمی ایران جمه پس از تغییر سیاست های

کودکان افغان محروم از تحصیل در کشور، جمعیت امام علی تصمیم گرفت تا پیگیر اجرایی شدن این 

و به طور خاص مراکز دستورالعمل توسط مدارس رسمی شود. لذا به کلیه خانه های ایرانی در سراسر کشور 

اعالم شد تا با مراجعه به آموزش و پرورش منطقه خود نسبت به ثبت پروژه مشترک با یونیسف و بافیا فعال در 

 زیادی تعداد هرچند. تحت حمایت جمعیت در مدارس رسمی اقدام کنندافغان محروم از تحصیل نام کودکان 

 یا کودکان این. کنند می زندگی خدمات به محدود دسترسی با شهرها حومه در بیشتر کارت بدون کودکان از

 به ورود میشود باعث که اند کرده پیدا حضور افغانها خودگران مدارس در تنها یا اند نرفته مدرسه به هرگز

 تحصیلی مقطع از باالتر شان سن کودکان از تعدادی بعالوه،. باشد برانگیز چالش آنها برای عمومی مدارس

 دارد معدودی مدارس که مناطقی در نیز تعدادی. کنند کار هخانواد درآمد در مشارکت برای مجبورند یا است

 چالشهایی از یکی که است ذکر شایان. ه اندماند باقی آموزشی سیستم از خارج کودکان این که کنند می زندگی

 شاید یا نیاز مورد فرهنگ که ستا افغان کودکانآن دسته از  ادغام شود می روبرو آن با آموزشی سیستم که

 .ندارند را مدارس در حضور برای زمال انگیزه

 افغان کودکان به کمک برای دارد نظر در محروم کودکان از حمایت در موفق پیشینه با علی امام جمعیت

 محروم کودکان نام ثبت از حمایت: الف. ببخشد بهبود راهکار 2 طریق از را آموزش به کودکان این دسترسی

 مدآ و رفت سرویس کردن فراهم و آموزشی، هزینه پرداخت ریقط از رسمی آموزش سیستم در شرایط واجد

 و اجتماعی -روانی حمایتهای آموزشی، وسایل تحصیل، کردن فراهم: ب ؛ اجتماعی -روانی های حمایت و

 .اند بازمانده رسمی آموزش سیستم در نام ثبت از که کودکانی برای زندگی مهارتهای آموزش

 بودند کرده نام ثبت کشور سراسر در علی امام جمعیت مراکز در 1393 سال که افغان کودک 1174 از

. نمی باشند جمعیت تحت حمایت دیگر، در سال جاری مناطق به مکان نقل یا مهاجرت بدلیل آنها از تعدادی

مجموع کودکانی که همچنان از سال قبل تحت حمایت باقی مانده بودند و کودکانی  ،1394تابستان پایان  در

 مشکلی توانستند هیچگونه بدون آنها از نفر 100 که نفر بوده است؛ 1203زگی شناسایی شده بودند، که به تا

؛ تنها علت محرومیت از تحصیل این دهند ادامه دولتی سال جدید تحصیلی در مدارس در را خود تحصیل

در ثبت نام  کودکان نداشتن اوراق هویتی بود که در سال جدید این مشکل با تغییر سیاست های کشوری

تحت حمایت جمعیت باقی مانده بودند،  ی کهکودکان در این زمان کودکان افغان بدون کارت اقامت رفع شد.
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در مدارس رسمی ثبت نام امام علی  جمعیت با پیگیری مددکاران نفر 529تعداد  نفر بوده اند که 1103جمعا 

 آمد، و رفت سرویس نام، ثبت هزینه امل)ش ی تحصیلها هزینهبخشی یا تمامی  پرداختجمعیت  ؛شده اند

ادامه تحصیل  دولتی مدارس در بتوانند شده است تا برای آنها متقبل را التحریر( لوازم و کفش کیف، یونیفرم،

 این عزیزان تحت حمایت خدمات آموزشی فوق برنامه و تقویتی در موارد نیاز در خانه ایرانی نیز هستند. .دهند

 رسمی مدارس در تحصیل و نام ثبت به قادر مختلف دالیل به همچنان بنا کودک 574 تعداد از سوی دیگر

این کودکان در خانه ایرانی از خدمات آموزشی و فوق برنامه رایگان جمعیت امام علی استفاده می . نبوده اند

ماعی و یا وه دوم، به دلیل شدت آسیب های اجترنفر از کودکان گ 45کنند. در زمان تهیه این گزارش تعداد 

عدم تمایل به سوادآموزی در کالس های آموزش تحصیلی شرکت خانه ایرانی شرکت نمی کرده اند و در کالس 

در سال جاری  دیگر، سویی ازهای فوق برنامه، هنری، ورزشی و مهارت زندگی خانه ایرانی شرکت داشته اند. 

