
ادرروزهایکرون« بامنبخوان»فعالیتهایموسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکانوبرنامه

روالبهتندنتوانسبسیاریفعالیتهایناآشنا،ودشوارروزهایایندر.میکنیمزندگیکروناویروسباکهاستسالیکازبیش
.شدندمجازیومحدودحضوری،وپرشمارفعالیتهایودیدارهاوتعطیلمدرسههاومهدکودکها.شوندگرفتهپیگذشته
دورگفتوگوودوستیکتاب،آموزش،ازماههابرایراآنهاوبودهمراهکودکانبرایبسیاریناگوارپیآمدهایباهمهگیریاین
اینردآنیمبر.استدوچندانکمبرخوردارومحرومکودکانبرایباشد،هرچهشرایطاینآسیبهایونامطلوبآثار.داشتنگه

ازدورکهوچروکوروستاییکودکانتاآپارتمانهادرزندانیشهرنشین کودکان ازباشیم؛سرزمینمانکودکانکناردرغریبروزگار
خانوادهها،باآنهاکردنسهیمباکهاستگذاشتهسرپشتراگوناگونیتجربههایدورانایندر«بخوانمنبا».هستندامکانات
.رساندیاریهستندکجاهردرکودکانبهبتوانترگستردهتالشیبااستامیدوارکتابدارانوآموزگارانمربیها،

1399اسفندماه



ییآشنابرایوخانوادههاوکودکانویژهینیازهایبهنگاهباهمهگیرینخستروزهایازکودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسه
هجملاز.دادقرارخانوادههاوکودکاناختیاردروکردتولیدآموزشیمحتوایبحرانی،دوراناینازعبوروکروناویروسباتربیش

.کرداشارهکودکانویژهیالکترونیکیکتابدوانتشاروترجمهوانیمیشندودوبلهیبهمیتوان

https://amoozak.org/py7xl https://amoozak.org/py7xl

دکتابهاییکهبهفارسیبرگرداندهشدهان

فعالیتهایرسانهای

https://amoozak.org/py7xl
https://amoozak.org/py7xl


انیمیشنهاییکهبهفارسیبرگرداندهشدهاند

فعالیتهایرسانهای

https://amoozak.org/hb9pg https://amoozak.org/8q1nk

https://amoozak.org/hb9pg
https://amoozak.org/8q1nk


باکههمهگیرینخستهفتههایدر
شد،همزمان1399سالآغازونوروز

ترجمه۱۹-کوویدازمنخاطراتکتابچهی
بااتگرفتقرارکودکاندسترسدروشد

خاطراتثبتونوشتنبهآنهاتشویق
درراآنهازندگیشان،ازدورهاین

ونگرانیهاترسها،بازگوییوشناخت
.کندیاریهیجانهایشان

https://amoozak.org/6j3ed

فعالیتهایرسانهای

https://amoozak.org/6j3ed


دیگرهککودکی،موزهراهنماهای.شداجرابچههابرایآنالینبلندخوانیوقصهگوییخانوادههایشانوکودکانبیشترهمراهیبرای
ودکیکموزهیاینستاگرامدرراکتابازخودبلندخوانیهایوقصهگوییفیلمهایباشند،موزهدرکودکانمیزباننمیتوانستند

(iranak_org)کودکانادبیاتو(koodaki_org)فایل۸۰ازبیشتاکنون.میشوندومیشدندسهیمخانوادههایشانوکودکانبا
.استشدهمنتشرکودکیموزهیاینستاگرامدرصوتی

فعالیتهایرسانهای



همراهیوراهنماییبهروزهاایندرهمآموزگارانوخانوادهها
کنندمراقبتویروسبرابردرکودکانوخودازهمتاداشتندنیاز
.دبیاموزنراهکارهاییکودکانکردنسرگرموآموزشبرایهمو
دروترجمهمرتبطموضوعهایبامقاله۱۰ازبیشروایناز

.شدمنتشرآموزکسایت

https://amoozak.org/term/5529- کرونا-ویروس-کودکان

فعالیتهایرسانهای

https://amoozak.org/term/5529-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


منباخانهدر»کمپیندورانایندر«بخوانمن»بایبرنامه
ازپویشایندر.داردادامههمامروزتاکهکردآغازرا«بخوان

وبمانندخانهدراستشدهخواستهآموزگارانوخانوادهها
هشتگهایباراخودفعالیتهایوبلندخوانیفیلمهای

