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كمپين #مراقب_تو
همكاري مشترك  ۵سمن با برند سينره
کودکان امید ردا و آذین زندگی همۀ ما هس تند که دنیا با تبس مش ان
زیباتر اس ت .ما به کم

یکدیگر نخواهیم گذاش ت تا گرد کدورتی بر

چهرۀ معصوگ آنان بنشیند یا درد و رنج بیماری ،رصت بازی و ریادهای
شادمانۀ آنان را بگیرد .کمپین #مرا ب_تو که با حمایت برند سینره شکل
گر ت ه اس ت ،نتیج ه همک اری مش تر
حوزه کود

ادامه

می باشد.

انجمن حامی با نام ناصر حجازي در استان

نخستين كنگره كودكی ،توسعه و سياستگذاري

ايالم سالن ورزشی براي دختران می سازد:

اجتماعی :انجمن حمایت از حقوق کودکان با همراهی

انجمن حامی با هدف بهبود کیفیت زندگی کودکان

دیگر نهادهای مدنی عال در حوزه کودکان ،همچنین

این بار به سراغ ساخت سالن ورزشی میان  6مدرسه

نهادهای دولتی مرتبط نخستین کنگره کودکی ،توسعه و

دخترانه در شهر ایوان استان ای گ ر ته است .ادامه

سیاستگذاری اوتماعی را برگ ار میکند.

بيانيه مشترك انجمن ها و سمن هاي فعال در

سعادت استشمام ،انور ولد بيگی:

حوزه آموزش :حق تحص یل و آموزش از دیرباز

ب ا ی اران حامی ،س فر بوییدن گل و لمس ٱهو ٱغاز

تا کنون در همه کش ورها و و و ایف اص ی دولتها

میشود و تا برچیدن وهل  ،وزیدن نسیم مهر تا ٱغاز

بوده است و آموزش به ویژه در مقاطع پایه و متوسطه

ادامه

به عنوان کاالی عمومی شناخته شده است.

حاکمیت خرد واندیشه تداوگ خواهد یا ت.

ادامه

ادامه

پروژه آموزش دبيرستان ،دشتياري پاييز :۷۹

نن تولد حامی در دبيرستان
هفدهمين جشن

ب ازدید از مدارس گفتگو با مع م ها و مدیر مدرس ه

دخترانه حامی آرزو شنسسواريان :عالیت

انج اگ گر ت و خ انم ه ا نورالهی و ب ا ری و آ ای

انجمن ح امی در این روس تا باعد هد مند ش دن

حش متی برای انجاگ عالیت آموزش ی ،با اوازه دبیر

آموزش و آم دن ب ه مدرس ه ش د ،دان

آموزان

مربوط ه ،ب ه ک س ر ت ه و ع الیت آموزش ی انجاگ

دختری ک ه اگر این م درس ه نبود ،محکوگ ب ه

ادامه

ادامه

داده...

برگزاري هفتمين جلسه هم انديشی موسسات و
نه سازي و
نه مدرسن
انجمن هاي فعال در عرصن
آموزش :این و س ه در ت اریخ  ۵۵دی م اه  ۵۸۳۱به
دعوت پوی

ایران من در ات اق ب ازرگ انی ایران ب ا

محوری ت "بررس ی و ء  ۵بن د
بودوه  "۵۸۳۳برگ ار شد.

تبص ره  ۱۵الیحه

ادامه

خانه نشینی بودند...

 ۵س من و خیری ه ع ال

