8102
گزارش ساالنه

امید،
عزت،
تعهد،

شگوفه ،دختری که در یکی ازمکاتب که توسط موسسه نی قلعه در سال  8112اعمار گردیده ،درس خوانده است .شگوفه بعدازاتمام دروس
مکتب خویش موفق شده است که به دانشگاه راه پیدا نماید ،حاال وی محصل سال سوم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل می باشد.
درتصویر فوق ،وی مجری نمایشگاه عکس است که توسط موسسه نی قلعه به همکاری نهاد  ACKUدرنوامبر  8102دردانشگاه کابل برگزار
شد .نقش که شگوفه در این نمایشگاه ایفا نمود ،یک مثال کوچکی از توانمند سازی زنان است ،که موسسه نی قلعه برای هزاران دختر
وپسرجوان فراهم می سازد.

شگوفه ازاینکه توانسته است به حیث مجری نمایشگاه مذکور عمل نماید خیلی خوشحال و مفتخر است .شگوفه می گوید " من حتا تصورهم
نمی کردم که بتوانم این کاررانجام دهم" وی می افزاید " من برای خودم و برای موسسه نی قلعه افتخار میکنم که یک کسی از یک قریه
دورافتاده و فقیر به جنین سطحی دست می یابد که در جمع کثیر ازمردم سخنرانی می نماید".
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کالم رئیس موسسه نی قلعه
من بسیار افتخار میکنم ،شگوفه را که عکس اش نیز درجلد راپورساالنه  8102به تصویرکشیده شده است ،را معرفی می نمایم .وی درحال
حاضر دردانشگاه کابل درس می خواند .زمانی که شگوفه  08ساله بود برای اولین بار به مکتب رفت ،وی درمکتبی که بواسطه موسسه نی قلعه
برای ارائه فرصت های تعلیم و تربیه برای اطفال قریه وی اعمارشده بود ،شامل گردید .این عکس ،شگوفه را درحال خوش آمدگویی و استقبال
ازمهمان ،دیپلومات ها ،نماینده گان موسسات ،دانشگاهیان و هم صنفان وی که درنمایشگاه عکس موسسه نی قلعه در دانشگاه کابل اشتراک
نموده بودند ،نشان می دهد.
شگوفه یکی ازصدها شاگردانی است که از مکاتب اعمار شده توسط موسسه نی قلعه فارغ شده اند ،که حاال همه آنها مصروف تحصیل دردانشگاه
های افغانستان می باشند .درنمایشگاه عکس نی قلعه تمام این شاگردان دعوت شده بودند ،و فرصت آن برایم مهیا شد که با همه آنها دیدار
نماییم .اگر این دختران جوان فرصت آموزش نمی داشتند هرگز نمی توانستند که منحیث پیشتیبانان و حامیان موسسه نی قلعه در نمایشگاه
مذکور شرکت نمایند.
سال  8102باوجود تمام چالش های سیاسی و نگرانی ها که درکشورماحکفرما بود ،یک سال مثبت برای شگوفه و همچنان برای موسسه نی
قلعه بود .من مشتاقم که چند نمونه ازداستان های امید و شجاعت که منعکس کننده تغییرات بنیادین درراستای داشتن یک آینده بهتربرای
مردم  ،به ویژه برای نسل جوان مخصوصا برای زنان جوان مانند شگوفه می باشد ،راتعریف نماییم.
ماریا  82ساله دختری که تحصیالت خویش را دررشته فارمسی دردانشگاه کابل به اتمام رسانیده است حاال مصروف انجام فعالیت های

بشردوستانه درهلمند است ،والیتی که هنوز هم درآتش جنگ و انفجار می سوزد .ماریا به من گفت  " ،حتی اگر زندگی خیلی سخت و دشوار
باشد بازهم اینجا شهر و کشور من است من می خواهم به زنان کشورم کمک نماییم تاآنهانقش مهمی درجامعه ایفا نموده بتوانند و درآمدن
تغییرات پیشرو موثر باشند .من به هیچ عنوان نمی خواهم ازدیگر زنان کشورم متفاوت باشم و قطعاً ازاین لحاظ ناراحت نخواهم بود" .
خاطره یکی دیگر ازفارغین دانشگاه که با کمک و همکاری موسسه نی قلعه توانسته است که دروس مکتب رادرقریه خود به اتمام برساند.
خاطره درحال حاضربه عنوان هماهنگ کننده پروژه تعلیمات قبل ازمکتب ( ) ECDموسسه نی قلعه به قریه خود بازگشته و باماهمکاری می

