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~Z، YPN مور

زه ډیر خوښ یم چې د مالت�
سیس�م لرم چې پدې

امیندوارۍ کې ما ته الر�ود

ک�ي.

.مالت� کوي. طالب. �واکمن کول
د 1985 راهیسې

لپاره پرو�رام
.پلرونه او زامن

زموږ دنده:زموږ دنده:موږ سره اړیکه ونیسئ:موږ سره اړیکه ونیسئ:

د باور، شخصي مسؤلیت،
روغتیا او کورن� سوکال� د

رامن�ته کولو لپاره د تعلیم او

�ولنې سرچینو له الرې د مالت�

شبکه جوړه ک�ئ.

هرچیرې چې تاسو د مور

او پالر په سفر کې یاست
، موږ دلته ستاسو مالت� ،
تعلیم او �واکمنولو لپاره

یو!



د YPN خدمتونه:

YPN د زی�ون دمخه، مور او پالر او د ماشوم/
کورن� پراختیا تعلیمي نصاب وړاندې کوي؛ د

�روپونو او کور لیدنو له الرې، والدینو ته چې د
0 �خه تر 5 کلونو پورې ماشومان لري. موږ د
مور او پالر د سفر په هره مرحله کې د هغوی

د مالت�، تعلیم او �واکمنولو لپاره مختلفو
کورنیو ته یو ل� خدمات وړاندې کوو. موږ

پوهی�و چې د ماشوم وده کول ممکن

ستونزمن وي، حتی د ډیری چمتو کولو لپاره؛

د همدې دلیل لپاره، موږ دلته یو (زموږ په
�ولنه کې �ولې کورن�.)

�روپونه �ه ډول �کاري:

 د زی�ون دمخه مور او پالر
د میندو �روپونه چې د �وون�ي �خه مخکې
،ماشومان لري، نوي زی�یدلي

ماشومان او کوچنيان      

د پالر ډله
�و ژبي تسهیل کوونکي
د مختلفو کلتورونو �خه کورن�
مجرد، جوړه، واده شوې، شریک والدین

د پاملرنې رضاکارانو لخوا پرمخ وړل

هغه �ه چې تاسو یې تمه کولی شئ:
په مالت�ي، غیر قضاوت چاپیریال کې اونیزې

ناستې.

YPN موږ د پاملرنې پلورن�ي ته السرسی - د
پلورن�ی کورنیو ته ډایپرونو ، جامو ، د ماشوم

محصوالتو ، لوبو ، کتابونو او نور ډیر �ه ته

!السرسی ورکوي
�روپ ته وړیا ترانسپورت

په سای� کې وړیا خواړه او د ماشومانو پاملرنه
د کور لیدنې شتون لري
�ول خدمتونه تاسو ته پرته له کوم ل��ت �خه

د اړتیا په صورت کې د پرو�رامونو لوستل او د
�وانانو پراختیا، ارزونه، راجع کول او سرچینې