 خواهد تالش سازمان( این آموزشی )مراکز ایرانی های خانه در آموزش کیفیت برای ارتقا علی امام جمعیت

 کیفیت ارتقا برای تخصصی کارگاههای و اجرایی دانش و درخصوص مدیریت آموزشی های دوره بعالوه کرد.

 .می کند برگزار خود اعضای برای انسانی منابع

ت در سه گروه دسته بندی می شوند. الف( کودکانی که با حمایحاضر کودکان افغان تحت حمایت طرح 

جمعیت امام علی امسال در مدارس رسمی ثبت نام شده اند و بسته به نیاز در کالس های تقویتی و یا فوق 

برنامه و یا هر دو در خانه ایرانی شرکت می کنند. ب( کودکانی که همچنان محروم از تحصیل هستند و در 

دسته از کودکان که به دالیل  ( آنخانه ایرانی از خدمات آموزش تحصیلی و فوق برنامه بهره مند می شوند. ج

مختلف همچنان محروم از تحصیل هستند ولی بخاطر شدت آسیب های اجتماعی وارده و معضالتی که با آن 

آموزی ندارند و در خانه ایرانی از خدمات آموزش فوق برنامه و مهارت های سوادروبرو هستند اشتیاقی به 

 در بلندمدت آنها را نسبت به سوادآموزی نیز راغب کرد. زندگی بهره مند می شوند و تالش می شود تا

برنامه آموزشی تحصیلی این کودکان در خانه های ایرانی، طبق کتاب های رسمی آموزش و پرورش ایران می 

باشد. به طوری که معلمان داوطلب پس از طی کارگاه های آموزشی معلمی در جمعیت امام علی، نسبت به 

ز از هر کودک اس طرح درس های مشخص اقدام می کنند. در پایان سال تحصیلی نیآموزش این دروس بر اس

صادر می گردد. شایان ذکر است که و کارنامه ای از طرف جمعیت امام علی برای وی آزمون گرفته می شود 

طرح درس یا روش تدریس برای آن دسته از کودکان که درگیر آسیب های اجتماعی شدید هستند، بسته به 

ش آموز توسط تیم آموزش خانه ایرانی بازنگری می شود. حتی هستند کودکانی که آموزش خانه ایرانی به دان

دلیل تشخیص مددکار برنامه سبک تری از یک سال تحصیلی برای شان در نظر گرفته است و یا کودکانی که 

وزی طبق طرح درس های به دلیل آسیب های اجتماعی شدید فعال توانایی ورود به دوره های آموزش سوادآم

 متداول را ندارند و الزم است تا مدتی فقط در کالس ها و برنامه های مهارت زندگی شرکت داشته باشند.
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با پیگیری ثبت نام کودکان افغان در مدارس توسط مددکاران خانه های  1394از شهریور ماه  مذکورپروژه 

کودک در مدارس ثبت نام شدند.  529جام شد تعداد . در این راستا با پیگیری هایی که انه استایرانی آغاز شد

به نیاز عالوه بر شرکت در ا توجه این کودکان اکنون در حمایت مددکاری جمعیت امام علی هستند و باکثر 

 کالس های مدارس، در کالس های تقویتی و یا فوق برنامه و یا هر دو در خانه ایرانی نیز شرکت می کنند.

