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جلد

سرمایه گذاری کوچک ) )Microenterprise

جریده کابل کوچک
جریده کابل کوچک یک نشریه اجتماعی,

از  2007به این طرف اتحادیۀ افغانها پروگرامی را تحت عنوان

اقتصادی و فرهنگی است که درهر سه ماه یک بار از طرف

سرمایه گذاری کوچک راه اندازی کرده که مشتمل بر آموزش در

اتحادیه افغانها به نشر میرسد  .این بار جریدۀ کابل کوچک

عرصه های صنایع دستی (خیاطی ،زرگری ،آشپزی ،آرایشگری)،

بعضی از کارکردهای یک سال گذشتۀ اتحادیۀ افغانها را در

تجارت و صنوف آموزش لسان انگلیسی و کامپیوتر برای افغانها اعم

منطقه بی اریا به شما خواننده گان عزیز معرفی میکند.

از خانم ها و آقایان میباشد .هدف از این پروژه مهیا ساختن امکانات

اتحادیه افغانها ( )Afghan coalition

اقتصادی برای خانمها و فامیل های آنها است.

اتحادیۀ افغانها یکی از بزرگترین موسسۀ غیر انتفاعی در ایاالت
متحده امریکاه میباشد که ساالنه در حدود هزارها نفر مخصوصآ
خانمها و اطفال مهاجر را تحت پوشش خدمات بشر دوستانۀ خود
قرار میدهد .هدف از ایجاد این اتحادیه توسعۀ دسترسی فامیل های
افغان به خدمات اجتماعی وایجاد یک اتحاد ملی میان افغانها میباشد.
این مؤسسه در سال  1996تآسیس گردید که دارای  18کارمند رسمی
و ده ها کارمند رضا کار میباشد.

این دفتر در جریان 2011

پروژهای مؤثری را روی کار داشت که توسط کارمندان مجرب و
تخصص یافتۀ که در رشته های گوناگون آموزش دیده اند وبه
همکاری سایر مراجع زیربط با کمال افتخار و مؤفقیت به پایۀ اتمام
رسید .هکذا این اتحادیه تالش دارد در پهلوی فعالیت های توسعۀ
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی فعالیت های مذهبی و کلتوری نیز
داشته باشد که میتوان از آن جمله از راه اندازی ختم های قران عظیم

میباشد که اتحادیه افغانها یک مرکز اجتماعی فعال برای افغانهای ،

الشان در بزرگ داشت از روزهای مذهبی و میله های عنعنوی

همشه کوشیده است کار کرد های مثمر در عرصه خدمات اجتماعی با

وکلتوری اقوام مختلف افغانستان عزیز نام برد .این نهاد در رشد و

یک تفاهم ملی با هموطنان خود داشته باشد .و برای سهولت هرچه

ارتفاع ظرفیتها نیز گامهای مثبت را براشته است که در بر گیرنده

بیشتر در امور اداری خود به کارمندان رضا کار نیازمند است فلهذا

ده ها پروگرامهای آموزشی در عرصه های مختلف میباشد.

از همۀ هموطنان خود خصوصا جوانان عزیز خود احترامانه
خواهشمند است که با کمک های رضا کارانۀ خود این اتحادیه را
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تفویت

ببخشند.

عالقمندان

میتوانند

با

شماره

تیلفون

 )510 ( 1680- 475در تماس شوید.
( آشپزخانۀ اجتماعی )Community Kitchen

Washington Hospital, Kaiser Permanente
Palo Alto Medical Foundation, City of Fremont
Alameda County Public Health

یکی از دستآورد های قابل مالحظۀ که سال کذشته اتحادیه افغانها به

Alameda County Behavioral Health Services

آن نائل آمد همانا ایجاد یک آشپزخانۀ اجتماعی در فریمانت بود که

Safe Alternatives to Violent Environments

هدف از ایجاد این آشپزخانه اجتماعی توسعه تجارت غذا توسط

Triburcio Vasquez Health Center

یک سیستم منظم و قانونی که در بر گیرندۀ تمام زمینه ها برای

Narika

برنامه ریزی مؤثر و مدیریت یک حرفه و تجارت الزم است

East Bay Agency for Children

میباشد .که شامل سهولت های مانند تهیۀ آشپزخانۀ تجارتی ،

California State University, E. Bay

مساعدت در بازاریابی ،و مهارت های تجاری میباشد.

(عقل سلیم در بدن سالم است)
اتحادیه افغانها افتخار دارد که توانسته خدمات ارزشمندی را در
عرصه صحت برای هموطنان عزیز خود ارائه کند .از آن جمله
میتوان از پروژۀ صحی زنان افغان ،پروژۀ صحت روانی،
کانسرسیوم صحت ،و ده ها ورکشاپ ها و سیمینار ها برای آگاهی
هر چه بیشتر افغانهای عزیز نام برد.

پروژۀ صحی زنان افغان ( (Breast Health
این پروژه با تشریک مساعی اتحادیۀ افغانها و دانشگاه بروکلی
کلیفورنیا به مدیریت داکتر عایده شیرازی راه اندازی گردیده بود
که در طول  18ماه یعنی در جوالی  2007آغاز و در دیسمبر
 2008اختتام پذیرفت .که هدفش فهمیدن نظریات مجتمع زنان
مهاجر جامعۀ افغان در مورد صحت

شان میباشد.

