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مرحبا بكم في العدد الجديد من نشرة سنا السنوية.
تأتيكم هـذه النـشـرة بأحدث االخبار واألنشطة الـتي
قـامت بها الجمعية خالل الربع الثاني لهذا العام.

009627779808090
خــلــوي:
بريد الكترونيSanaorginfo@gmail.com :
عمان  -األردن
العنوان:

نشرة سنا للربع الثاني من 8102
برنامج سنا للتشغيل

مبادرة مكاني بينكم

برنامج سنا للدعم األسري ومجموعات جديدة

برنامج سنا للمنح الدراسية
رحلة سنا السنوية

تبرع المدرسة االهلية للبنات ونشر الوعي

برنامج سنا للتشغيل:
لقد انضم موظفيّن اثنين الى فريق مدربي العمل في الجمعية ليزداد بذلك
العدد ألربعة مدربين وإتاحة المجال لسنا لخدمة عدد أكبر من األشخاص
ذوي تحديات ذهنية في برنامج التشغيل.
وقد تم تدريب  9اشخاص من ذوي التحديات الذهنية في اماكن عمل
مختلفة وتحقيق النجاح في توظيف  7اشخاص منهم في عمان والسلط.
وبما ان سنا تحرص على ايجاد فرص عمل قريبة من الموظفين فقد تم
توظيف احد األشخاص ذوي التحديات الذهنية من سكان السلط في تلك
المحافظة.

برنامج سنا للدعم االسري ومجموعات جديدة:
لقد توسعت جمعية سنا من حيث مجموعات الدعم االسري لعام 8102
عند تكوين مجموعة جديدة في محافظة جرش ليرتفع بذلك عدد
المجموعات ل  01مجموعة.
يتم التقاء المجموعة في كل اخر يوم أحد من كل شهر عند اجتماعهم في
مساحة "انا اتعلم" في جرش في تمام الساعة  01:01صباحا.
جزيل الشكر ل  IMالشريك السويدي للتنمية على دعم هذا البرنامج.

صفحة 2

نشرة أخبار سنا

تبرع المدرسة االهلية للبنات ونشر الوعي:
قامت مجموعة طالبات الصف الخامس (ج) في المدرسة االهلية للبنات
بإهداء جمعية سنا تبرع قمن بجمعه من خالل مشروعهم التوعوي عن
اضطراب التوحد حيث لبسن التيشرتات الزرقاء عوضا عن اللباس
المدرسي وتقديم عروض توعوية مختلفة لزميالتهن في المدرسة .وقد
تم رصد التبرع لبرنامج سنا للمنح الدراسية للمساهمة في تعليم طفل من
ذوي سمات اضطراب التوحد في احدى مراكز التربية الخاصة.

مبادرة "مكاني بينكم":
قامت مجموعة من ابنائنا من ذوي االعاقة الذهنية خالل شهر رمضان
بالعمل على توزيع الماء والتمر وقت االفطار على السائقين عند
اإلشارات الضوئية في شارع الجامعة عطفا على الصائمين المتواجدين
على الطريق بعد رفع آذان المغرب كخدمة مجتمعية.
وقد ادخلت هذه المبادرة البهجة على قلوب الصائمين وابنائنا من ذوي
االعاقة الذهنية بحيث طالب األبناء بتكرار التجربة خالل شهر رمضان
الكريم للعام المقبل وبخاصة بعد مطالبة الصائمين بذلك.
شكرنا الخاص للمتطوعين في هذه الحملة وداعميها من الشريك
السويدي للتنمية  IMوشركة جورج وسامي خوري.

برنامج سنا للمنح الدراسية:
وصل عدد األطفال من ذوي التحديات الذهنية المنتفعين من برنامج سنا
للمنح الدراسية ل  77منتفع في مختلف مدارس ومراكز تربية خاصة في
محافظات المملكة في عمان ،السلط ،الزرقاء ،واربد.

رحلة سنا الصيفية لعام :2018
شارك أطفال سنا من ذوي التحديات الذهنية وأهاليهم برحلة الجمعية السنوية
الى قرية التحديات في  8302/6/03حيث يتم التقاء منتفعي سنا من مختلف
مناطق برنامج الدعم االسري والتي تتضمن  01مجموعة موزعة داخل
العاصمة عمان وخارجها.
وتضمنت الرحلة ألعاب وأوجه تسلية متعددة باإلضافة أللذ أنواع الطعام.
ونخص بالشكر ملحمة الجرايسة و  Gerardوشركة جورج وسامي خوري
على المساهمة في انجاح الرحلة.