از کودکان که به دالیل مختلف همچنان محروم از تحصیل  نفر 574نی برای همچنین کالس های خانه های ایرا

. علت آغاز گردیدآغاز  94 و در یک مرکز از آذر ماه 94 کز از آبان ماهچهار مرو در  94 مانده اند، از مهرماه

ناسایی و یا زمان بردن روند شماه، فعالیت های بازسازی و تعمیرات یا آذر کالس ها در برخی از مراکز از آبان 

. البته در تمامی مراکز و ثبت نام کودکان جدیدی بوده است که به تازگی شناسایی و به مرکز اضافه شده بودند

، تیم های آموزش خانه های ایرانی طرح درس رح مشارکت داشتندکه در این ط (جمعیت امام علی مرکز 19)

بوده ن تهیه کرده است و در تالش های مشخص طبق سرفصل های آموزش و پرورش را برای اکثر دانش آموزا

 .رسانیده شودبه پایان  1395تا سال تحصیلی را تا ابتدای تابستان  است

در هر خانه ایرانی بسته به مشکالتی که کودکان با آن روبرو هستند، برنامه های آموزشی از انعطاف برخوردار 

ی که کودکان را تهدید می کند، است. در برخی از خانه های ایرانی به دلیل میزان شدید آسیب های اجتماع

کالس های مهارت های زندگی بسیار پررنگ تر از کالس های سوادآموزی پررنگ تر است. همچنین برنامه 

های آموزشی برای کودکان با سطح مختلف معضالت اجتماعی در هر مرکز متفاوت برنامه ریزی می شود. 

نشناسی و واحد آموزش و فوق برنامه و هنر مشترکا معموال هر مرکز با هماهنگی واحد مددکاری، واحد روا

نسبت به تهیه طرح درس های بومی سازی شده اقدام می کند. البته طرح درس سوادآموزی در کلیه مراکز از 

کتب رسمی آموزش و پرورش تبعیت می کند. اگرچه روش تدریس ها در هر مرکز و برای هر گروه از دانش 

 د. در ادامه هر یک از مراکز آموزشی فعال در طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد.آموزان ممکن است متفاوت باش
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مدرسه می رود / 

تقویتی پیش ما 

میآید

خانه ایرانی می آید 

ولی اهل درس و 

مدرسه نیست. سایر 

خدمات امدادی…

خانه ایرانی 

درس 

میخواند

650065آبان 94عیسی پیراناحمدآباد مستوفیتهران1

9820078آبان 94زهرا کهرامپاکدشتتهران2

5539016مهر 94نیما مختاریانخاک سفیدتهران3

271791مهر 94محیا واحدیدروازه غارتهران4

9965034مهر 94رویا منوچهریشهرریتهران5

12487433مهر 94ایلیار رابطفرحزادتهران6

6126827مهر 94کتایون افرازهقرچکتهران7

12615مهر 94عاطفه صحراییلب خطتهران8

413308آبان 94عسل نعمت اهلل زادهمولویتهران9

798170آبان 94معصومه رضائیانسرآسیاب مالردتهران10

98341450مهر 94الهه اهلل کریمیملک آبادالبرز11

3519115آذر 94زهرا امیرقلعه ساختمان مشهدخراسان12

332508مهر 94زهرا امیرطبرسی مشهدخراسان13

363132مهر 94سیمین محجوباصفهاناصفهان14

5330023مهر 94معین حشمتیگرگانگلستان15

5120031مهر 94موژان انصاریشیرازشیراز16

250025آبان 94مریم جلیلییزدیزد17

474160مهر 94حورا موسویقمقم18

615308مهر 94علی برزگربوشهربوشهر19

110052645529تعداد کل

مراکز حاضر در طرح  مشترک همکاری جمعیت و یونیسف برای آموزش کودکان و 

مادران افغان مهاجر و پناهنده/ ظرفیت مراکز آموزشی

مدیر مرکزنام مرکزاستانردیف

تاریخ شروع به 

کار آموزشی مرکز 

در سال 1394

کل بچه 

افغان

تحت حمایت

کودکان افغان
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تأکید بر حمایت از کودکان محروم از تحصیییل و در معرخ خ ر سییاک  در با هدف در این طرح 

 فعالیت های ذیل به انجام رسیده است: محالت حاشیه فارغ از ملیت  و قومیت

  شور در مراکز جمعیت سر ک سرا شیه در  صیلی به کودکان افغان در محالت حا ارائه آموزش های تح

 امام علی )ع(

 شیه ارائه آموزش های هنری، فرهنگی، مهارت آموزی، مددکاری و ... به کودکان افغان در محال ت حا

