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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 الثالث لهذا العام.

نشرة سنا للربع الثالث من 8102
برنامج سنا للتشغيل للربع الثالث

مشاركة جمعية سنا في اليوم الوظيفي

استضافة السيدة سيرين قبعين على قناة االردن

المنح الدراسية

اليوم

برنامج سنا

للتشغيل:

لقد تم العمل على تدريب  6اشخاص ذوي اعاقة في قطاعات
مختلفة منها قطاع الفنادق والمطاعم والمصانع .وقد نجحت
جمعية سنا في تثبيت  4اشخاص 3 ،منهم داخل عمان و1
منهم في محافظة الزرقاء.

لقد قامت مسؤولة برنامج التشغيل في جمعية سنا السيدة
عالية جمعة بالمشاركة في اعطاء تدريب "مدرب عمل"
لجمعيات محلية مختلفة بالتعاون مع وزارة العمل والمنظمة
اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) .وقد شارك ما يقارب 52
شخص من موظفي جمعيات تعمل في مجال االعاقة لتمكينهم
من اداء ادوار مدرب العمل ،وكيفية تقديم الدعم للشخص ذوي
االعاقة في مكان عمله للقيام بواجباته على اكمل وجه لتحقيق
االستمرارية في عمله ،اضافه لتقديم الدعم ألصحاب العمل
والزمالء في العمل عن كيفية التعامل مع الشخص ذوي
االعاقة في مكان عمله.

صفحة 2

نشرة أخبار سنا

استضافة السيدة سيرين قبعين على قناة
االردن اليوم:
تم استضافة عضو مجلس ادارة جمعية سنا السيدة سيرين قبعين
على قناة االردن اليوم في البرنامج الصباحي " 9الصبح" ،للحديث
عن العوائق التي يتعرض لها االشخاص ذوي التحديات الذهنية في
المجتمع االردني وطرق التغلب عليها ومواجهتها عن طريق نشر
الوعي والتعاون بين مختلف الجهات وأهمية دمج االشخاص ذوي
التحديات الذهنية في المدارس ،المراكز التعليمية او في سوق العمل.

مشاركة جمعية سنا في اليوم الوظيفي:
شاركت جمعية سنا باليوم الوظيفي لتشغيل االشخاص ذوي االعاقة
الذي اقامته الجمعية االرثودكسية المسيحية الخيرية العالمية يوم
الثالثاء  8102/9/4في هنجر راس العين ،وشارك عدد من الشركات
في القطاع الصناعي ،حيث كانت جمعية سنا تعمل على مساعدة
االشخاص ذوي التحديات الذهنية في اجراء المقابالت مع الشركات
وعملت كحلقة وصل بين الشركة واالهل.

المنح الدراسية:
بفضل التبرعات الكريمة لجمعية سنا من قبل االعضاء الكرام التي
تصب في برنامج المنح الدراسية فقد تم ارسال دفعة الفصل االول
للمدارس والمراكز لعام  8102وبقيمة ما يقارب  40000دينار
اردني تغطي التكاليف الدراسية ل  77طفل من ذوي التحديات
الذهنية موزعين على  43مدرسة  /مركز في المناطق التالية:
العاصمة عمان
عين الباشا
السلط
الزرقاء
اربد
نثمن جهود كل من ساهم في دعم مسيرتنا االنسانية.

