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1 التسجيل مستمر في مركز التدريب المهني في لبنان

التي يقدمها مركزنا  الدورات المهنية  الراغبين باالستفادة من  الفرصة ال زالت متاحة لكل 
الجديد في لبنان.

للتدريب والتعليم  الواقع في منطقة خلدة جنوب بيروت سيوفر مساحة خصبة  المركز 
وتمكين الشباب من مختلف الجنسيات في مجاالت عدة تضمن لهم حياة كريمة.

6 دورات متنوعة في مجاالت تربية الدواجن والمواشي وصناعة الصابون والمنظفات  وصناعة 
الغرافيكي  التصميم  إلى  إضافة  الشمسية  الطاقة  ألواح  تركيب وصيانة  إلى  الفخار وصواًل 
ومبادئ الصحافة، نالبرنامج ُيقدم بالتعاون مع Welthungerhilfe و الوزارة اإلتحادية األلمانية 
للتعاون اإلقتصادي والتنمية، بعد اجتياز الفحص التقني سيحصل الطالب الناجحون على 

حقيبة تدريبية إضافة إلى تدريب عملي مدفوع األجر لمدة شهر كامل.
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على مدار يومين كاملين كانت الفرصة متاحة للقاء المتقدمين لالستفادة من برنامج زراعة 
األسطح في مخيم عين الحلوة في لبنان.

22 مشاركًا كانوا حاضرين لتلقي معلومات مكثفة حول أساسيات الزراعة وتعلم المهارات 
العملية الالزمة لزراعة مساحاتهم الخاصة بالتوازي مع استمرار عملية المتابعة والتوجيه 

من فريقنا لضمان حصولهم على أفضل النتائج.
وهو مستمر في المخيم لعدة   WHH البرنامج تقدمه مؤسسة جفرا بالتعاون مع منظمة

أشهر قادمة.
تفاصيل أكثر عبر حسابنا في فيسبوك:

/https://www.facebook.com/Jafra.Foundation

ورشة تدريبية حول زراعة األسطح في عين الحلوة



3 أنشطة رياضية في مركز جفرا حمص

إلى جانب الحصص الدراسية واألنشطة المعرفية البد من نشاط بدني يعزز الصحة الجسمانية 
ويمنح الطالب الطاقة الالزمة.

الراغبين  لطالبه  مكثفة  رياضية  حصصًا  الفائت  نيسان  خالل  وفر  حمص  في  جفرا  مركز 
بتحسين لياقتهم البدنية.

حماية  على  قدرتهم  تحسين  هو  والهدف  مختص  مدرب  ٕاشراف  تحت  يتم  كان  هذا  كل 
ٔانفسهم من ٔاي خطر قد يواجههم في حياتهم.



4 وقفة تضامنية مع أهل القدس جنوب دمشق

يواجه أهل القدس هذه األيام حملة منظمة من جانب اإلحتالل لسلبهم حقهم المشروع 
في بيوتهم وأراضيهم كما هو الحال في حي الشيخ جراح.

مركز جفرا جنوب دمشق أراد إيصال رسالة بسيطة عنوانها التضامن مع أهلنا في فلسطين 
المحتلة من خالل تنظيم وقفة تضامنية هدفها دعم المقدسيين في نضالهم ضد اإلحتالل.
عبر المشاركون من أهالي وأطفال عن دعمهم ومساندتهم لسكان القدس من خالل محاور 
عدة تضمنها النشاط أكدت على التمسك بالهوية والتراث الفلسطيني ٕاضافة لحق العودة.

تفاصيل أكثر عبر حسابنا في فيسبوك:
/https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



5 نشاط الفت للطالب في البرنامج التعليمي 

شهد نيسان الفائت حضورًا الفتًا من جانب الطالب المستفيدين من برنامجنا التعليمي 
في سورية.

مراكز جفرا في كل من دمشق وحمص شهدت التزامًا عاليًا من جانب الطالب من مختلف 
الفئات العمرية.

التعليمية وتزويد  العملية  يلزم من معلومات لضمان استمرار  ما  الفريق كل  قدم خالله 
التالميذ بالمعرفة الالزمة لتفوقهم ونجاحهم في مختلف المواد خصوصًا طالب المرحلتين 

اإلعدادية والثانوية.



زوروا صفحاتنا

https://www.facebook.com/pg/Jafra.Foundation 
https://www.instagram.com/jafra.foundation
https://www.linkedin.com/company/jafra-foundation
https://twitter.com/jafra_sy