 در سراسر کشور در مراکز جمعیت امام علی )ع(

 یارائه خدمات تغذیه ای، بهداشتی، درمان 
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  شیه ارائه آموزش های هنری، فرهنگی، مهارت آموزی، مددکاری و ... به کودکان افغان در محالت حا

 در سراسر کشور در مراکز جمعیت امام علی )ع(
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 رائه خدمات تغذیه ای، درمانیا 
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 همچنین در همین راستا فعالیت های حمایتی از زنان افغان ساکن ایران نیز انجام پذیرفته است:

o کارآفرینی بر اساس پتانسیل های بومی، منطقه ای برای زنان در خانه های اشتغال 

o  کارت هویتارائه خدمات درمانی به زنان فاقد 

o ارائه خدمات روانشناسی و حقوقی به زنان افغان 

o 2013م علی( در سمممال اجرای طرح حمایت از زنان باردار و نوزادان )در طرح مادرانه جمعیت اما 

 )روستاهای افغان نشین منطقه شهرری و کوره ها(

o ارائه خدمات مددکاری برای زنان قربانی خشونت خانگی 

o  کالس های سوادآموزی و کارگاه های مهارت آموزی، بهداشت زنان  و آگاهی بخشیبرگزاری 
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 خروجی ها و نتایج

خانه ایرانی جمعیت امام علی در استان های تهران، البرز،  19کودک افغان در حمایت  1100در طرح حاضر 

نفر مدرسه می روند که  526عداد، خراسان، اصفهان، گلستان، شیراز، یزد، قم و بوشهر می باشند. از این ت

همگی در حمایت تیم های پشتیبانی آموزشی مراکز جمعیت امام علی در سراسر کشور قرار دارند. نزدیک به 

نفر از این کودکان در خانه های ایرانی از حمایت آموزشی تحصیلی در قالب کالس های تقویتی بهره  400

تحصیل هستند و در خانه های ایرانی ثبت نام شده اند. از این  کودک دیگر هنوز محروم از 574مند هستند. 

نفر دیگر بخاطر آسیب  45نفر در خانه های ایرانی در کالس های سوادآموزی شرکت می کنند.  529تعداد، 

های اجتماعی شدید و یا عدم اشتیاق به سوادآموزی فعال فقط در کالس های فوق برنامه و مهارت های زندگی 

که به  باشند می کار کودکان از نفر 304 پوشش، تحت کودک 1100 مجموع از کت می کنند.و ورزش شر

مشاغلی همچون دستفروشی، فال فروشی، کارگری، جمع آوری ضایعات، کار در مزرعه، کار در کارگاه های 

کودک در خانه های ایرانی  800در حال حاضر برای  .زیرزمینی و در برخی موارد تکدی گری مشغول هستند

در ادامه  کالس های فوق برنامه شامل کالس های هنری و فرهنگی و مهارت های زندگی گذاشته می شود.

گزارش آماری وضعیت پروژه در نمودارهایی به تصویر کشیده شده است. همچنین مختصری از خروجی های 

 دیده است.پروژه در جداول شش گانه منعکس گر

 

 

 به شرح جدول زیر است:در مراکز تعداد دختر و پسر در بین کودکان تحت حمایت 
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اقدامات انجام شده تا اول بهم 94هدفخط مبنا