بخوان_من_با_خانه_در#
و

خانه_در_بلندخوانی#

روهگبرایکهبسیاریفیلمهایازنمونههایی.کنندمنتشر
شرمنتاجتماعیشبکههایدرمیشوند،ارسال«بخوانمنبا»

.شدهاند

فعالیتهایمجازی



ایانآشنودوستانیاخودخانوادهیکوچکجمعدرالفباورزیوآواورزیآموزشوبلندخوانیبرنامههایاجرایازبزرگساالن
برایشانکهکتابیابپیونددرگوناگونفعالیتهایانجامبانیزکودکان.میگذاشتنداشتراکبهکودکانباومیگرفتندفیلم

باتابرگزیدندفردیبهداشتموضوعباراکتابهاییآموزگارانازبسیاری.میدادندانجامهنریکارهایبود،شدهخوانده
.بردارندهمهگیریاینبامبارزهراهدرگامیکودکانآگاهکردن

فعالیتهایمجازیبخوان_من_با_خانه_در#



رد«بخوانمنبا»برنامهیدرفعالکتابدارهایوآموزگارهادورانایندر
،بلوچستانوسیستان،جنوبیخراسان،اصفهان،تهراناستانهای

حفظبرایراهییافتنپی دراستانهادیگروهرمزگان،لرستان
وامکاناتشرایط،بهتوجهبایکهروبودندکودکانباپیوندشان
.گرفتندپیشرامسیریخودخالقیت

فعالیتها

وبی،بلندخوانیبرایکودکانعشایرنوغاب،خراسانجن
1399اردیبهشت



.آوردهاندرویمجازیآموزشبهدارند،دسترسیاینترنتبهکهآنها
بلندخوانیراالفباورزیوآواورزیدرسهاییاداستانکتابهای
رایبمیگیرند،فیلمخودازیامیکنندضبطراخودصدایمیکنند،
بایزنکودکان.میخوانندفرامشارکتبهراآنهاومیفرستندکودکان
ازومیخوانندشعرمیگذارند،پیامآموزگارشانبرایذوقوشوق

.دمیفرستنعکسوفیلمساختهاندکهکاردستیهاییونقاشیها

فعالیتهایمجازی



دسترسیمجازیفضایبهکهآنها
وردکودکانازکتابخانهشانیاوندارند
دستدرراکتابکولههایاست،

کتابازپرراخودرویشانیامیگیرند،
وندمیشراهیکودکاندیداربهومیکنند

نیزبرخی.دهنداماتکتابآنهابهتا
درآستانهیدرومیروندخانهبهخانه

.کردنداجرابلندخوانیخانهها

99عشایرزاهدان،روستایحرمانگی،مهر

فعالیتهایترویجگران



ازیشپتامیرسانندعشایربهراخودترویجگرانی
.ندکنکتابخوانیایلزنانوکودکانبرایکوچ

فعالیتهایترویجگران

دراستانکرمانشاه« بامنبخوان»مریمکهریزی،ترویجگر



در،بهداشتیپروتکلهایرعایتبازرد،شرایطدریا
بلندخوانیکودکانبرایبازفضاییابوستان
.میکنند

فعالیتهایترویجگران

دراستانکرمانشاه« بامنبخوان»مریمکهریزی،ترویجگر



کودکانبرایآزادفضایدربعضی
انجامبهراآنهاوبلندخوانی

ویقتشکتابباپیونددرفعالیتهایی
.میکنند

فعالیتهایترویجگران

درمنطقهیبنجارسیستانوبلوچستان« بامنبخوان»حلیمهگرگ،ترویگر



سراغبهکتابکولههایباهفتهآخرهردیگربعضی
ترعایباومیروندکتابخانهعضوخانوادههایوکودکان
.میدهندامانتکتابآنانبهبهداشتینکات

فعالیتهایترویجگران

دراستانخوزستان« بامنبخوان»فرحانحمدیترویجگر



.کنندمیتبدیلسیارکتابخانهیبهبهراخودخودروییاو

فعالیتهایترویجگران

استانکرمان« بامنبخوان»زینبشجاعالدینی،ترویجگر



هسکهکوچروپرتالشیوکوشانوجوانان
منبا»کتابکولههایعهدهداراستسال

ایندرهستند،امانتدهیکارو«بخوان
.میدهندادامهراخودتالشنیزدوران
سرسیاهچادرهابهنوجوانهااینازیکی

