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خالل شهر آب اغسطس 2020 

أطلقنا مشـــروع النقد مـــن أجل الغذاء 
لتحســـين حالة األمـــن الغذائي في ريف 
يســـتهدف  حيـــث  الشـــمالي،  حلـــب 
المشـــروع 6200 شـــخص، تم الوصول 
إلـــى 2700 شـــخص (1297 ذكـــور, 1403 
إناث) في الجولة األولى من التوزيع في 
خـــالل  التوزيـــع  آب وسيســـتمر  شـــهر 

الشهر القادم.

أنهينـــا مشـــروع القســـائم اإللكترونيـــة 
لشـــراء المـــواد الغذائيـــة، الخضراوات 
واللحوم في سلقين وكفر تخاريم، حيث 
عائلـــة،   1349 المشـــروع  اســـتهدف 
استفادت العائالت خالل المشروع من 
ثـــالث جوالت مـــن شـــحن الرصيد خالل 
الثالثة أشـــهر الماضية، يـــروي العم أبو 
هانـــي أحـــد المســـتفيدين الفائـــدة التي 

حققها المشروع له ولعائلته.

استمرار تقديم خدمات التعليم عن بعد وأنشطة الدعم النفسي 
االجتماعي في إدلب وريفها ضمن برنامج التعليم التعويضي، حيث 

استفاد (5،048 طالب و5،870 طالبة) في 17 مجتمع:

والتـــي  وفرحـــة  أضحـــى  حملـــة  أغلقنـــا 
اســـتطعنا من خاللهـــا الوصول لـ 2645 
عائلة في 17 مخيم ورســـم البسمة على 
حصـــص  توزيـــع  خـــالل  مـــن  وجوههـــم 

اللحوم لهم.

الحـــاالت الخاصة والكفاالت 
الشهرية: 

تم تقديم 8 كفاالت لعائالت 
محتاجة في تركيا.

520 من األطفال في 5 مناطق مختلفة 
زينـــوا عيدنـــا وجعلوه أجمـــل حيث قمنا 

بتقديم هدايا العيد لهم.

انتهـــت الجولة الثانية مـــن توزيع المنح 
 3 فـــي  الطـــالب  لعائـــالت  النقديـــة 
مجتمعـــات حيث اســـتفادت 195 عائلة 
لعـــدد 280 مـــن طالبنا (125 ذكـــور, 155 

إناث).
توزيع الرواتب الشهرية للمعلمين في 
المدارس المســـتهدفة، حيث اســـتفاد 

(270 معلم, 276 معلمة).
مـــن   (3360 طالـــب,   2700) اســـتفاد 
حقائـــب القرطاســـية وســـلل النظافـــة 
الشـــخصية فـــي 7 مجتمعـــات، كمـــا تم 
تقديـــم جلســـات توعيـــة حـــول خطـــورة 

فايروس كورونا وكيفية الوقاية منه.
بالمصاريـــف  مدرســـة   17 تزويـــد 
التشـــغيلية ومـــواد النظافـــة والحماية 

من فايروس كورونا.

تســـتمر أعمـــال الصيانة فـــي 7 مدارس 
للعـــام  اســـتعدادًا  إدلـــب  شـــمال  فـــي 
الدراســـي القادم، كما تـــم تقديم أدوات 
األمـــن والســـالمة مـــن مطافـــئ حريـــق 

وسالت إسعاف أولية.
 7 ل  والتعلـــم  التعليـــم  أدوات  تقديـــم 
ومعلمـــة  معلـــم  و275  مـــدارس 
لتســـاعدهم علـــى تقديم الـــدروس عن 
بعـــد وأدوات مســـاعدة للتعليم خاصة 

باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
تدريب الكوادر التعليمية على تطبيقات 
غوغـــل لتســـهيل عمليـــة التعليـــم عن 

بعد في المدارس المستهدفة.


