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1 “سوا منغير”.. حملة جديدة لدعم الشباب في لبنان

مع بداية شهر حزيران 2020، أطلقت مؤسسة جفرا حملة جديدة لدعم وتمكين الشباب
في لبنان.

“سوا منغير” هو اسم الحملة التي تهدف لتسليط الضوء على المساهمات التي يقدمها 
الشباب للمجتمع وإلهام اآلخرين لإلنضمام إليهم من أجل العمل على تغيير العالم نحو 

األفضل.

يمكنكم متابعة نشاطات الحملة والتواصل معنا من خالل حساب سوا منغير على فيسبوك:
https://www.facebook.com/WeAreTheChange.lb
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عاد  المنزلي  الحجر  بسبب  دمشق  جنوب  جفرا  مؤسسة  في  أشهر  لثالثة  طال  غياب  بعد 
ومتطلبات  الصحية  الشروط  بكافة  االلتزام  مع  والمستفيدين  الطالب  الستقبال  مركزنا 

الوقاية.
الطالب  دعم  هدفها  جلسات  خالل  من  للطالب  التعليمي  البرنامج  استأنف  المركز 
الخاص  الصيفي  للنادي  التحضيرات  الستكمال  إضافة  االمتحانات،  الجتياز  ومساعدتهم 

باألطفال والدورات المهنية على اختالف أنواعها لدعم وتمكين المجتمع.

جفرا تستأنف نشاطها جنوب دمشق



3 دورة تدريبية لمساعدة األهل على التعامل مع أطفالهم

نظمت مؤسسة جفرا من خالل مراكزها الموجودة في سورية دورة تدريبية بعنوان “الرعاية 
من  وماتفرضه  األطفال  تربية  مسألة  مع  التعامل  على  األهل  مساعدة  هدفها  الوالدية”، 

تحديات ومشاكل.
الدورة استمرت على مدار شهر كامل وتم خاللها اإلطالع على مشاكل األهل واستفساراتهم 
أن تعترضهم لضمان شروط  أي عقبة ممكن  لتجاوز  الالزمة  واإلرشادات  النصائح  وتقديم 

التربية المثلى لألطفال وخلق أجواء عائلية صحية ومناسبة.



4 جلسات تقوية للطالب استعدادًا لالمتحانات

مع بدء اإلمتحانات في سورية كان البد لنا من السعي لتأمين كل متطلبات النجاح والدعم 
للطالب من خالل مراكزنا.

ولذا نظمت مراكز جفرا داخل سورية عدة جلسات للتالميذ باالستعانة بكوادر تعليمية مميزة 
بهدف اإلجابة عن استفساراتهم وتمكينهم من التحضير بشكل جيد لتجاوز االمتحانات 

وضمان نتائج ممتازة اعتدناها منهم طيلة السنوات الماضية.



5 ورشة للكتابة اإلبداعية في اليونان

بمشاركة 10 الجئين ومهاجرين، نظم مركز باب الشمس في أثينا ورشة للكتابة اإلبداعية 
بعنوان )يال نكتب(.

والمعرفة  األفكار  تشارك  خالل  من  والنظرية  التطبيقية  المعرفتين  بين  التدريب  يجمع 
تتعلق  قصيرة  وأفالم  ومقاالت  إبداعية  نصوص  حول  للحوار  المجال  وإفساح  والتجارب 

بأهداف الورشة.
بتطوير  الراغبين  الشباب  وتمكين  لدعم  وتهدف  كامل  شهر  طيلة  مستمرة  الورشة 

مهارتهم الكتابية.



6 بدء التسجيل في البرنامج التعليمي واألندية الصيفية

بدأت مراكز جفرا في كل من سورية ولبنان خالل شهر حزيران بتلقي طلبات التسجيل في 
انقطاع دام عدة  الصيفية وذلك بعد  بالمؤسسة إضافة لألندية  الخاصة  التعليمية  البرامج 

أشهر بسبب فايروس كورونا.
الكامل بشروط الصحة  العدد األمثل للتالميذ داخل كل صف وااللتزام  حرصنا على ضمان 

والسالمة الوقائية تجنبًا ألي مخاطر محتملة يمكن أن يتعرض لها الطالب.

لمعلومات إضافية يمكنكم التواصل مع المراكز أو من خالل حسابنا على 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