ردمیبدوستاناشبرایراکتابهاومیزند
منبا»پارچهایکتابخانهیدیگریو

روستایکدرواقعفروشگاهدررا«بخوان
روستایکودکانمیزبانواستآویخته
آنهاخانوادههایکهاستکودکانیوخود
.کوچیدهاندروستاایناطرافکوههایبه

فعالیتهایترویجگران



فعالیتهایترویجگران



جیرفت،استانکرمان
کتابخانهیکودکمحورسپهر،جیرفت،استانکرمان

محبوبهاخالصی: ترویجگر



کهیمحروممنطقههایدربهویژهکتابخانهها،ازبسیاریفعالیت
.شدگرفتهسرازبود،نارنجیوزردآنهادرهمهگیریشرایط
شاییبازگبرایدستورالعملهاییبخوانمنباکتابخانههایگروه

رگزاریبباوکردمنتشرمنطقه،شرایطبهتوجهباکتابخانهها،
کارادامهیبرایراهکارهاییکوشیددورهاینشستهای
.دهدپیشنهاددورانایندرکتابخانهها

منبا»کتابخانههایگروهسویازمنتشرشدهاطالعیههایمتن
1399ماهآذراز.استدسترسدربرنامهاینسایتدر«بخوان

هدفبا«بخوانمنبا»کتابدارانماهانهینشستهاینیز
ونایراتمامدر«بخوانمنبا»کتابخانههایبینارتباطایجاد
راستایدرکتابدارانازپرانرژیوپرتعدادشبکهایایجاد

.ردککاربهآغازکتابداراناینازیکهرتجربههایاشتراکگذاری

https://khanak.org/eAt6i راهنمایبازگشاییوفعالیتکتابخانههایبامنبخواندردورانکرونا–۱اطالعیهیشمارهی

https://khanak.org/7QMlq راهنمایبازگشاییوفعالیتکتابخانههایبامنبخواندردورانکرونا–۲اطالعیهیشمارهی

هافعالیتهایکتابخانه

https://khanak.org/eAt6i
https://khanak.org/7QMlq


درمشخصزمانهایدرکتابدارهابسیاری
نکودکابهتامیشوندحاضرکتابخانهها

.دهندامانتکتاب

استانکرمان،شهرستانجیرفت
،پروینکلکلی«بامنبخوان»ترویجگرکمپین

استانتهران،شهرستاناسالمشهر
کتابخانهیآوا

هافعالیتهایکتابخانه

استاناصفهان،شهرستانخوانسار
(عج)کتابخانهیولیعصر



کتابخانهیکودکمحورالله،جیرفت،استانکرمان
آموزشسوادپایه

هافعالیتهایکتابخانه



جیرفتاستانکرمان،شهرستان
کتابخانهسرزمینشادی

هواستانکرمانشاه،شهرستانداال
ریجاب« بامنبخوان»کتابخانه

زابلوبلوچستان،ستانیساستان
عترتدبستان« بخوانمنبا»کتابخانه

هافعالیتهایکتابخانه



ازپریتدسباکارخانه،ایندرشاغلپدران.میدهدادامهمتفاوتروالیباراخودفعالتنیزآذرستانسازورسازهیکارخانهیکتابخانهی
آوردنبازپسازپسفیلمهاواسباببازیهاکتابها،همهی.بازمیگردندخانهبهگرفتهاندامانتکهکتابهاییوفرهنگیمحصوالت
.استعالقهمندومشتاقخانوادههایهمراه،هموارهنیزکتابخانهمجازیکانال.میگیرندقرارقفسههادرومیشوندضدعفونی

هافعالیتهایکتابخانه



لوچستانبوسیستاناستانتپه،دزروستایکبری،خدیجهدخترانهیدبستان

ارتباطدندکوشیبهداشتیمسائلرعایتبرایتالشوکودکانمحدودحضوربانیزکتابخانهوآموزشیمراکزازبسیاری
.دارندنگهزندهراآموزشوکتابباکودکان

