
 
 

 برعاية قطر للبترول

 روتا تدّرب المتطوعين على تعليم اإلنجليزية للعمال الوافدين

 

عضو مؤسسة قطر لمتربية ، قامت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( :5102فبراير  18الدوحة، قطر، 
عاماًل  251تدريب ولية ؤ بمسمتطوعًا من الذين يضطمعون  021 أكثر من بتدريب ،والعموم وتنمية المجتمع

عمى مدار يومين وذلك  ،تعميم اإلنجميزية لمكبار الوافدة ذات الميارات البسيطة في إطار برنامج العمالة من 
جامعة و إدارة المرافق بمؤسسة قطر، بالتعاون مع  من يناير الماضي. يقام ىذا البرنامج  00 – 01في 

وجامعة فيرجينيا  ،كارنيجي ميمون في قطر وجامعة ،وايل كورنيل في قطرطب كمية و  ،في قطر جورجتاون
 العامة )أشغال(.  األشغالييئة ب وبرنامج الطرق السريعة كومنولث في قطر،

من خالل  ،تقوم عمى أساس متين ،لبناء مجتمعات متماسكةمؤسسة قطر، فإن روتا تعمل ب وكعضو
بما يعود بالنفع عمى دولة قطر ويدعم توجو مؤسسة قطر  ،المبادرات التي تولي اىتماًما فائًقا بتنمية المجتمع

  يقدم سبل الرعاية لمجميع. متطورنحو بناء مجتمع 

فرصة اكتساب من ذوي الميارات البسيطة يتيح ىذا البرنامج، الذي يقام برعاية قطر لمبترول، لمعمالة الوافدة و 
تيم اوتطوير قدر  ،وتحسين فرص الحياة أماميم ،ميارات لغوية جديدة تساعدىم عمى تحقيق أىدافيم الشخصية

أساسيات المغة اإلنجميزية في أنشطتيم تعمم من خالل  ،مع جميع فئات المجتمععمى التواصل بشكل فّعال 
كما يستفيد الطالب المتطوعون من ىذه األنشطة، من خالل االطالع عمى نمط حياة الفئات  اليومية.

 .تيم التعميمية واالجتماعيةفي المجتمع، وتنمية قدرا كادحةال

فيو العمال ميارات القراءة والكتابة بالمغة  متعمّ ، حيث من العام الماضي سبتمبر في شيربدأ البرنامج وقد 
، أما في سبتمبر الماضي. بدأ الفصل الدراسي األول فصمينأسبوعًا مقسمة إلى  06عمى مدى نجميزية اإل

متطوعًا من  021شارك في القسم األول من البرنامج أكثر من  .في فبراير الجاري يبدأسفالفصل الثاني 



 
 

، وتقوم روتا حاليًا المغة اإلنجميزيةفي تحسين ميارات العمال في الجامعات وأشغال وروتا لتقديم المساعدة 
 الثاني من البرنامج. الفصلبتدريبيم الستكمال 

في بمدانيم، باإلضافة  كاف عمى تعميم لمحصولل لم يتح ليم مجايوفر البرنامج فرصة تعميمية لمعمال الذين و 
عزز فيميم لممجتمعات المختمفة يفرصة اكتساب ميارات تعميمية جديدة لمطالب والمتطوعين، و قدم يإلى أنو 

سعييم لمحو أمية التي تدعم  الموضوعاتمجموعة متنوعة من عمى  وقد تم تدريب المتطوعينواحتياجاتيا. 
 وفيم السياق العام. ،والتواصل ،والتعمم ،التعميم شممت، حيث بشكل كامل العمال

: "لقد أثبت برنامج تعميم اإلنجميزية لمكبار المناعي التنفيذي لمؤسسة روتا، السيد عيسى مديرالقال  ،من جيتو
ونحن سعداء  أنو وسيمة فعالة جدًا لدعم العمال األجانب وتمكينيم من تحقيق تطمعاتيم وأىدافيم في العمل.

ىؤالء  كرسودعم قدرات المدربين الذين أفخر بيم وبشخصيم  الواعي والمثقف. لقد  ،تئناف ىذا البرنامجباس
لمعمال من  اً رائع اً نحن ممتنون لقطر لمبترول التي تقدم دعمو . األقل حظاً البشر حياة  لتحسينالشباب وقتيم 

 ميم اإلنجميزية لمكبار."أجل تحسين قدرتيم عمى تحقيق أىدافيم الشخصية، من خالل برنامج تع

لتطوير القراءة والكتابة  وذلك ،2112في عام  تم إنشاء برنامج تعميم اإلنجميزية لمكباروالجدير بالذكر أنو 
ة لمبرنامج في قطر. ومن السمات الرئيس المحدودةوالميارات المغوية اإلنجميزية لمعمال األجانب ذوي الميارات 

كأعضاء ر مياراتيم ومعارفيم يفي خدمة التعمم التجريبي، وتطو لمشاركة ا فرصة أنو يتيح لمشباب في قطر
 أسرة برنامج تعميم اإلنجميزية لمكبار. في

-انتهى-  

 

 لمزيد من المعمومات واالستفسارات حول المقاءات الصحفية، يرجى التواصل مع:

 ياسمين شحاتة



 
 

 غرايمينغ

27400620461جوال:   

 Yasmin.Shehata@grayling.comبريد إلكتروني: 

 

 نبذة عن روتا

بالدوحة،  2115إن مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر 
لعمل روتا تحت رعاية  قطر، عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظراً 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية 
والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في 

وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار  المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا
 عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

  لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

www.reachouttoasia.org 

 نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى 

  بأكممو. دولة قطر والعالم
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الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0225تأّسست مؤسسة قطر سنة 
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

مجتمع من خالل تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية ال
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 
الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 

وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور  استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية.
 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 


