
تموز  ٢٠٢١



1 استئناف مشروع إدارة النفايات في برج البراجنة وشاتيال

استأنفت مؤسسة جفرا مطلع تموز الماضي مشروعها إلدارة النفايات في مخيمات شاتيال 
وبرج البراجنة في لبنان من خالل التنسيق مع األنروا لضمان تقديم أفضل الخدمات.

فريقنا العامل في المخيمات أفسح المجال للشباب للمشاركة في المشروع الذي يساهم 
في خلق أثر إيجابي كبير على واقع المخيمات عبر تحسين الشوارع العامة وتنظيفها لتأمين 
ظروف صحية وبيئية سليمة ومالئمة لحياة السكان. المشروع المدعوم من قبل WHH و 

BMZ يساعد المشاركين على الحصول على مدخول مقابل مشاركتهم المجتمعية.



2 مركز التدريب المهني في خلدة جاهز الستقبال الشباب

أكملنا خالل شهر تموز كل اإلستعدادات الالزمة الستقبال الشباب في مركز التدريب المهني 
الجديد الذي سنفتتحه في منطقة خلدة جنوب بيروت.

الفخار،  الغرافيكي، صناعة  التصميم  اإلعالم،  تدريبية في مجاالت  دورات   6 المركز سيقدم 
صيانة ألواح الطاقة الشمسية، صناعة الصابون ومواد التنظيف إضافة لتربية الدواجن.

.WHH و BMZ المشروع مدعوم من قبل
الدورات مجانية والزال هناك بعض األماكن المحدودة.

تفاصيل أكثر عن المشروع تجدونها على حسابنا في فيسبوك: 
www.facebook.com/Jafra.Foundation



3 مراكز جفرا تحتفل بعيد األضحى مع األطفال

نظمت مراكز جفرا في كل من سورية ولبنان مجموعة من األنشطة الترفيهية بمناسبة 
عيد األضحى إلسعاد األطفال.

يوم كامل مع  المراكز وكان بوسعهم قضاء  األطفال في مختلف  النشاطات مئات  حضر 
خلقت  التي  الحركية  واأللعاب  الترفيهية  األنشطة  من  العديد  جهزوا  الذين  المتطوعين 

أجواء حماسية للغاية وذكريات ال تنسى لدى األطفال.



4 أنشطة رياضية وموسيقية في حمص

أكثر من 30 طفاًل كانوا حاضرين خالل شهر تموز على الدوام للمشاركة في األنشطة الرياضية 
والموسيقية التي ينظمها مركز جفرا في حمص.

تعلم األطفال خالل النشاط رياضة الدفاع عن النفس بإشراف مدرب متخصص ومن بين 
التي  الجمهورية  بطولة  في  للمشاركة  شهور   3 مدار  على  تحضر  الذي  شادي  كان  هؤالء 

أقيمت في حمص.
طفاًل   12 يتعلم  حيث  المركز  في  الدوام  على  حاضرة  الموسيقى  كانت  الرياضة  جانب  إلى 
مركز  ويهتم  متخصص.  مدرب  بإشراف  الموسيقية  األالت  على  والعزف  الغناء  أساسيات 

جفرا حمص بتعريف األطفال باألغاني الفلسطينية وتعزيز أفكارهم حول القضية.



5 دورة للغة اإلنكليزية في جنوب دمشق

بدأت في مركز جفرا أواخر تموز دورة جديدة لتعليم اللغة اإلنجليزية في مركز جفرا جنوب 
دمشق.

ونظرًا إلقبال أهالي المنطقة على تعلم اللغة اإلنكليزية، فتح المركز الباب للراغبين بالدراسة 
من السيدات من عمر 18 وحتى 45 سنة.

األساسيات وصواًل  المشاركات  اللغة وتعليم  األول من  المستوى  الدورة على  ستركز هذه 
لرفع معارفهم وخبراتهم واالنتقال إلى مستويات إضافية.



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