فعالیتهایمهدهامدرسهها



چستانبلووسیستاناستانبنجار،منطقهیعبداهلل،حاجیروستایجرعبدالرحمنشهیددبستان

فعالیتهایمهدهامدرسهها



لوچستانبوسیستانسیاچیک،روستایالنقیعلیدبستان

فعالیتهایمهدهامدرسهها



تانناصرالدين،استانلرس/مهدكودکمهرآفاق،شهرستاندورود

تانروستایارباب،منطقهیبنجار،استانسیستانوبلوچس

فعالیتهایمهدهامدرسهها



کتابخانهبامنبخوانشهرستانجوانرود



درماهومهرتوانمندسازیموسسه
فعالیتهایبرافزونتهراناستان
سالشهریورپایانیهفتهدرمجازی

رازمرکاینپیشدبستانیکودکان۹۹
ایترعباوصلحجهانیروزمناسبتبه

.آوردهمگردبهداشتیپروتکلهای

فعالیتهایمراکزحمایتی



فعالیتهایمراکزحمایتی

اینانکودکاندکدسترسیبهتوجهبانیزماندگارندایتوانمندسازیمرکز
یشپکودکانحضوریآموزشگرفتتصمیمهوشمند،تلفنهایبهمجموعه
درهفته،درروزسه1399آبانازمرکزاینکودکان.گیردسرازرادبستانی

.میبینندآموزشنفرهششوگروههایساعتهیکآموزشیجلسههای



.نکنندهبسندکتابدادنامانتبهوباشندکودکانمیزبانتاهستنددوراناینپایانچشمانتظارکتابخانههااین

گشایشکتابخانهها

ایترعبا،«بخوانمنبا»کارشناسانوترویجگراندورانهمیندر.نبردیمیادازراکتابخانههاراهاندازیهیچگاهروزهاایندر
:کردهاندراهاندازیراکتابخانهسیزدهبهداشتی،پروتکلهایهمه

کرمانشاهاستانروانسرکتابخانهی•

کرمانشاهاستانزالنروستای•

تهراناستاناسالمشهر،درآواکتابخانهی•

تهراناستان،کمیتهروستایکتابخانههای•

تهراناستانصباشهر،کتابخانهی•

النگیاستانچایخانسر،مهتاب،روستایکتابخانهی•

صفهانااستانخوانسار،ولیعصر،دبستانکتابخانهی•

مرکزیاستاناراک،مهربان،یارکتابخانهی•

قشمکووهایروستایروجا،کتابخانهی•

قزوینثریا،کتابخانهی•

باینگانگلبانو،کتابخانهی•

وتانسیساستانپیری،روستایجهانتیغ،شهیددبستانکتابخانهی•
بلوچستان

بلوچستانوسیستاناستاندهکول،روستایرویا،کتابخانهی•



کتابخانهیمهتاب،روستایچایخانسر،استانگیالن



گشایشکتابخانهها



همچنینوکتابهاازبخشیتامیندر«بخوانمنبا»دوستدارانگروه
رپنجشیدرپارندهروستایکتابخانهیترویجگرانوکتابدارانآموزش

وششپزیرکتابخانهاینفعالیتهایازبخشی.کردندمشارکتافغانستان
.بودخواهد«بخوانمنبا»برنامهی

گشایشکتابخانهها



اگر.ندداشتنیازتازهکتابدارهایتربیتوآموزشبهنو،کتابخانههای
ازاستفادهبادورراهازآموزشونبودمیسرحضوریآموزش

کاراوموثرراهیبایدنداشت،راالزمکیفیترایجاجتماعیشبکههای
کهشدچنیناین.مجازیکارگاههایاجرایوطراحی:میشداندیشه
سامانهی»در«بلندخوانیوکودکادبیات»مجازیآموزشیدورهی
کارگاههر.شدپیادهسازیوطراحی«بخوانمنباآنالینآموزشی

دربخوانمنباآموزشیسامانهیدرکهداردغیرهمزمانیجلسههای
وبرصبامناسب،شرایطدرتامیگیردقرارشرکتکنندگاندسترس
.بنشینندآنتماشایبهبارچندینبرایحتیوحوصله

وانسامانهیآموزشیآنالینبامنبخ

https://amoozak.org/lms/


وکودکانادبیات»آنالینکارگاهدو۱۳۹۹سالپایانتا
مندانعالقهدسترسدر«سوادشکوفایی»و«بلندخوانی

،«الفباورزیوآواورزی»کارگاههای.گرفتقرار
و«یبلندخوانباپیونددرهنر»،«لولوپیباشمارورزی»
مرحلهی«سوادازسرشاروکودکمحورفضاهای»