نماید .خاطره می گوید " ،من افتخار می کنم ازاینکه یکجا باهمکاران مرد خود کارمی کنم" وی می گوید " ،وقتی با همکاران مرد کار میکنم
احساس می کنم هیج تفاوت باآنها ندارم و می توانیم باهم کارنموده و تکمیل کننده همدیگر درامورات کاری باشیم و نتایج خوبی
رادرکارهاباهمدیگر به دست بیاوریم .من هرگز فکرنمی کردم که بتوانم این احساس را داشته باشم" .وقتی درآخرین بازدید خویش که بااین
زنان جوان و دیگرزنان داشتم ،متقاعد شدم که ماباید به تالش های خویش درراستای کمک و یاری به آنها ادامه دهیم حتی آنهارا فراتر
ازمدرسه ها ،برای بدست آوردن تغییرات طوالنی مدت کمک نماییم .من ازشمادعوت می کنم درموردآنچه که موسسه نی قلعه انجام داده است،
را درصفحات زیر بخوانید.
تشکر می کنم از تیم نی قلعه در کابل و سویس ،جوامع محلی که به ما اعتماد کردند ،شاگردان ووالدین آنها ،مقامات دولتی افغانستان وشما
حامیان مالی موسسه نی قلعه،که بدون حمایت و تعهد همه شما هرگز قادر نمی بودیم که به چنین موفقیت هایی درپروژه های خویش نائل
آییم و امیدواریم که تالش های خویش را برای سال های زیادی ادامه دهیم.
بااحترام،
طیبه "رحیم" رئیس موسسه نی قلعه
2

2

گزارش ساالنه  8102موسسه نی قلعه ()NQA

نمایشگاه عکس به افتخار تجلیل از دهمین سالگرد تاسیس موسسه نی قلعه

امید
عزت
تعهد

جینوا

کابل

نمایشگاه عکس در مارچ ،شهرجنوا

نمایشگاه عکس در نوامبر در مرکز مطالعات افغانستان
دانشگاه افعانستان

اهداف ما دراین نمایشگاه های عکس ،نشان دادن اهمیت بهبود شرایط تعلیم و تحصیل درافغانستان است و همچنان ارائه یک
تصویر متفاوت ازافغانستان ،ازآنچه که همه روزه دررسانه ها برای جهانیان نشان داده میشود.
نی قلعه نیز در همچین نمایشگاه های می خواهد تعهد و مشارکت خویش را درداخل افغانستان نشان داده و پیام امید را نیزبه تمامی
مردم افغانستان منتقل کند .و می خواهد نشان دهد که آنها نیز می تواند پروژه های بزرگ از قبیل اینهارا هدایت نموده و همیشه
متعهد به توسعه تعلیم و تربیه ،مخصوصا برای دختران است .ما افتخار می کنیم که بااستفاده ازهمچین نمایشگاه ها ویا رویداد هایی،
باوربه توانمندی های خود افغانها را ترویج و تقویت می نماییم.
مردان و زنان افغان همان آرزوها ،احساسات و امید هایی را دارابوده ،که دیگر مردم جهان نیز دارند.
منبع افتخار
نمایشگاه که درشهر جنوا برگزار شده بود ،برای نشان دادن فعالیت نی قلعه درسطح جهان ازاهمیت زیادی برخوردار بود .مخصوصا
اینکه موسسه نی قلعه توانست آنرا درشهرکابل نیز برگزار نماید از اهمیت ویژه برای نی قلعه برخوردار بود .این یک افتخار و
موفقیت بزرگ برای موسسه نی قلعه بود که امید به نسل آینده رابرای افغانها نشان داده و آنراتقویت میکند .ما افتخار می کنیم
برخی از دختران و پسران مکاتب نی قلعه دراین نمایشگاه اشتراک نموده ودر پخش ونشراطالعات ،پذیرایی مهمانان مانند خوش
آمدگویی  ،صرف چای و بیسکویت به مهمانان و رهنمایی آنها درجایگاه های شان ،سهم گرفتند .شگوفه بسیار خوشحال بوده
وافتخار می کند که توانسته است در افتتاح این نمایشگاه منحیث مجری دراین سهیم باشد .شگوفه می گوید " من هرگز تصورهم نمی
کردم که بتوانم این کاررانجام دهم" وی می افزاید " من برای خودم و برای موسسه نی قلعه افتخار میکنم که یک کسی از یک قریه دورافتاده
و فقیر به چنین سطحی دست می یابد که در جمع کثیر ازمردم سخنرانی می نماید"
3

