
كانون الثاني ٢٠٢١



1 حملة تعقيم للمرافق العامة والمدارس 

ضمن خطتنا للوقاية من فايروس كورونا المستجد قامت مؤسسة جفرا بتنظيم والمشاركة 
في عدة حمالت محلية للحفاظ على الصحة العامة في أماكن انتشارنا داخل سورية.

الحمالت شملت عدة مناطق وكانت بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والجمعيات األهلية
كما هو الحال في مخيم الوافدين بريف دمشق حيث قام فريقنا بالتعاون مع مجلس بلدية 
البطيحة بحملة تعقيم في المخيم شملت“المدارس، المستوصفات، المساجد، المرافق 

العامة”.
كما ساهم فريق جفرا في مخيم جرمانا بتعقيم مدرسة بستان طالل وروضة الرحمن ومكتب 

مخيم جرمانا ومستوصف الشهيد ٔاحمد ٔابو عمر.
أما في قدسيا فقد شارك متطوعونا بحملة تعقيم وتنئيف لشوارع المدينة بالتعاون مع 

مجلس مدينة قدسيا والفرقة الحزبية ورابطة شبيبة قدسيا.



2 دورة تقنية جديدة في قدسيا

في إطار برنامج دعم وتمكين الشباب أطلق مركز جفرا في قدسيا خالل شهر كانون الثاني 
دورة جديدة في مبادئ الكومبيوتر واإلنترنت والموبايل.

ٌتقدم هذه الدورة بالتعاون مع مركز الرعاية اإلجتماعية التابع لمنظمة الهالل األحمر العربي 
السوري وبدعم من المفوضية السامية لشؤون الالجئين.

في سياق آخر نظم المركز ورشة تدريبية لكادره التعليمي حول التعلم النشط  ومهارات 
التدريس لتمكينهم من العمل والتفاعل مع الطالب باستخدام أحدث الطرق في العملية 

التعليمية بما يراعي ذكاء وأنماط الطالب وقدراتهم.



3 اختبارات تمهيدية لألطفال في مراكز سورية

البرنامج  في  سورية  داخل  جفرا  مراكز  كافة  في  مكثفًا  نشاطًا  الثاني  كانون  شهر  شهد 
التعليمي.

عشرات الطالب في مراكز جفرا كانوا جاهزين للعمل مع األساتذة وميسري المراكز تحضيرًا 
لالمتحانات المدرسية في الفصل األول.

الجلسات كانت مخصصة إلجراء امتحانات تمهيدية شبيهة بتلك المدرسية إضافة إلعادة 
تدريس األطفال واإلجابة على استفساراتهم وشرح المعلومات المطلوبة لتسهيل عملية 

الدراسة.



4 مركز برج البراجنة يختتم دورتين في الكمبيوتر واللغة اإلنجليزية

إتمام  بعد  والكومبيوتر  اإلنجليزية  اللغة  في  دورتين  لبنان  في  البراجنة  برج  مركز  اختتم 
المشاركين كافة المراحل المتعلقة بها، حيث حصلوا على شهادات تثبت حضورها.

حضر دورة الكمبيوتر 33 شابًا وشابة فيما استفاد من دورة اللغة اإلنجليزية 30 شخصًا.
هذه الدورات تنظمها جفرا بالتعاون مع AFD و Asmae وتستمر عادة لشهرين تقسم على 

ثالث مستويات.



5 دورة لتصحيح المفاهيم الخاطئة بالتغذية في مركز عين الحلوة

عالم  في  “الخرافات  عنوان  تحت  دورة  تنظم  جفرا  مؤسسة  “أم”  جمعية  مع  بالتنسيق 
التغذية ما بين الحقيقة و الخيال”.

قدمت الدورة دكتورة التغذية إسالم المقدح  و حضرها 25 سيدة باإلضافة للمتطوعات في 
والمفاهيم  األفكار  بعض  وناقشت  الصحة  على  للحفاظ  مهمة  مواضيع  وتناولت  المركز 
الخاطئة المتداولة في مجال التغذية والصحة العامة بهدف تصحيحها واعتماد معلومات 

طبية موثوقة بداًل عنها.

تفاصيل إضافية على حساب المؤسسة في فيسبوك:
https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



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