دراآنهپیادهسازیکاروگذاشتهاندسرپشتراطراحی
.میرسدپایانبه۱۴۰۰سالدرسال

وانسامانهیآموزشیآنالینبامنبخ

«بامنبخوان»کارگاههایبرنامهی
گارگاهبلندخوانیوادبیاتکودکان



وانسامانهیآموزشیآنالینبامنبخ

ریحضوآموزشبهنسبتآموزششیوهیاین
.داشتهممزیتهایی

وزردویایکدروفشردهطوربهافرادپیشتر
هفتهسهگروههراکنون.میدیدندآموزش
آرامشدرمیتوانندافرادواستآموزشدرگیر

.ندبیاموزبیشتریمطالبمناسب،شرایطو



خواندنباخانواده

تاریخپژوهشیموسسهی»تازهیپروژهی،«خانوادهباخواندن»برنامهی
ناکروروزهایدرکهاست«بخوانمنبا»برنامهیدر«ایرانکودکانادبیات
.شدآغاز
هبراآموزشبارازبزرگیبخشمدرسهها،ومهدهایکودکتعطیلیکهحال
دوشبهمجازیفضایرادیگربخشواستگذاشتهخانوادههادوش

ایکمسوادمادروپدرکهکمبرخوردارمناطقدرکودکانزندگیمیکشد،
روایناز.میشودتغییردستخوشدیگرانازبیشدارند،بیسواد

همراهسوادآموزیفعالیتهایانجامبرایآنهاوالدینتوانمندسازی
.گرفتکاردستوردرآنهاخواندنمهارتهایافزایشوفرزندان

https://ketabak.org/g95bo


هدفبااینبرافزون.میشوددادهامانتخانوادههابهکتابهاییفرزندانسنووالدینسوادمیزانفراخوربهبرنامهایندر
خانوادههاویژهیراهنمامتندو«بخوانمنبا»گروهآموزش،باهمزمان.شدخواهدبرگزارآموزشینشستهایخانوادههاآموزش
این.تاسگوناگونسنیندرکودکانباکتابشدنسهیمبرایراهکارهاییشاملکوتاهیمتننخست،راهنمای.استکردهتهیه

باواندنخضرورتبهکهاستطوالنیتریمتندوم،راهنمای.استشدهنوشتهکمسوادوالدینشرایطبهنگاهیباساده،راهنمای
.میپردازد...وداستانغیرکتابهایبلندخوانیبلندخوانی،ازپسوپیشفعالیتهاانجاموگفتوگوشیوههایکودک،

خواندنباخانواده



:ودمیشاجرامهدکودکوکتابخانهآموزشی،مرکزتعدادیدرنمونهصورتبهنخستسالدر«خانوادهباخواندن»برنامهی

خواندنباخانواده

تهراناستانماندگار،ندایتوانمندسازیمرکز•
تهراناستانماه،ومهرتوانمندسازیمرکز•
لرستاناستاندرپوششتحتمهدهایازمهدکودکشش•
کرمانشاهاستانکتابخانههای•
اصفهاناستانحصه،کتابخانهی•
هرمزگاناستانقشم،جزیرهیروستاهایدرفعالترویجگرده•
بلوچستانوسیستاناستاندرفعالترویجگرسه•

ان،استانلرست«خواندنباخانواده»برنامهی



خواندنباخانواده

منطقهیدرنوجواندختراسما،
برای،بلوچستانوسیستانبنجار

مادربزرگاشوکوچکتربرادران
.میکندبلندخوانی



خواندنباخانواده

باماندگارندایتوانمندسازیمرکزدرخانوادهها
.پیوستهاندبرنامهاینبهپدرهاپررنگهمراهی



خواندنباخانواده

توانمندسازیمرکزدر«خانوادهباخواندن»برنامهی
.دمیروپیشپایهسوادآموزشبرتکیهباماهومهر



خواندنباخانواده

هرمزگاناستانقشم،جزیرهیخانوده،باخواندنبرنامهی



برنامهیخواندنباخانواده،جوانرود،استانکرمانشاه



انکودکسوادآموزیوادبیاتراهازپایهسوادخالقآموزش
«وانبخمنبا»برنامهیدیگراولویتتحصیل،ازبازمانده
یبستههارساندنبرافزونآموزش،شیوهیایندر.است
دستبهباکیفیتومناسبکتابهایوپایهسواد

