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 شرایط طفلی که مسولیت آموزش و حمایت او توسط موسسه پذیرفته می شود: -1

 سال 7سال و سن حداقل  14سن حداکثر  -

 محرومیت اقتصادی و اجتماعی که از طریق معیارهای ذیل به ثبوت می رسد: -
o   اقتصادیطفل رنجور یا دچار سوء تغذیه به دلیل فقر 
o  بدون پدر یا سرپرست 
o  به دلیل مشکل اقتصادی طفل کار 
o  معلولیت پدر و عدم وجود سرپرست مناسب 
o  شرایط باال برای ثبوت محرومیت یک طفل واضح می باشند. لذا حق اولویت با اطفال دارای شرایط واضح و

مثال  ت قابل بررسی می باشد.مشخص محرومیت می باشد. در درجه دوم شرایط متغیری مثل درآمد پایین سرپرس

 نفر 10نفر تا  5افغانی بسته به تعداد اعضا فامیل از  5000 تا 3000سرپرست کارگر با درآمد کمتر از 

حق اولویت با اطفال محروم تر از نظر اقتصادی و حمایت محرومیت یک شرط الزم برای تمام اطفال پذیرفته شده می باشد و توجه: 

 موسسه خارج خواهد شد. تیباشد، از حما یالزم نم یارهایمع یمشخص شد که دارا رشیبعد از پذ یفرد اگراجتماعی می باشد. 

 

 لیت موسسه:سئوم -2
 مسئولیت مالی برای رفع نیازهای آموزشی طفل تا زمانی که طفل از مرحله اول برنامه حمایتی موسسه فارغ می شود -
مسئولیت حمایت اجتماعی برای بهبود سالمت روانی وجسمی طفل تا زمانی که طفل از مرحله اول برنامه حمایتی موسسه فارغ  -

 می شود.
مسئولیت نظارت و کنترل بر روند آموزش، حمایت مالی و حمایت اجتماعی از طفل توسط اسپانسر و راهنما در مرحله دوم  -

 برنامه حمایتی موسسه

 

 شرایط طفلی که از مرحله اول برنامه حمایتی موسسه فارغ می شود و می توان برای او اسپانسر جستجو نمود: -3

 ذکر شده در باالدارای شرایط محرومیت مالی و اجتماعی بر اساس معیارهای  -

 حداقل یک سال تعلیم در آموزشگاه موسسه -
 تقاضا و قبول خانواده طفل برای همکاری در حمایت از آموزش طفل -

 

 مسئولیت اسپانسر: -4

که طفل از مرحله اول برنامه حمایتی از زمانی  و نیازهای ضروری برای سالمت،مسئولیت مالی برای رفع نیازهای آموزشی  -

 .موسسه فارغ می شود
. می باشد راهنمامخارج یورو براي  ٢طفل و  نیازهای یورو براي ٨ ماهانه که شامل یورو ١٠مبلغ تعهد حداقل هزینه ماهانه:  -

زمستان تحت حمایت یورو پرداخت شود. یعنی بسته به اینکه آیا طفل در رخصتی  120-90یعنی  ماه 12-9حداقل براي مبلغ 

 یورو می باشد. 120تا  90قرار داشته باشد یا که نباشد، به اختیار اسپانسر هزینه ساالنه 

 تالیجید طیمح کی ماهانه به راهنما تحویل داده می شود.توسط موسسه می باشد. مبلغ و نگهداری مبلغ انتقال  مسئولموسسه  -

اسپانسر مبلغ قابل انتقال را به  شدن است. جادیقابل او مسئولین موسسه راهنماها  ،اسپانسرها نیارتباط ب یبراتوسط موسسه 

 ماه به موسسه تحویل می دهد. 6طور ساالنه یا هر 

 شود. یعوض متوسط موسسه  انسر، اسپیکاف ایبه موقع  یبانیدر صورت عدم پشت -
ماه قبل از قطع حمایت مالی، موضوع را به  3در صورت عدم توانایی یا خواست اسپانسر به ادامه حمایت از طفل، اسپانسر  -

 اطالع موسسه می رساند.

