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1 جفرا تطلق حملة لتعقيم المخيمات لمواجهة كورونا

لمواجهة الخطر المتزايد الذي فرضه فايروس كورونا، أطلقت مؤسسة جفرا حملة واسعة 
لتعقيم كافة المخيمات الفلسطينية التي نعمل ضمنها في كل من سوريا ولبنان.

الحملة شملت كل من “جرمانا، قدسيا، جنوب دمشق، حمص” في سوريا إضافة لمخيمات 
“برج البراجنة، شاتيال، عين الحلوة” في لبنان.

تمكنا من تعقيم مناطق عدة وال زالت جهود متطوعينا مستمرة.

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



2

نظم مركز جفرا في قدسيا دورة تدريبية للميسرين استمرت لثالثة أيام.
الوالدية” تم خالله صقل مهارات الميسرين لمساعدة  الذي حمل عنوان “الرعاية  التدريب 

األهالي وكل من يقوم على رعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف.
حضر التدريب 7ميسرين.

دورة تدريبية بعنوان “الرعاية الوالدية” في قدسيا



3 رغم األوضاع الصعبة.. جفرا تشارك األمهات عيدهن

العائالت  أجبرت  فايروس كورونا  التي فرضها  العصبة  استثنائيًا فالظروف  العام كان  هذا 
على البقاء في منازلها.

ورغم كل هذا لم ننسى األمهات في خضم هذه األوضاع.
متطوعونا في مخيم برج البراجنة زارو البيوت لكي نتيح لألطفال اإلحتفال بأمهاتهم. 

أرسلنا لهم فيديوهات تساعدهم على تعلم صناعة الهدايا بأنفسهم، وقمنا بتوزيع المواد 
وتقديمها  الهدايا  صناعة  من  األطفال  تمكن  وبالفعل  اليدوية،  األشغال  لعمل  الالزمة 

ألمهاتهم.



4 دورات مهنية جنوب دمشق

واصل مركز جفرا جنوب دمشق تقديم خدماته قبل دخول مرحلة الحظر بسبب فايروس 
كورونا.

دورات مهنية متنوعة قدمها المركز وشملت مختلف الشرائح من نساء ورجال في مجاالت 
“التمديدات الكهربائية، الحالقة النسائية، وصناعة األغذية”.

على  تساعدهم  جديدة  مهارات  اكتساب  من  المستفيدين  تمكين  المشروع  من  الهدف 
تحسين وضعهم المعيشي وخلق فرص جديدة للعمل.

تفاصيل إضافية عن الدورات على حسابنا في فيسبوك:
/https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



5 متطوعو جفرا يشاركون األطفال فرحة اإلنجاز

بينها  من  مراكز  عدة  في  لألطفال  المقدمة  األنشطة  من  عددًا  أذار  مطلع  جفرا  اختتمت 
حمص ومخيم جرمانا وقدسيا.

من  العديد  تضمن  حفل  خالل  من  أبنائهم  نجاحات  األهالي  شاركوا  المؤسسة  متطوعو 
الفقرات استعرض خاللها األطفال مواهبهم ومهاراتهم التي تنوعت بين الرسم والمسرح 

والرقص والغناء وغيرها إضافة ألنشطة ترفيهية.
وكذلك فعل مركز جفرا في قدسيا بالتعاون مع مجموعة إنسان التنموية خالل ختام دورة 

الحساب الذهني وتوزيع الشهادات و الجوائز على األطفال المشاركين.



6 استمرار مشروع “لها” لتمكين المرأة في اليونان

يوفر مركز باب الشمس كل الدعم الالزم ألربع وعشرين سيدة في أثينا لتعليمهن الحالقة 
النسائية والخياطة والتطريز.

إضافي  دخل  توفير  على  قادرة  ومهنة  خاص  لمشروع  تتحول  أن  يمكن  المهارات  هذه 
وتحسين الوضع المعيشي ألسرهن.



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

