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  دربی انتصاب رئیس جدید آموزشوپرورش ناحیه دو سنندج، تعدادی از  اعضاء و خیرین فرهنگی عضو موسسه هیوای ژیان در جلسهای حضوری ضمن تبریک انتخاب آقای سعید کنعانی به این سمت، در جهت تقویت همکاریهای فیمابین گفتگو کردند.
رحیم سید زاده از بانیان هیوای ژیان از اعلام آمادگی این موسسه خیریه در خصوص پذیرش و          

حمایت از دانش آموزان بیبضاعت معرفیشده از طرف آموزشوپرورش خبر داد و گفت: این موسسه
متعهد میشود هر دانشآموزی که به این موسسه معرفی شود  در صورت بیبضاعت بودن و عدم

توانایی مالی و همخوانی آن با اهداف و خطمشی موسسه نسبت به تأمین نیاز و حمایت از آنها اقدام
نماید.

سیدزاده با اشاره به جلسات آتی خانه خیرین درباره تصمیمگیری در رابطه با نصب صندوق صدقات
مدارس و بانکها،  از رئیس جدید آموزشوپرورش ناحیه دو  سنندج خواست پیرو مصوبه جدید استانداری

کردستان و خانه خیرین نسبت به توجیه کارکنان و نصب صندوق صدقات در مدارس تابعه این سازمان
اقدام کنند تا مدیریت این موسسه خیریه نیز بتواند در زمینه کمکهزینه تحصیلی دانش آموزان و

  دانشجویان  بیبضاعت قدمهای ارزندهتری بردارد.

کنعانی که خود یکی از خیرین  عضو  موسسه هیوای ژیان است، ضمن تشکر از حاضرین در جلسه از
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اهداف و برنامههای موسسه هیوای ژیان استقبال و حمایت کرد و گفت: از مجاری قانونی  هر اقدامی
که در راستای پیشبرد اهداف مؤسسات خیریه و کمک به معیشت و رفع مشکلات دانش آموزان نیازمند

باشد در سازمان تحت مدیریت خود بهکار خواهم بست.
رئیس جدید آموزشوپرورش ناحیه دو  سنندج در پایان این جلسه، اعضای موسسه را به جدیت در

پیگیری کارها و معرفی موسسه به مدیران آموزشوپرورش و مدارس تشویق و ترغیب کرد و با ابراز
امیدواری نسبت به دستاوردهای خداپسندانه حاصل از این تعامل دوسویه، از مدیران مدارس و فرهنگیان
خواست به فعالیت و اهداف موسسه خیریه هیوای ژیان در امر رفع فقر در حوزه آموزش ایمان داشته

  باشند.
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