مراجع حمایت کننده:
Collaborating Providers and Institutions

این پروژه در حدود  53نفر از طبقۀ اناث افغانهای مهاجر را که با

همچنان باید خاطرنشان ساخت که انجمن مساعدت کننده گان یک

زبان انگلیسی تکلم کرده نمیتوانستند تحت پوشش داد.

بخش مهم از کمک کننده گان این اتحادیه در ارا خدمات اجتماعی
تشکیل میدهد .فلهذا با ابراز امتنان و سپاس بی پایان از انها؛ میخواهیم
فهرست از این مساعدت کننده گان را به تحریر بیآوریم.
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مزگان ظاهر داربی و داکتر خلیل رحمانی

یازدهم سپتامبر:
یازدهم سپتامبر یکی از حوادث تکان دهنده در تاریخ جهان بود که
هزاران قربانی از انسانها بی گناه را به دنبال خود داشت فلهذا این
اتحادیه کوشیده است تا با راه اندازی گردهمای های مردمی یادی
از قربانیان این حادثه داشته و هم ابراز نفرت و انزجار خویش
را به عامالن این قضیه به جهانیان نشان بدهند .به امید آنکه دیگر

صحت روانی

((Mental Health

انسانهای بی گناه قربانی سیاست های شوم نشوند.

یکی ازجمله پروژهای که در سال  2011با کمال افتخار و موفقیت
به پایۀ اکمال رسید و مفتخر به گرفتن تقدیرنامه گردید همانا پروژه
صحت روانی بود که تطبیق آن به واسطه کارمندان مجرب و
آموزش دیده در عرصه مربوط به پروژه صورت گرفت .این
تقدیرنامه از طرف هیئت مدیرۀ المیدا کونتی به منظور خدمات
اجتماعی این کارمندان اختصاص داده شد .این پروژه مهاجرین
افغان را که اخیرا به امریکا آمده اند و آسیب روانی دیده اند یا به
یک عبارۀ دیگر در انزوا قرار گرفته اند درهر سن تحت پوشش
قرار داده است .که تمرکز بیشتر این پروژه باالی فامیل های تحت
فشار های روحی با داشتن اطفال دوران مکتب و جوانان در خطر
میباشد.

کنسرسیوم صحت

)(Health Consortium

کنسرسیوم صحت یک ائتالف چند شرکتی برای انجام امور انتفاعی
بوده که ساالنه چهار تا شش بار تشکیل جلسه میدهد .و هدف از
این جلسه یا گردهمای ها فرهختن اعضا ،بهبود شایستگی فرهنگی
و دسترسی برای خدمات صحی وصحت روانی

از طریق

پروگرام مشارکتی صحت افغانها میباشد تا زمینه را برای آموزش
و پرورش اجتماع افغان مساعد سازد.

نمایشگاه صحت)Health Fair (:
عکس زیرین مربوط می شود به نمایشگاه صحت که ساالنه از
طرف اتحادیه افغانها به منظور آگاهی هر چه بیشتر افغانها در
مورد خدمات سودمند صحی و اجتماعی در المیدا کونتی راه اندازی
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میشود .که این خود فرصت خوبی برای ایجاد ارتباطات میان

به امید آینکه هیچگاه انسان دیروز نباشیم

افغانها و اجتماعات دیگر می باشد .عالقه مندان می توانند که در
این پرروگرام شرکت کنند و از داشته های استفاده مزید نمایند.
برای معلومات هر چه بیشتر می توانید با مراجع مربوط یعنی
اتحادیۀ افغانها در تماس شوند.

اعضای نمایشگاه صحت

Editor:
Najia Hajizadeh
Address: 39155 Liberty St. Suite D4
Fremont, CA, 94538
Tel:
(510)401-4113

( )Health Fair

خشونت های خانواده گی

( )DOMESTIC VIOLENCE
بیآید بیآموزیم تا خود را بشناسیم!
آری بیآید! راه حلی برای مشکالتی که به صورت فردی یا
اجتماعی با آن رو به رو هستیم بیآبیم .چون ما در جهانی زنده گی
میکنیم که یک نژاد علیه نژاد دیگر ،یک کشور علیه کشور دیگر؛ یک
جنس علیه جنس دیگر به مبارزه برخواسته اند جهانی که خشونت
های

غیر

منتظره

زندگی

ها

و

کانون

های

گرم خانواده ها را از هم فرو می پاشد .جهانی که دوستان و افراد
خانواده از درد ،اغتشاش و بد بختی رنج می برند .حال نوبت ما و شما
است تا با ماجراجویی راه رهایی از اینها را پیدا کنیم تا در برابر
آزمایش های زمان سربلند بیرون آمده و شروع به پیمودن مسیری به
سوی زنده گی بهتر کنیم.
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اطالعیه
آیا بل تیلفون تان بیشتر از حد که شما توقع دارید میآید؟
آیا چارچ های اضافه در آن دیده میشود؟
اگر با این مشکل روبرو هستید لطفآ با ما به تماس
شوید .اتحادیه افغانها میتواند با رفع این مشکل شما را
کمک نماید.
جهت معلومات بیشتر به شماره تیلفون ذیل به تماس
شوید:

510-745-1680
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