آذر ماه هـزار و سیصد و نود و سـه

افتتاح اولین کتابخانه سیارانجمن حامی درشهرستان
قاین ،خراسان جنوبی
افتت ا اواینااتاوخت ه یاااوجاات اای داوه ا انو ا

جاات وق ا او

،خ اج وجنوهنوا اوخت ه یاوه واش اختوای دااوها انو،ای دااو
خت اوخت ه یاوج زوق ا،وآاوزشویوپ یاشویوا ااهوخت ه یااوها و
عدوانو

جت وق اوازوایلوآذاوا هوه و شوهزااوجلدوختا وااهو

ایداز و د ..ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووا ااا و
مراحل پایانی تجهیز پژوهش سرای "آیدین سالک"
در شهر راز  ،بجنورد ،خراسان شمالی
سومین سفرکار گروه اموزش انجمن

ا ااا و
وا ااا

وووووووا ااا و

آموزش  ،چرا؟ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووا ااا

بازدید ساالنه کار گروه مدرسه از مدرسه خورشید
حامی

بنیاد آیدین سالک
ه وج وپ ئتزوخاوپتچتد،وینوناوا و او لوه گوه وافت ...ووو

هنر خواندن ونوشتن؟ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ااا

ا ااا

جایزه صلح نوبل امسال ،رویاهای مشترک ما و مالله وووووو وووا ااا

ترک تحصیل دختران در روستای دانه میسی خرم

مهربان ترین حامی ()1ووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووا ااا
.

اباد چشمگیر است.

ا ااا و

رویاهای به تاراج رفته

پیشرفت فیزیکی مدرسه محمد درودیان واقع در
روستای قاسم آباد دشتیاری ،بلوچستان

ا ااا و

پیشرفت فیزیکی مدرسه روستای صدیق زهی
دشتیاری،چابهار استان سیستان و بلوچستان

ا ااا و

تقدیر وزارت ارشاد از کارگروه کتابخانه به پاس
ترویج کتابخوانی در مناطق محروم

ا ااا

دانش آموزان روستای سانداک زهی  ،چابهار،

یاد این بچه ها  ...باعث میشه بتونم ادامه بدم.ووووووووووووووو ووووووا ااا
سرانه فضای فرهنگی  1۵سانتی متر مربع!!!

ا ااا

 7۵هزار دانش آموز ترک تحصیل کردند.

ا ااا

آموزش و پرورش همچنان نیازمند مشارکت خیرین است.

ا ااا

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور " هماکنون  ۹میلیون و
 71۹هزار بی سواد در کشور وجود دارد".

بلوچستان و هدیه ورزشی

وا ااا

زنده باد دختران گشت

وا ااا

با تلفن همراه خود هم می توانیم از تحصیل کودکان مناطق محروم
حمایت کنیم.
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وا ااا

ا ااا