3

گزارش ساالنه  8102موسسه نی قلعه ()NQA

یک باب مکتب برای بیش  066دختردرقریه سوختگی ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان

دختران قریه سوختگی بین سال  8112رد بیرون و رد محیط
ازاد درس می خواندند

مکتب که کامال جدید اعمار شده و رد سال  8102در قریه
سوختگی افتتاح شد

" امروز ما احساس می کنیم که مانند شاگردان که درشهرها زندگی می کنند به مکاتب مجهزوپیشرفته دسترسی
داریم ،که مارا کمک می نماید که تا ما بتوانیم فرصت بهتروخوبتری برای آینده خویش داشته باشیم"
آمنه 01 ،ساله ،درافتتاح مکتب سوختگی (اگوست ) 8102

ما افتخار می کنیم که دستاوردهای ما توانسته
است که یک امید رابرای این دختران ایجاد
نمایند تا آنهابتواند سرنوشت خویش را دردست
گرفته ویک آینده متفاوت و روشن برای خود
شان وفامیل شان رقم بزنند.

این دختران هرگز تصور نمی کردند که یکروز
بتواند درزندگی واقعی شان به کتابخانه ،البراتوارو
صنف کمپیوتر دسترسی داشته باشند.
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تاثیرمثبت و مستقیم پروژه مکتب سوختگی باالی زندگی مردم وجامعه

اسحاق  53ساله ،دارای  6فرزند"

من قبالً یک دهقان بودم که برای بدست آوردن یک مقدار پول
اندک ،باید به سختی کارمی کردم .زمانیکه پروژه اعمار مکتب
سوختگی آغاز شد ،من درنقل و انتقاالت سنگ برای مکتب
سوختگی کار می کردم و ازبابت این کارخود توانستم که حدود
 0111دالر امریکایی عاید داشته باشم .بااستفاده ازاین پول
توانستم که یک تجارت کوچک فروش گوسفند به کابل راآغاز
کنم .حاال من فرزندانم را به مکتب فرستادم وآنها دیگر مجبور

خانم حوا ،مادری که یکجا بافرزند اش دراعمار مکتب سوختگی کار
میکرد .اوبه مدت  3ماه برای کارمندان مکتب سوختگی نان پخته
میکردکه بابت این کارخود  311دالرامریکای بدست آورد .وی بااستفاده
ازپول مذکور برای فرزندان خود لباس تهیه نموده و به تعداد  6راس
گوسفند نیز خریداری نمود .وی می گوید " ،من احساس می کنم که
درتمام زندگی خودبرای اولین بار توانسته ام که ازبابت کار خود درآمد
داشته باشم.

نیستند که بامن درمزرعه کار کنند .حاال وضع زندگی من خیلی
بهتر شده است ،مخصوصا اینکه دیگر مجبور نیستم برای کارکردن
به ایران سفر کرده و بدون دیدن فامیل خودبه آنها پول بفرستم".
جواد 12 ،ساله ،دارای  6فرزند  ،باشنده قریه سوختگی
کار کردن دراعمار مکتب سوختگی یک فرصت عالی برایم بود ومن از
بابت کار خود دراعمار مکتب مذکور ،توانستم حدود  355دالر
امریکای عاید نمایم .ازاین پول درخرید تعدادی زیادی نهال های
زردالوو سیب استفاده نموده ام .همچنان برای فرزندان خود لباس
جدید خریدم  .برای اولین بار توانستم که با همسر و فرزندان خویش
برای سیاحت بیرون از قریه خود بروم .بسیار خوشحال هستم.

5

5

گزارش ساالنه  8102موسسه نی قلعه ()NQA

ترغیب و تشویق کردن جوامع درباره اهمیت تعلیم وتربیه فرزندان شان ،به ویژه دختران ،از
طریق بحث مداوم

