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1 ساعدوا مركز جفرا في أثينا لتبقى أبوابه مفتوحة

الالجئين على مدار سنوات عدة كان  دوٌر كبير في دعم وتمكين  اليونان  لمركز جفرا في 
خاللها مالذًا ومساحة آمنة للثقافة والمعرفة وخلق الفرص الجديدة.

مؤسسة جفرا أطلقت خالل شهر نيسان حملة تبرعات بهدف دعم المركز وضمان استمراره 
بالعمل في ظل الظروف الحالية.

هدفنا جمع 6000 أالف يورو للحفاظ على هذا المكان الرائع للتعلم والتمكين على قيد الحياة.

تفاصيل أكثر في الرابط التالي:
https://bit.ly/36Xd0hX
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رغم الظروف واألوضاع التي نعيشها لم ينس مركز جفرا حمص أطفاله والفرحة التي يرسمها 
على وجوههم في كل عيد.

في  زرناهم  حيث  األطفال  بيوت  إلى  المؤسسة  متطوعو  انطلق  للعيد  األول  اليوم  صباح 
منازلهم لتقديم الهدايا بمناسبة عيد الفطر السعيد لمنحهم البهجة والسعادة مثل كل 

عام.

متطوعو جفرا في حمص يهدون فرحة العيد لألطفال



3 اختتام دورة صناعة األغذية جنوب دمشق وبدء دورة جديدة

بعد عمل متفان والتزام كبير اختتم مركز جفرا جنوب دمشق دورة صناعة األغذية.
تعلمت السيدات المشاركات خالل هذه الدورة الطرق واألساليب الصحيحة لصناعة األغذية 

الصحية وحفظ الطعام بكافة أنواعه.
في  تعلموه  ما  استخدام  في  للنجاح  ودعمهن  السيدات  هؤالء  تمكين  الرئيس  هدفنا 
حياتهن أو استثمارها وتحويلها لمشروع اقتصادي قادر على تأمين دخل إضافي وتحسين 

الوضع المعيشي ألسرهن.
بإدارة  خاصة  جديدة  دورة  في  السيدات  تسجيل  على  سنعمل  الورش،  هذه  انتهاء  بعد 

المشاريع بهدف تمكينهن من وضع خطط مدروسة واالنتقال إلى الجانب العملي.



4 مركز باب الشمس في أثينا يستأنف نشاطاته

باب  استأنف مركز  الصحي بسبب فايروس كورونا،  الحجر  استمر طوال فترة  انقطاع  بعد 
الشمس في أثينا نشاطاته بعد اتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية الالزمة لضمان سالمة 

المستفيدين والمتطوعين. 
دورة التصوير الفوتوغرافي كانت من أولى الدورات التي استأنف المركز تقديمها للشباب.

رغم قلة العدد إال أننا كنا حريصين على تقديم كل ما يلزم لضمان سالمتهم واستمرار الحياة 
داخل مركز باب الشمس. 



5 إعادة افتتاح الدورات التعليمية في مركز جفرا بمخيم برج البراجنة- لبنان

مركز جفرا في مخيم برج البراجنة لم يوقف أنشطته أبدًا.
حيث استمرت بشكل رئيسي جلسات الدعم النفسي والتوعية عن  بعد لجميع المستفيدين 

من سكان المخيم منذ بداية أزمة كورونا.
إمكانية  انتظار  اإلنكليزية والكومبيوتر، في  اللغة  أيار إضافة دورات في  كما تقرر في شهر 

إعادة افتتاح المركز واستقبال الطالب.



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

