خرداد ماه هـزار و سیصد و نود و چهار

کتابخانه حامی روستای حاجی حسن
کتابخانه حامی روستای حاجی حسن در میان شور ،احساسات  ،رنگ
ها و نغمه های کودکان ،نوجوانان و اهالی و مسئولین منطقه،با نسیی
دلپذیر همدلی افتتاح شد  .سر سبزی و شادابی منطقه را در چهیر و
لباس اهالی دید را می شست و چهر زیبای دختیران روسیتایی بیا
آن شادابی و طراوت و لباس های شاد و رنگین و زیبای کردی همه را
به وجد می آورد.

مجمع عمومی ساالنه انجمن حامی خرداد ۹۳
گزارش عملکرد انجمن حامی

ادامه

زنده باد! کتابخانه حامی شهر محمدی
این بار محیط زیست ،تجربه ای زیبا برای بچه ها
(مدرسه را نو ) در ارزش نگهداری محیط ادامه
آنچه به بار خواهد نشست ،جوانه ایست که
با هم در نگاه کودکان ایران نشانده ایم...
به بهانه روز جهانی محیط زیست،نارنج را به خانه
ادامه
ببری ،انار را به خانه ببری .

روز جهانی منع کار کودک ( ۱۲ژوئن)
در روز جهانی منع کار کودک از خود پرسیید ایی
چه در میهن ما و سراسر جهان می گذرد؟ ادامه

ادامه

عریان ترین جلوه «فقر قابلیتی» این است
که فرزندانی که در طبقه محروم جامعه متولد
میشوند ،از فرصت های اجتماعی همساالن خود
ادامه
در طبقات متوسط محروم باشند.
ادامه
فرهنگ سکوت درکالسها شکسته شود!
کتاب «آموزش ستمدیدگان» که توسط مرحوم استاد
احمد بیرشک

ادامه

۱۴۳هزار کودک محروم از ثبت نام در مدارس
کودکانی که راهی به چرخه تحصیل پیدا نمیکنند،
واقعیتی انکار ناپذیر در جامعه ماست.

ادامه

توسعه و عدالت آموزشی اولین سمینار ماهانه
«توسعه و عدالت آموزشی» دانشکد علوم اجتماعی
دانشگا تهران

ادامه

پیشرفت فیزیکی مدرسه روستای صدیق زهی

قاصدک برد پیام دوستی!

شش کالس +خانه معل  +دفتر معلمان و مدیر+
ادامه
چهار چشمه سرویس بهداشتی

تجهیز دو کتابخانه روستایی در استان سیستان
بلوچستان

ادامه

هوا رو به گرمیست ،بهار میگذرد ،آنچه به بار خواهد نشست ،جوانه ایست،
که با هم در نگاه کودکان ایران نشانده ایم تا تابستان سالهای آینده ،برویم میوه چینی...
ایران باغ سیب باشد و صدای خنده ی مادران که کودکانشان بر شاخه ها مى درخشند...

غزل دستوری