طبیه رحیم ،چهار ماه بعدازاینکه مکتب سوختگی افتتاح شد ،بامردم و
جوامع اعم ازمردان و زنان همراه شده و با آنها درمورد موضوعات مختلف
ازقبیل اینکه چگونه باید ازمکتب سوختگی مواظبت ونگهداری شود؟ و
چگونه مردم و جوامع درقسمت مراقبت و نگهداری مکتب سوختگی سهم
گرفته ،بحث و تبادل نظر نمود .همچنان آنهاراازمسوولیت و نقش شان
درقبال فرزندان شان بحیث والدین  ،برزگان مقامات دولت آگاه نمود .یکی
از اهداف موسسه نی قلعه ادامه تماس باجوامع بعد ساخت مکتب است.
موسسه نی قلعه همیشه جوامع را درقسمت درک وفهم ارزش مکاتب کمک
می کند .موسسه نی قلعه همچنان به تطبیق پروژه های که بتواند روی
زندگی روزمره مردم و جوامع موثر واقع شود ،ادامه می دهد .جوامع محلی
ازاینکه توانسته اند در قسمت تطبیق این پروژه ها همکاری و سهم بیگرند،
افتخار می کنند و حاال آنها باورمند هستند که ازاین هم بیشتر می توانند

عکس ها :طبیه رحیم با مردم محل قریه سوختگی

به جامعه شان کمک نمایند.
موسسه نی قلعه درحال بحث روی دیگر اولویت های قریه
سوختگی می باشد .قریه سوختگی دریکی از دورافتاده
ترین و قفیرترین بخش های مناطق مرکزی افغانستان واقع
شده است،
اگرچه قریه سوختگی از لحاظ داشتن منابع طبیعی آب
بسیار غنی می باشد اما متاسفانه منابع مذکور به صورت
صحیح کنترول نشده و باعث می شود که بخش زیادی
ازاین آب ها دردره هاهدررفته که درنتیجه باعث می شود
که کشت ،زراعت و مالداری مردم نتواند به صورت
چشمگیر و قابل توجه رشد نماید  .نی قلعه امیدوار است
که مردم راازطریق تعلیم و تربیه تشویق نماید تا نسل جوان بتواند ظرفیت خویش را برای کمک به منطقه زیبای خود توسعه و ارتقا دهد .اگرچه
این یک سفر طوالنی خواهد بود ،اما مثل هرچیزی دیگری درزندگی الزم است که اولین قدم را برداریم.
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برنامه های آموزش نی قلعه

برنامه های آموزش ،برنامه های می باشند که موسسه نی قلعه آنرا با تصویب و تایید دولت آغاز می کند .این برنامه ها خارج اززمان و برنامه های
منظم مکاتب بوده که معموالً درفصل زمستان برگزار می گردد .برنامه های ارتقای ظرفیت به منظور بهبود آموزش شاگردان ،باارائه کردن دوره
های آموزشی اضافی برای مضامین خاص مانند ریاضی ،کیمیا ،فزیک و غیره می باشد.
فقدان معلمان واجد شرایط یکی از دالیل اصلی کیفیت پایین تعلیم و تربیه در مناطق دور افتاده افغانستان است که یک چالش بزرگ برای وزارت
معارف پنداشته می شود .بنابراین ،در طول تعطیالت زمستانی ،بسیاری از شاگردان ذکور مکاتب به شهرها می روند تا برای پیشرفت و بهبود
تعلیمات خویش در مضامین پیچیده مکتب در کورس اضافی (کورس های آمادگی ) اشتراک نمایند  .با این حال ،دختران فرصت کمی یا حتی
هیچ فرصت برای رفتن به شهرها برای حضور درکورس اضافی ندارند که این می تواند یک چالش بزرگ محسوب شوند.
موسسه نی قلعه  3تن از اشخاص واجد شرایط را به عنوان معلم استخدام نموده است که هریکی ازاین معلمین دارای مشخصات و مهارت های
مختلف می باشند .این معلمین باارائه کورس های آموزشی و یاآمادگی برای مضامین مشخص ،می توانند نقش خاص و ویژه یی در مقایسه با
معلمین مکتب درآموزش شاگردان بازی کنند .برعالوه معلمین موسسه نی قلعه ،معلمین مکاتب را هم درقسمت مضامین خاص مشاوره و رهنمایی
می نمایند .عالوه براین ،این معلمین خودشان شاگردانی هستند که ازمکاتب موسسه نی قلعه فارغ شده اند .آموزش اطفال منطقه شان فرصت
شغلی برای جوانان فراهم نموده و ازتوسعه ظرفیت های محلی حمایت می نماید.
اززمان آغازاین پروژه در سال  ،8106نزدیک به  0211شاگرد ( اکثریت دختر) ازمکاتب اعمار شده توسط نی قلعه دررخصتی های زمستانی
توانستند از این کورس های آموزشی بهره مند شوند .گرچه این پروژه درزمستان  8102الی  8102خاتمه یافت اما  061تن ازدختران درمکتب
سوختگی توانستند که ازاین آموزشات مستفید شوند .موسسه نی قلعه به پشتیبانی از بهبود کیفیت تعلیم و تربیه در مناطق دورافتاده ،باارائه
حمایت های پیداگوژیکی و تخنیکی ازمعلمین مکاتب خود ادامه خواهد داد.