0350526تعداد کودکان ثبت نام شده در مدارس رسمی

میزان مواد آموزشی و لوازم التحریر ارایه

شده به کودکان
350350400

تعداد کودکان که به آنها سرویس رفت و

آمد ارایه شده
0140100

تعداد کودکانی که مق ع تحصیلی را با

موفقیت به اتمام رسانده اند
در پایان سال ارزیابی می شود315

تعداد کودکانی که در کالسهای فوق

برنامه درسی شرکت کرده اند
356تمامی کودکان

خروجی 1: ثبت نام 350 کودک در مدارس رسمی

اقدامات انجام شده تا اول بهم 94هدفخط مبنا

تعداد کودکان ثبت نام شده و حضور یافته

در مراکز آموزشی سازمان غیر دولتی
1115555574

تعداد کودکانی که مواد آموزشی و لوازم

التحریر دریافت کرده اند
1115555529

تعداد کودکان که به آنها سرویس رفت و

آمد ارایه شده
200200180

تعداد کودکانی که مق ع تحصیلی را با

موفقیت به اتمام رسانده اند
در پایان سال ارزیابی می شود499%90 کل

تعداد کودکانی که در کالسهای فوق

برنامه درسی شرکت کرده اند
%70 کل

تمامی کودکان 

واجد شرایط
415

خروجی 2: ثبت نام 550 کودک خدمات آموزش پایه در مراکز جمعیت امام علی

اقدامات انجام شده تا اول بهم 94هدفخط مبنا

1115تعداد کودکانی که مشاوره مددکاری دریافت کرده اند
تمامی کودکان 

واجد شرایط

مددکاری برای تمامی کودکان انجام 

می شود

40تعداد کودکان ارجاع داده شده برای مشاوره تخصصی
تمامی کودکان 

واجد شرایط

روانشناس در مراکز حاضر می شود

ارجاع به کلینیک هم داریم

همه کودکان1115905تعداد کودکانی که در فعالیتهای تفریحی شرکت کرده اند

تعداد فعالیتهای فرهنگی برگزار شده
یک بار در 

هفته
یک بار در هفته

هر هفته برنامه فرهنگی هنری در 

مراکز برقرار است

2080150تعداد والدینی که خدمات اجتماعی دریافت کرده اند

خروجی 3: تمامی کودکان و والدی  نیازمند خدمات، حمایت اجتماعی دریافت می کنند

اقدامات انجام شده تا اول بهم 94هدفخط مبنا

1115تعداد کودکانی که حمایت درمانی دریافت کرده اند
تمامی کودکان 

نیازمند
همه کودکان

300تعداد والدینی که حمایت درمانی دریافت کره اند
تمامی والدی  

نیازمند
54

خروجی 4: تمامی کودکان و والدی  نیازمند، حمایت درمانی دریافت می کنند
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اقدامات انجام شده تا اول بهم 94هدفخط مبنا

1115650250تعداد کودکانی که در برنامه های آموزشی بهداشت شرکت کرده اند

70تعدادکودکانی که در کالسهای آموزش بهداشت بلوغ شرکت کرده اند
تمامی کودکان

باالی 13 سال
50

تعداد کودکانی که در برنامه های آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخ ر شرکت 

کرده اند.
170

تمامی کودکان

باالی 13 سال
80

85010064تعداد کودکانی که در برنامه آموزشی حقوق کودک شرکت کرده اند

خروجی 5: تمامی کودکان در آموز شهای مهارتهای زندگی شرکت می کنند

اقدامات انجام شده تا اول بهم 94هدفخط مبنا

300300150تعداد والدینی که در برنامه های آموزشی بهداشت و سالمت شرکت کرده اند

100100150تعداد والدینی که در برنامه های آموزشی مهارتهای زندگی شرکت کرده اند

خروجی 6: والدی  در آموز شهای مهارتهای زندگی شرکت می کنند
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 و خالقیت ها و نوآوری ها درس های آموخته و تجربیات موفق

 (Lesson Learnedدرس آموخته ها )

 .مهاجرت یکی از موانع پیشبرد طرح آموزش است 

را می توان تغییر محل زندگی و مهاجرت این کودکان از ادامه حضور در طرح حاضر مهم ترین عامل بازدارنده 

)به همراه سیل مهاجران بحران سوریه( و یا تغییر محل کار و به تبع  عزیزان به سایر شهرها، افغانستان، اروپا

ب توجه این است که برخی از آنها پس از آن انصراف از ادامه تحصیل در این کالس ها نام برد. نکته جال

ند و خواهان ادامه ه ابازگشت به افغانستان و پس از آن مهاجرت مجدد به ایران، به خانه ایرانی مراجعه کرد

 .ه استتحصیل خود شدند که این موضوع سبب افزایش انگیزه مربیان این طرح بود

 اصل آموزشی است. یک رعایت حد و س ح متعلم و باور سادگی و ساده زیستی 

کودکان دایما معلم و اعضای مرکز را زیر نظر دارند و از رفتارهای آنها الگو می گیرند. لذا بهتر است رفتارمان 

طوری باشد که الگوی مناسبی به کودک بدهیم. یادمان باشد که کودک دایم همه رفتارهای ما را زیر نظر 

 دارد.

