ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮزده ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﺪﻫﺎ

ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ٬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک در ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم و داﺷﺘﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٬از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻬﺪﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد.
اﻧﺪازی ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ٬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ راهﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ٬ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺪﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﮐﻪ
ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ دارد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺠﻨﻮرد ٬ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ٬ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻮدکآزاری در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺳﺘﺎﯾﺶ در اردﺑﯿﻞ ٬اﻓﺰود :در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ﺑﯽﺷﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻬﺪﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک در ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٬
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک از ﺑﺮوز ﮐﻮدک آزاری در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ٬ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک و دادن ﻣﺠﻮز ﺑﻪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺎدری ﻣﺠﺮب و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ٬اﻓﺰود :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک از داﺷﺘﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺠﺮب ٬ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و داﺷﺘﻦ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﻤﺐ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی در ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﮔﺬراﻧﺪن دورهﻫﺎی ﻻزم اﺳﺖ ٬ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺮﺑﯿﺎن در ﻣﻬﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻃﯽ ﻧﮑﺮدن دورهﻫﺎی ﻻزم ﭘﻠﻤﺐ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮدن ﻋﺪهای ﺑﻪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﻠﻤﺐ و ﺟﺮﯾﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻫﺎی ﻣﻬﺪﻫﺎ را رﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪ٬ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮔﯿﺮد ٬ﺳﺘﺎرهﺑﻨﺪی ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ،ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ،رﻋﺎﯾﺖ
ﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا در اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن واﺣﺪ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺪ ﺻﻮرت
رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ٬از ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮزده از ﻣﻬﺪﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.