دختران تگاب برگ افتخار می کنند که در کورس های
آموزشی شرکت نموده اند
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این دختران بسیار مصمم هستند که درس بخوانند تابتوانند به
دانشگاه راه یابند.

پروگرام تعلیمات قبل ازمکتب )(ECD
"برنامه تعلیمات قبل ازمکتب تمام کودکان ،مخصوصاً کودکان خانواده های فقیرراکمک می کند تا آنها مهارت و اعتماد به نفس خویش را انکشاف
داده ،و بتوانند تاثیرمثبت باالی فامیل و جامعه خود بگذارند تا این اطفال بدین ترتیب درآینده بتواند خود راازفقر وتهی دستی نجاب بخشند".
(پالیسی تعلیمات قبل ازمکتب وزارت معارف)

این پروژه نزدیک به  811طفل بین  1الی  6را از  2قریه ولسوالی قره باغ والیت غزنی تحت پوشش قرارمی دهد .این پروژه نه تنها شمارش
اعداد و سواد بسیارابتدایی را برای اطفال فراهم می کند ،بلکه این زمینه رابرای اطفال فراهم می سازند که تاآنها فرصت ایجاد خالقیت ،سرگرمی،
اجتماعی شدن و اموزش ارزش های اخالفی و رفتار اجتماعی را نیزداشته باشند.

موسسه نی قلعه صنف های تعلیمات قبل ازمکتب را برای اطفال  1الی  6ساله
در مناطقی برگزار می کند که قبالً درمناطق مذکور مکاتب را برای اطفال 2
الی  02ساله اعمار نموده است .موسسه نی قلعه این آموزشات کیفی را در
مناطق بسیار دورافتاده برگزار می کند .درسال  8102به تعداد  00شاگرد
تعلمیات قبل ازمکتب دوره ابتدائیه مکتب راه آغاز نمودند ،که درحال حاضراین
شاگردان در مکتب که موسسه نی قلعه درسال  8112اعمار نموده است،
شامل شده اند .این اطفال به راحتی درمحیط جدید سازگار شده و دورس
مکتب را به آسانی یاد می گیرند حتی آنها می تواند برای دیگر اطفال الگو
باشند
8
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 10تن ازدختران جوان درصنف های تعلیمات قبل ازمکتب مصروف
آموزش به اطفال هستند .این دختران کسانی هستند که قبالً ازمکاتب
موسسه نی قلعه فارغ شده اند بعضی آنها حتی موفق شده اند که دردانشگاه
های کابل درس بخواند  .حاالآنهادوباره به قریه های اصلی خود بازکشت
نموده اند و باافتخار و تعهد مصروف تدریس به نسل جدید هستند .یکی
ازاهداف موسسه نی قلعه توانمند سازی زنان جوان می باشد که آنهارا
قادرباشند مسوولیت خود و جامعه خویش را به دوش بیگیرند.

خاطره ،معلم برنامه تعلیمات قبل ازمکتب موسسه نی قلعه ،در قریه نی قلعه

" 8102یک سال کامالً متفاوت بود .دراین سال من سرپرست  2معلم دیگر برنامه تعلیمات قبل ازمکتب شدم .وخیلی افتخار می کنم که
قابلیت این را دارا بودم ،تامسوولیت مذکور را به عهده بیگیرم و این بیشتر مرا تشویق کرده و باعث توانمندی بیشتر من خواهد شد .رخصتی
های زمستان را دردفتر نی قلعه در کابل سپری نمودم درطول رخصتی مذکور توانستم که مهارت های راپور نویسی رابیاموزم و هچنان مهارت
های کمپیوترراآموخته و شروع به یاد گیری زبان انگلیسی نمودم .دراین مدت توانستم که پالیسی ها را مطالعه نموده روی موضوعات مختلف با
همکاران بحث و گفتگو نمودم .درنهایت نیز موفق به اشتراک در کورس نظارت وارزیابی شدم .حاال من توانسته ام که دانش و مهارت بیشتری
برای پیشبرد و هدایت پروژه تعلیمات قبل ازمکتب کسب نماییم .وا بی صبرانه منتظر بازگشت به قریه خود هستم تا بتوانم از مهارت ها و دانش
که در طول این  1ماه فراگرفته ام عمالً به کارگیرم.