  قابل اجرااصل صداقت و ندادن وعده وعیدهای غیر 

مددکاری خانواده ها این مسئله پررنگ است. وقتی به فرد وعده بدهیم امیدوار می شود. بخصوص در زمینه 

اگر بعدا نتوانیم این وعده ها را عمل کنیم سبب از دست رفتن اعتماد فرد یا خانواده به مددکار یا مرکز خواهد 

 از عمل کردن به آن اطمینان نداریم. شد. لذا توصیه می شود تا جای ممکن وعده ای ندهیم که

 موزشی تغییر روش نه استفاده از زور و رت با ال نرفت  راندمان آمحبت و دوری از خشم وسختگیری و در صو

 اجبار

در رفتار با کودکان همواره این را در نظر داشته باشیم که گفتار نرم و توام با محبت بیشتر اثر می کند تا رفتار 

تند. بخصوص در ارتباط با کودکان آسیب دیده اجتماعی بخاطر اینکه بارها این عزیزان از اطرافیان خود بی 
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تگیری ببینند، اعتماد خود را از دست خواهند داد. در مهری دیده اند، اگر از ما نیز رفتار توام با خشونت و سخ

حالی که تجربه نشان داده است در اغلب موارد رفتار محبت آمیز نتایج خوبی در جلب اعتماد کودک و توجه 

 وی به روند آموزشی دارد.

 درک دلی و رفتاری بی  متعلم و معلم 

بیشتر از آنکه به آموختن کتاب به کودک معلم در فضای کاری ارتباط با کودکان آسیب دیده اجتماعی 

بیاندیشد بهتر است در تالش برای ایجاد فضای همدلی با دانش آموز باشد تا دانش آموز در طول زمان احساس 

 همدلی با معلم کند و در نتیجه این ارتباط سبب بهبود میزان فراگیری کودک نیز خواهد شد.

 مثل اجتناب از دروغ  یا دزدی موزش اصول اخالقی و رعایتشانردن آنها برای زندگی اجتماعی  و آآماده ک 

با توجه به اینکه اغلب کودکان حاضر در این طرح کودکان آسیب دیده اجتماعی و کودکان کار هستند، به نظر 

می رسد دایما این عزیزان در اجتماع در معرض آموختن مسائل مختلف و حتی بد هستند. لذا این کودکان 

ه داشتن یک جایگزین برا آموزش های غلط که در اجتماع پیش روی شان هست دارند. این نیاز شدید ب

کودکان بیش از آموزش سواد خواندن و نوشتن، در ابتدا به آموزش مهارت های ارتباطی و زندگی و رفتار 

تر را پیش صحیح در اجتماع نیاز دارند. تجربه نشان داده است با آموزش صحیح می توان راه های جدید و به

 روی کودکان گذاشت و آنها در اغلب موارد این راه های هنجار را انتخاب کرده اند.

 شانهیختگان و دانشمندان کشورتشویق بچه ها به حفظ شعر های متناسب با فرهنگ افغان و شناخت فر 

کنند که بر اساس تجربه وقتی کودکان را تشویق به حفظ فرهنگ خودشان کنیم، نوعی احساس هویت می 

این برای کودکی که از کشور خود دور است و در کشوری غریبه موطن گزیده بسیار تاثیر گذار است. همچنین 

هنگامی که آنان احساس کنند شما به فرهنگ شان احترام می گذارید و هویت شان را ارج می نهید، متقابال 

 آنان نیز همین رفتار را نسبت به فرهنگ ما خواهند داشت.
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 باعث شد در ماه رمضان با برگزاری  آسمانیموزش زبان دوم و فراگیری کتاب نها به آآ عالقه

 شان در روخوانی فارسی باشیم. کالسهای قرآن شاهد پیشرفت

 (Best Practiceتجربیات موفق )

  آنها را قرار است  وری بچه های افغان کار بسیار دشواری است که تجربه به ما نشان داده که اگرآجمع

عزیزانی که  .نها حتما مورد توجه قرار گیردآنها و سرپرستی جایی دور هم جمع کنیم، باید فضای کاری آ