ومربیانبرایآموزشیگوناگونکارگاههایکودکان،
تقویتزمینهیدرراآنانتامیشودبرگزارآموزگاران
وارییآنباپیونددرفعالیتهایوبلندخوانیسوادپایه،
دریزنتحصیلازبازماندهکودکانسوادآموزی.کندتوانمند
.کردپیداادامهپیشپررنگترهمهگیریروزهای

کودکانبازماندهازتحصیل



هکزاهدانشیرآبادتحصیلازبازماندهکودکانآموزش
باهمامسالبود،شدهآغاز۹۹-۹۸تحصیلیسالاز

درکودک315ازبیشبرایمدارس،تعطیلیوجود
وشاکزندگینویدکانوندردبستاندومواولپایههای

پروتکلهایرعایتباکودکاناین.شدگرفتهپی
.دگرفتنسرازراآموزشکوچکگروههایدروبهداشتی

ی،بهداشتمحصوالتنبودازشیرآبادمردمکهآنجااز
تبهداشسطحوهستندرنجدرآبشیرینلولهکشی
ردآنهاحضوراست،پایینبسیارشیرآبادکودکان
مهیابرایشانهمزمانراسالمتوآموزشمدرسه
.میکند

کودکانبازماندهازتحصیل



نموسسهنویدزندگیکوشا،شیرآبادزاهدان،سیستانوبلوچستا



تحصیلیپایههایدرکودک350حدودهمچنین
،دونهضتویکنهضتدوم،اول،پیشدبستان،

چهاردرکارکودکانازحمایتانجمنپوششزیر
زمرکیکوبازارومولویخاوران،کودکان،همهمرکز
وهمراهیباراخالقشیوهیبهسوادآموزیبم،در

.کردندآغاز«بخوانمنبا»برنامهینظارت

کودکانبازماندهازتحصیل



کودکانبازماندهازتحصیل

کارکودکانازحمایتانجمن



برنامه،اینپوششزیرکودک665همهیبرای
ابآواورزیبستهیشاملپایهسوادبستههای
شماروزریکاکاکالغه،باالفباورزیسیبیلک،

انیچیستواژهنامهیونخودیفارسیآموزلولوپی،
.شدارسالتصویری
وآنالینکارگاههایدرنیزمرکزهااینآموزگاران
پروتکلهایرعایتواندکتعدادبا)حضوری
رایبفرمهاییهمچنین.کردندشرکت(بهداشتی
ودکانکبرایشکوفاییسوادبهبودمیزانارزیابی

واندنخارزیابیفرمودبستاناولوپیشدبستان
بهدبستاندومواولکودکانبراینوشتنو

اختیاردروشدطراحیتکمیلیراهنمایهمراه
درکودکاناینپیشرفتتاگرفتقرارآموزگاران
.بگیردقرارپژوهشموردسوادآموزیزمینهی

کودکانبازماندهازتحصیل



هفتهیبلندخوانی

مهیبرناوکودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسهی
ان،کودکپیاپی،سالچهارمینبرای،«بخوانمنبا»

راکتابخوانیترویجگرانوخانوادههانوجوانان،
وجودباماه،بهمنهشتمتادومازتاخواندفرا

زندگیبرکروناهمهگیریکهدشواریهاییهمهی
چههررابلندخوانییهفتهکرده،تحمیلماجمعی
.دکننبرگزارخودخانههایدرگستردهتروپرشورتر



هفتهیبلندخوانی

.یدرسدستمانبهکشورسراسرازبسیاریفیلمهایوعکسهامروجانوکتابدارهاآموزگاران،والدین،یاریبهفراخواناینپیدر
.منتشرشدند« بامنبخوان»اینفیلمهاوعکسهادرکلیپهاییدرشبکههایمجازی



زابل،استانسیستانوبلوچستان



هفتهیبلندخوانی



زالن،استانکرمانشاه



روزهایدشوارووضعیت
.  مهآلودهمچنانادامهدارد
هبهروشنینمیدانیمزمان

.  چهپیشرویمامیگذارد
آنچهروشناست،لزوم
توجهبهنیازهایکودکان

میدانیمکهازتالش. است
یوبازنمیایستیم،باآگاه
واقعبینیبهراههاینو
اممیاندیشیموپیوستهگ
برمیداریموبهپیش

.  میرویم


