حامی دانش آموزان روستای صدیق زهی

دانش آموختگان دبیرستان البرز در روستای

سیستان و بلوچستان باشیم

پیردان بلوچستان مدرسه می سازند

تنها مجتمع آموزشي روستاي دو هزار وپانصد نفري صديق

خوشبختانه در تاريخ  ،29/8/90قرارداد اتمام عمليات

زهي بلوچستان در حالي پذيراي حدود  077دانش آموز

ساخت مدرسه اي به مساحت  337/34متر مربع در

است که هر لحظه بيم فرو ريختن آن مي رود و به ناچار،

شهرستان سرباز بلوچستان بين انجمن حامي و نماينده

همچنان در اين شرايط نا امن به کار خود ادامه مي دهد.

نيکوکاران فارغالتحصيل دبيرستان البرز ،امضاء شد.

اين مدرسه درسال  1431تاسيس شده و تا به امروز

شااهلل عمليات اجرايي پروژه از آذر ماه آغاز و طي  5ماه

هزاران کودک روستايي از جمله مديرومعلمان همين مدرسه
را به رشد وبالندگي رسانده است .اين روستا که يکي از
بزرگترين روستاهاي بلوچستان است با وجود بافت جمعيتي
جوان و قرار گرفتن در همسايگي چند روستاي ديگر از
امکانات آموزشي کافي بر خودار نيست.

خوشبختانه دراين ماه ،به جهت تالشها و پيگيري هاي

مردم روستای بلوچی عبداهلل ،میزبان

ان

شاهد افتتاح اين مدرسه خواهيم بود.

معلمین داوطلب و پروژه جدیدآموزش

پیشرفت فیزیکی مدرسه دشت عباس در ایالم

دومين سفر کارگروه آموزش انجمن حامي ،با همکاري

اين دبيرستان ،يکي از بزرگترين واحد هاي آموزشي انجمن

داوطلبانه چهار نفر مربي آموزش دبستاني ،دونفر مربي دوره

حامي است که در منطقه دشت عباس واقع در جنوب استان

راهنمايي و يک دبير براي آموزش معلمين دوره دبيرستان

ايالم (نزديک مرز عراق)ساخته مي شود .ساخت اين

درمنطقه دشتياري بلوچستان انجام شد .هدف اين پروژه،

دبيرستان با مشارکت اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان

آشنايي معلمين مدارس روستايي با شيوه هاي نوين آموزش

ايالم و انجمن بوده ولي با وجود پرداخت تعهدات مالي از

و پايگاه اجرايي آن ،مدرسه روستاي بلوچي عبداهلل يکي از

سوي انجمن ،به علت عدم ايفاي به موقع تعهدات مالي

مدارس احداث شده توسط انجمن بود .البته بعضي روزها

اداره نوسازي ،ادامه عمليات اجرايي مدتي متوقف بوده است.

گروه اعزامي انجمن در همان مدرسه بلوچي عبداهلل ،ميزبان

خوشبختانه در حال حاضر به همت يکي از حاميان نيکوکار،

معلمين مدرسه ي حامي روستاي پيرسهراب نيز بودند.

منابع مالي الزم تامين شده و تا کنون حدود 05در صد
عمليات اجرايي مدرسه به پايان رسيده است .اميد است در

اعضاي انجمن حامي در چابهار ،نشستي در تاريخ

بهار سال آينده شاهد افتتاح اين دبيرستان باشيم.

 29/8/13با حضور امام جماعت روستا و چندين نفر از
اهالي و معتمدين و نيز مدير مجتمع آموزشي برگزار شد که
دستاورد آن ،برداشتن اولين گام هاي ايجاد مدرسه جايگزين
در روستا توسط خيرين محلي و مردم مي باشد.
اولین گام:اهدای زمین و جمع آوری صد میلیون
تومان کمک مالی

در اين نشست ،مولوي بازيار ،قطعه زميني به وسعت
 1377متر مربع براي احداث مدرسه جديد در روستا اهدا
کردند .عالوه بر آن معلمان مدرسه ،يک ماه حقوق خود
وزنان سوزن دوز روستا نيز درآمدشان را براي ساخت مدرسه
جديد اختصاص دادند .اميد که حاميان گرامي در جهت
تامين منابع مالي براي ساخت اين مدرسه به تالش خود
ادامه دهندو هر چه زودتر شاهد ايجاد مدرسه اي ايمن براي
فرزندان ميهنمان در اين روستا باشيم.

فرهنگ کتاب خواندن را در خود و
کودکان گسترش دهیم

اين طرح آموزشي ،چنان مورد توجه اهالي ومسئوالن استان
قرار گرفت که سرگروه هاي اداره کل آموزش و پرورش و
ساير مربيان آموزشي نيز در اين کارگاه ها حضور فعال
يافتند .اين پروژه عالوه بر ارائه روش هاي نوين آموزش به
مربيان ،شادي و نشاط و آموزه هاي فراواني هم براي دانش
آموزان به ارمغان آورد .در اين سفر اعضاي شعبه چابهار
انجمن حامي و تني چند از دانشجويان بومي ،همکاري
موثري با گروه اعزامي داشتند.
انجمن حامی  -واحد چابهار

کارگروه تحقیق انجمن در بوشهر
در هفته اول آبان ماه ،بنا به درخواست گروهي از خيرين
که عالقه مند به ساخت مدرسه در مناطق زلزله زده بوشهر
هستند ،دو نفر از اعضاي کارگروه تحقيق انجمن جهت
بازديد و بر آورد کارشناسي هزينه اتمام مدارس نيمه کاره
در روستاهاي اطراف بوشهر به منطقه اعزام شدند .در اين
سفر که در معيت مسئولين اداره نوسازي استان بوشهر

همچنين عالوه بر جلسات بر گزار شده با رؤ ساومسئولين

صورت گرفت ،مدارس زيادي مورد بازديد قرار گرفت و

آموزش و پرورش منطقه ،جلسه ديگري با حضور رئيس و

مشخص شد که اغلب مدارس نيمه کاره ،بانيان و نيکو

اعضا شوراي شهر چابهار ،رئيس منطقه آزاد چابهار ،رئيس

کاران خاص خود را دارند و قابل نامگذاري نمي باشند .در

دانشکده پزشکي ايرانشهر و  .....در رابطه با فعاليت هاي

نهايت ،ليست مدارس نيمه کاره اي که امکان اتمام و به

جاري انجمن در منطقه برگزار شد.

بهره برداري رسيدن آنها در کوتاه ترين زمان ميسر بود،
اولويت بندي شد .نتايج اين سفر و گزارش کارشناسي اين
منطقه محروم در اختيار افراد خير قرار گرفته و در حال
بررسي نهايي مي باشد به اميد آن که به زودي شاهد

هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی باد

تکميل مدرسه اي در اين منطقه باشيم.

