مهر ماه هـزار و سیصد و نود و سـه

باز هم حامی با کودکان همراه بود!

باز هم حامی با کودکان همراه بود ،در غرفه ی دوم از جشنواره
هفته ملی کودک جشن سرانگشت های رنگی و شور بادکنک برپا
بود ،خنده های ریز کودکانه البالی قصه های شاهنامه با بیان و
اجرای زیبای خانم شرف الدین هیجان رعد و برق در بازی باران
گروه افالتون و خانه سازی با دست های کوچک و چشم های
مهربان ،ح یرت و شوق دیدن اجرا واین همه استعداد شاگردان
خردسال استاد کرم زاده در نقالی و شاهنامه خوانی از  51تا 51
مهر جای جای حامی پر شد...

افتتاح کتابخانه حامی شهرمحمدی سراوان
با شب شعر استان سیستان وبلوچستان:
سازمان میراث فرهنگی ساختمان کتابخانه را پس

ادامه

دومین میز هم اندیشی بنیاد امید ایرانیان در رابطه با بررسی الیحه

حمایت از کودکان با حضور سازمانهای مرتبط با کودکان ادامه
باید رفت و تجربه کرد.

ادامه

از ساخت بر روی زمین اهدایی شهرداری شهر

سفر نامه آذربایجان غربی /کار گروه کتابخانه /قسمت اول ادامه

محمدی ،برای تجهیز دراختیار انجمن قرار داده

سفر نامه آذربایجان غربی/کار گروه کتابخانه /قسمت دوم ادامه

است .این کتابخانه پنج شنبه ۴۲مهرماه افتتاح و

سفر نامه آذربایجان غربی/کار گروه کتابخانه /قسمت سوم ادامه

مورد بهره برداری کودکان و نوجوانان قرار گرفت .
انجمن حامی عالوه بر تجهیز این کتابخانه با

دیدار با خانم فرزانه اربابی نماینده بنیاد یارا

ادامه

ارسال چندین دستگاه کامپیوتر ،کالس آموزش

حمایت بنیاد یارا از سرویس دختران دبیرستانحامی پیرسهراب ادامه

کامپیوتر را راه اندازی نمود و همچنین با ارسال

تبریک مهتاب کرامتی ،سفیر یونیسف برای روز جهانی کودک ادامه

تلویزیون ال سی دی اتاق نمایش فیلم را برای

ادامه

کودکان و نوجوانان آماده کرده است ،با امید
شکوفایی فرزندان این سرزمین  ،افتتاح یکی دیگر
از کتابخانه های حامی مبارک باد!

ادامه

پیشرفت فیزیکی مدرسه صدیق زهی ،دشتیاری ،چابهار

حمایت دانش آموختگان دبیرستان جامع شمیران بانی مدرسه
صدیق زهی از  ۰۳۲دانش آموز با بسته لوازم التحریر

مصاحبه با آقای علی سهشواریان از حامیان کودکان مناطق محروم
آقای علی شهسواریان خیر مدرسه آرزو شهر
گشت ،دبیرستانی دخترانه بلوچستان میباشند
و اکنون نیز پشتیبانی از این مدرسه را برعهده
گرفته اند.

ادامه

برای گسترش برنامه های آموزشی در مناطق محروم
به حمایت شما نیازداریم.

ادامه