چرا  ؛نها کامال موقتی استآموزش آپشتوانه خانوادگی محکمی ندارند کمتر تمایل دارند در ایران بمانند و 

باید بر روی قانونمندی و اخالق  ما در این مدت بشتر .نها به دیگر کشورها مخصوصا اروپا استآکه تمایل 

نباید از وعده  آناناین که برای جذب  مضافا  بر .چرا که خروج این افراد اکثرا غیر قانونی است ؛کار کنیم

 .موزش کنار ما کمک می کندآو وعید استفاده کرد که صداقت به ماندگاری برای مدت زمان بیشتر  در 

  نها به خودشان و یا والدینآزمون ماهانه و اعالم سطح پیشرفت آداشتن برنامه ی دقیق و جامع و گرفتن 

 .موثر و بسیار اثر گذار استدر ادامه فرآیند آموزش کودکان، شان 

 از جالب ترین مواردی که  .شان اهمیت و احترام بسیاری قائلیم نکته مهم اینکه به آنها نشان دهیم برای

این طرح که به اروپا مهاجرت کرده بود با تحت پوشش شاهد آن بودیم تماس یکی از دانش آموزان 

 کارشناس آموزش بود.

  :در کالس های آموزشی که داشتم بعضی از بچه ها انتظار داشتند که دائم باید به آن ها تجربه یک معلم

 :توجه شود، این مورد را توانستم به طریق زیر تا حدود خیلی زیادی حل کنم

 و کودک معلم بسیار زیاد بین دوستیایجاد  -

 .معلمافزایش تعداد افراد کالس از یک نفر به دو نفر تحت نظر  -

  معلم اصلیگذاشتن یک کمک معلم در کنار  -

درس دادن به بچه ها با کمک مربی و به صورت نسبتا مستقل به طوری که وابستگی نسبتا کم شده  -

 بود به جز در مواقع حساس که دیگر به شرایط کودک بر می گردد.

  :در یکی از کالس هایم وقتی با کودک کار کرده بودند، او را به کالس دوم برده بودند در تجربه یک معلم

صال نمی  شت که من ا صرار دا شت. ولی ا شکل دا صورتی که کتاب هایش کالس اول و فقط در دیکته م

شود کتا ستم، باید کالس دوم بخوانم. برای اینکه دیکته اش خوب  سم و کالس دوم ه ب های دوم را نوی
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برای او در کیف هایش گذاشمممتیم و در بین کتاب فارسمممی وی برگه های کتاب تمرین فارسمممی اول رو 

سه یکی از این برگه ها را با او کار می کردم، درحالی که خیال می کرد کالس دوم می  شتم و هر جل گذا

 م.خواند و به تدریج دیکته اول وی بهتر شد و کالس دوم را با او شروع کردی

  :با یکی از بچه ها که کار می کردم، اعتماد به نفس بسیار پایینی در خواندن متن فارسی تجربه یک معلم

داشممت و کالً می ترسممید که بخواند و از طرفی در این مواقع دوسممت داشممت که علوم بخواند. بر همین 

از نوشته های کتاب علوم کتاب علوم را باز می کردیم و با هم  ،اساس در موقع رسیدن به خواندن فارسی

 می خواندیم و قواعد خواندن را به این طریق کار می کردیم.

  :با یکی از بچه هایی که کار می کردم که از لحاظ روحی در وضمممعیتی بدی قرار دارد و تجربه یک معلم

ند. اعتماد به نفس پایینی داشممت، به همین دلیل نیاز داشممت که اعتماد به نفس واقعی به خودش پیدا ک

یکی در کالس موسمممیقی و یکی هم اینکه در انجام یک فعالیت کتاب علوم یعنی جمع کردن برگ های 

 مختلف درختان و نمایش آن برای مربیان توانستیم کم کم این اعتماد به نفس را در وی ایجاد کنیم.

  :قضاوت می  در یکی از جلسات کالس، کودک اصال با من حرف نمی زد و داشت از پیشتجربه یک معلم

کرد که چرا هفته پیش من سممر کالس او نبوده ام و او درس نخوانده اسممت. به کمک یکی دیگر از مربی 

ها این مشکل را حل کردیم بدین صورت که مربی دوم، که مورد اعتماد کودک بود، با وی صحبت کرد و 

صممحبت کردیم و  سممپس او را سممر کالس آورد و به او گفت در مورد هفته پیش صممحبت کنیم، هر دو

 فهمید که از پیش قضاوت کرده است و اشتباه فکر می کرده است. یاد گرفت که سریع قضاوت نکند.