خاطره درحال اخذ گواهینامه از کورس نظارت و ارزیابی در کابل

ازطرف راست به چپ هریک قیام رسولی ،طیبه رحیم ،قاسم ،خاطره ،علی رضا ،بهروز(تیم دفتر کابل نی قلعه) تیم نی قلعه از به روز بودن
تمام پالیسی ها اطمینان حاصل می نمایند و مطمین می شوند که تمام پالیسی ها به درستی تطبیق می شوند.
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8602 گزارش مالی سال

Donations
Events: 5,000 CHF 1%

Restricted:
168,700 CHF
41%

Unrestricted:
234,498 CHF
58%

Events:

Restricted:

Unrestricted:

Operating expenses
Travel costs:
20,263 CHF
5%

Professional costs:
42,530 CHF 10%

General & admininstration
costs: 28,087 CHF 7%

Construction, equipment and
material costs: 257,725 CHF
63%

Personnel costs:
60,076 CHF 15%

Construction, equipment and material costs:
General & admininstration costs:
Professional costs:

Personnel costs:
Travel costs:

اشکال فوق نشان دهند ارقامی است که براساس یاداشت های حسابداری است و مالیات تمام کمک های انجام شده پرداخت شده است
)NQA(  موسسه نی قلعه8102 گزارش ساالنه

11

10

مکتب سوختگی که درماه اگست سال  8102در یکی دورترین مناطق ساحات مرکزی افغانستان ساخته شده و افتتاح شد

از سال  ، 8112موسسه نی قلعه حمایت و پشتیبانی گسترده ای راازطیف وسیعی از اهداکننده انفرادی ،نهاد ها و دولتی دریافت کرده است
.اکنون جاداردصادقانه و صمیمانه ازحمایت های سخاوتمندانه واعتماد که آنها باالی تعهد وپروژه های موسسه ماداشتند ،ابراز قدردانی می
نماییم که توانستیم چنین نتایج و موفقیت های مستحکم حاصل نمایم.
اهدا کننده گان وحامیان اصلی ما:

Canton de Genève, Firmenich Family Foundation, Hirzel Foundation, Migros Foundation, OAK
Foundation, Paléo Festival, Paradise Foundation, Pluralisme Foundation, Régie Zimmermann,
Rotary Clubs, Scintillae Foundation, Swiss Agency for Development and Cooperation, Table
Ronde, US Embassy (Kabul, Afghanistan), Ville de Genève.
چندین شهرداری های سویس ،مکاتب و شاگردان مکاتب درسویس  ،انجمن زنان سویس و صدها تن افراد که  01الی  011111دالرامریکایی
به موسسه نی قلعه اهدا کرده اند.
همچنان ما همه ساله یک برنامه جمع آوری پول با مشارکت مردم محل در ساحه دریاچه ای شهرجنوا سویس سازماندهی می کنیم.
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توانمند سازی و امید برای آینده باعزت
موسسه نی قلعه در منزوی ترین و دورافتاده ترین مناطق فعالیت می کند تا به آنها امید دهد که آنها نیزدراین
جهان در جایی درستی زندگی می نمایند.

بیاید به اطفال فرصت کشف استعداد شان را دهیم ،به آنها این زمینه را فراهم سازیم که آنها بتوانند به یک معلم خوب ،داکتر خوب ،انجنییر
خوب یا هرشغل که بواسطه آن بتواند به بهبود و وضعیت افغانستان کمک کنند .این فرصت ها باید در طول زندگی باشند .نه اینکه به شکل
مقطعی و کوتاه مدت باشد .امیدوار هستیم که با ایجاد سهولت های جدید و بهبود دسترسی به آموزش ،این فرصت را برای آنها فراهم سازیم
که آنها بتوانند برای آینده جامعه شان موثر واقع شوند .سرمایه گذاری باالی آنها درحقیقت سرمایه گذاری برای فامیل و جامعه و آینده کشور
شان نیز می باشد.

دسمبر :8102دانش آموزان سوختگی ،با معلمان خود و همچنین همکاران ساحوی موسسه نی قلعه که به دختران دردروس شان برای راهیابی به
دانشگاه ها کمک می کنند.

Nai Qala Association www.nai-qala.org / info@nai-qala.org
مارچ 9502
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