 

 



 مسولیت راهنما: -5
مسئولیت حمایت اجتماعی برای بهبود سالمت روانی و جسمی طفل از زمانی که طفل از مرحله اول برنامه حمایتی موسسه  -

 می شود. فارغ
شود و به موسسه هم  یگزارش مفصل تر نوشته م نیفرستد. هر سه ماه ا یگزارش کوتاه به اسپانسر م کیراهنما هر ماه  -

. ردیگ یم رراهنما و اسپانسر قرا یگفتگو انیمناسب، موسسه هم در جر تالیجید طیمح جادیشود. در صورت ا یفرستاده م

کند. به  یفراهم مو سرپرست طفل طفل و اسپانسر را با حضور راهنما  نیب تالیجیارتباط د طیهر سه ماه موسسه شرا نیهمچن

توانند با  یم یراهنما در هر زمان ایاسپانسر  ،یبرنامه زمان نیآمد، خارج از ا دیاز طفل پد تیدر حما یاگر مشکل یعیطور طب

 .رندیبگ ماسبرنامه در کشور خود ت نیفرد مسول ا
اشکال  ای یمال تیکند. در صورت عدم شفاف یم یاسپانسر حسابده یشود و راهنما برا یطفل خرج م یمبلغ توسط راهنما برا -

 شود.  یو راهنما عوض م ردیگ یاز طفل، اسپانسر با موسسه تماس م تیدر حما
 طفل را به عهده گیرد. 10هر راهنما حداکثر می تواند مسئولیت  -

 

 انتخابات اسپانسر برای حمایت از آموزش طفل: -6
 می باشد.  امتحانات صنف ششم یبرا یطفل در موسسه و آمادگ میموسسه به اسپانسر ادامه تعل هیتوص -
 وروی 3در ماه است، پس  وروی 5به شمول لوازم نوشتاری طفل  میطفل در موسسه، مخارج ماهانه تعل میدر صورت ادامه تعل -

 ماند. یمخارج طفل م ریسا یبرا گرید
 ریسا یمبلغ برا شتریشود، اما ب یم یصرف لوازم نوشتار هزینه یمقدار ،یدر صورت شامل شدن طفل در مکتب دولت -

و تا حد زیادی باعث اتالف وقت طفل  است یمنف یسطح آموزش مکاتب دولت نهیماند. اما تجربه موسسه در زم یمخارج طفل م

 می شود. 
می تواند طفل را شامل مکتب خصوصی نماید. هزینه تعلیم در مکاتب خصوصی بسیار باال است و باعث هدر رفتن  اسپانسر -

سرمایه مالی می شود. چرا که با آن هزینه می توان چند طفل را حمایت کرد. اما ممکن است برخی مکاتب خصوصی حاضر 

 شوند طفل را با هزینه کم بپذیرند. 

 

 خانواده:مسئولیت  -7
به طور طبیعی مسئولیت رشد، امنیت، سرپرستی و نگهداری از طفل به عهده خانواده او می باشد. لذا نقش موسسه، اسپانسر و  -

 راهنما فقط حمایتی و در حد امکانات موجود می باشد. 
و راهنما همکاری می کند و خانواده متعهد می شود که در این روند حمایتی در راه آموزش و سالمت طفل با موسسه، اسپانسر  -

 را در اختیار موسسه و راهنما قرار می دهد. اطالعات الزم برای حمایت از طفل و آموزش طفل 
خانواده متعهد می شود که در این روند حمایتی به توصیه های معلم، راهنما و متخصصین موسسه در مسیر آموزش و تربیت  -

 طفل گوش می کند. 
دلیل موجه طفل و بی عالقگی طفل و خانواده، موسسه یا اسپانسر با اخطار قبلی می توانند  در صورت غیر حاضری بدون -

 برنامه حمایتی خود را متوقف نمایند.

 