  :یکی از نکات خیلی مهمی که همیشممه در تمام موارد کمک حال من در رفتار کنار بچه تجربه یک معلم

ست شگی در کنار بچه ها بوده ا شکیبایی و بودن همی صبر و  ست،  ه طوری که وقتی هم که ب ؛ها بوده ا

 ایرانینبوده ام، سممعی کرده ام طوری رفتار کنم که حضممورم )حضممور دلی( در خانه  ایرانیمن در خانه 

  دائمی باشد و اثر آن در کودکانی که با آن ها بازی می کنم و یا درس کار می کنم حس شود.

 (InnovationandCreativityنوآوری و خالقیت )

  موزشدر بین کودکان و بزرگسمماالن برای آوری برایش جذابیت دارد این کار فردی نوآاز آنجایی که هر، 

موزش آموزش پذیران ما هر چند نفر که باشممند نیاز به آ .راهکاری کاربردی داشممته و بسممیار موثر اسممت

پس باید ما فضمممایی ایجاد کنیم تا این ماندگاری برای افرادی که  .موزش دارندآمطلوب و ماندگاری 

صورت پذیرد.د سیاری دارند بهتر و عمیق تر  سنه  غدغه های ذهنی ب مثال برای فرزند عزیز کار ما که گر

شتآید حتما آبه کالس می  ضی با خوراکی ماندگاری بهتری خواهد دا موزش جمع و تفریق آ .موزش ریا



 علی )ع(مردمی امام  ـ جمعیت امداد دانشجویی

------------------------------------------------------------------  
 

 4، طبقه دوم، واحد 135سپهبد قرنی، نبش بیمارستان آپادانا، پالک آدرس: تهران، خیابان 
www.sosapoverty.org 

 

32 

 

ت هم ندارد گرسنه ای که دوس آموزش شیرینی است برای بچهبمیوه بسیار آیا خط و نشان با شکالت و 

 کسی به او ترحم کند.

  ضایی که ما مثال معلمآدر شده چند پایه را در یک  موزش باید حتما خالق بود تا در ف شکل  مان دچار م

چگونگی ایجاد اتحاد و  .موزش مفید بهره مند شممموندآبچه ها بتوانند از یک نیم که همه کالس جمع ک

این که بچه های کالس سمموم به بچه  .یت می باشممدگیری این خالقه کارهمکاری و همدلی نتیجه نوع ب

های کالس دوم دیکته بگویند یا دومی ها از روی مجله ها و روزنامه ها حروف را برای کالس اولی ها 

 نها در مهارت خوانداری کمک کنند. آبخوانند و به 

  ست که یکی از بهترین نوع شان آباید دان شان به خود ست که بچه ها خود موزش ها ایجاد این مهارت ا

سر و کارت به یک کودک  ؛موزش بدهندآ فتاد یا باید زبانت را کودکانه کنی یا از زبان یک اچرا که چون 

 کودک برای فهماندن مطالب بهره ببری.

 زمان خروج از  موزش همراه با بازی و شممادی برای همه لذت بخش اسممت چه رسممد به بچه هایی که درآ

پس روخوانی درس خرگوش کوچولو در زمانی که او خود خرگوش شممده برایش  ؛خانه پر از مشممکالتند

 جذابیت دارد.

 دیکته های مورد توجه بچه هاسمممت که بچه ها هم به فهم مطلب برسمممند هم  ودیکته خالق نیز جز

 ن کلمه می رسند. آتوانمندی خود را در نقاشی و کاردستی نشان می دهند و هم به فهم بهتر 

 

 های اینترنتی رسمی آدرس پایگاه

 sosapoverty.orgوبسایت رسمی جمعیت امام علی )ع( : 

 www.facebook.com/sosapovertyآدرس فیس بوک جمعیت امام علی )ع( : 

 imamalisociety@کانال تلگرام جمعیت امام علی )ع( : 
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