
 
 

 العمالة الوافدةفي برنامج تعميم  المشاركينم ر  ك  ت   "روتا"

فيّوالمتدربينّّالمتطوعينّمؤسسةّأياديّالخيرّنحوّآسياّ)روتا(ّمتكرّ  :6102أبريل 24  ،، قطرالدوحة

ّ ّبرنامج ّلتعميم ّاروتا ّمّوذلكّ،الوافدةلعمالة ّفي ّفي ّخميفة ّبن ّحمد ّبجامعة ّالطالب ّالتعميميةركز ّ،المدينة

مشاركتيمّفيّبرنامجّتعميمّالمغتينّالعربيةّتكريًماّليمّعمىّووزعتّشياداتّتقديرّعمىّالمدربينّوالمتدربين،ّ

 .2012/2012معامّالدراسيّلّواإلنجميزيةّلمعمالةّالوافدة

ّ

ّ ّالقراءةّامتطوع170ًّّوساىم ّميارات ّالعمال ّإكساب ّلمساعدتيمّّ،والكتابةّ،في ّالالزمة ّاألساسية والمحادثة

رّإمكانياتّتواصميمّفيّحياتيمّاليوميةّوالعممية ّاعًّمتطّو20ّّشاركّبينماّ،عمىّتحقيقّأىدافّبسيطةّتطو 

ّفيّبرنامجّتعميمّالمغةّالعربية.ّ

ّ

تنميةّالمجتمعّومديرّالبرنامجّفيّروتا،ّقائمة:ّخصائيّأرسميةّحسنّالجمالي،ّّالسيدةوبيذهّالمناسبة،ّعم قتّ

ّاإلنسان ّقدرات ّإطالق ّبأىمية ّروتا ّخاللّّ؛"تؤمن ّمن ّمتين، ّأساس ّعمى ّتقوم ّمتماسكة ّمجتمعات لبناء

توجوّمؤسسةّقطرّنحوّبناءّمجتمعّلّابماّيعودّبالنفعّعمىّدولةّقطر،ّودعمًّ بتنميةّالمجتمع،ّتيتممبادراتّ

وتمكينيمّمنّّ،وقدّأثبتّبرنامجّتعميمّالعمالةّأنوّوسيمةّفعالةّلدعمّالعمال الرعايةّلمجميع.متطورّيقدمّسبلّ

ّأعمى ّمستوى ّإلى ّفيّّ؛االرتقاء ّأخرى ّجية ّمن ّساىم ّكما ّبيا، ّيعيشون ّالتي ّالمجتمعات ّضمن لمتواصل

ّالتدريسية ّالميارات ّمن ّالكثير ّالمتطوعين ّالعطاءّ،إكساب ّفرصة ّليم ّتجربّ،وأتاح ّمميزةّواختبار ّتطوعية ة

ّ.وعييمّالعاليّوثقافتيمّالتيّتركتّبصمةّإيجابيةّلدىّالعمال"ّخاللياأثبتواّ



 
 

ّ

منّّعبدّالعزيزّالكواريتجربتوّالشخصيةّفيّىذاّالبرنامجّالتعميمي،ّقالّّوّوفيّسياقّتعميقوّعمىّمشاركتو

ّقطر ّفي ّميمون ّكارنيجي ّجامعة ّالبرنامج ّىذا ّفي ّمشاركتي ّكانت ّ""لقد :ّ ّتعّ،لمغايةمفيدة ّعمىحيث ّرفت

ّ ّالكثير ّالمعمومات ّمن ّفي ّالتعميم ّأىمية ّّوعن ّالنجاح ّاإلنسانيتغتحقيق ّحياة ّأيضًّّ،ير ّتعممت أىميةّّاكما

وأتاحتّليّالفرصةّالكتسابّخبراتّحياتيةّّ،رتّىذهّالتجربةّعمىّحياتيّالشخصية.ّّلقدّأثّ والعطاءّالبذل

التيّّ،روتاّعمىّمنحيّىذهّالفرصةمؤسسةّلّجًداممتنّأناّّوالّتقدرّبثمنّمنّخاللّمساعدةّاآلخرين.ّومينيةّ

ّّ."اآلخرينبصمةّواضحةّفيّحياةّتركّّوّ،مكنتنيّمنّتوظيفّمياراتيّإلحداثّتغييرّحقيقي

ّ

ّ ّىذا ّالصددوفي ّقال ّبرنامجنجيوّدوغالس، ّمن ّالمستفيدين ّأحد ّالوافدةّ، ّالعمالة ّلتعميم ّاستفدتّ"ّ:روتا لقد

ّأثّ ّاكثيرًّ ّأساسية ّلغوية ّبميارات ّزودني ّالذي ّالبرنامج ّىذا ّمن ّواضًحارت ّحياتيّتأثيًرا ّمنّّ،عمى ومكنتني

وأشكرّمؤسسةّّ،تجربةّممتعةّومفيدةّأتمنىّتكرارىابّزودنيّالبرنامجبشكلّأفضل.ّلقدّمعّمحيطيّالتواصلّ

ّ.روتاّعمىّتوفيرىاّلنا"

ّّ

ّأن ّإلى ّاإلشارة ّّوتجدر ّلمكبار ّاإلنجميزية ّتعميم ّّأنشىّ برنامج 2002ّعام ّوالكتابةّ؛ ّالقراءة ّميارات لتطوير

ّ ّقطر. ّفي ّاألجانب ّلمعمال ّباإلنجميزية ّالمغوية ّلمعمالةّّووالميارات ّالعربية ّالمغة ّتعميم ّبرنامج ّإطالق تبعو

ّ ّعام 2013ّالوافدة ّّأتاحّو. ّالفرصة ّاالبرنامج ّأمام ّمياراتيم ّلصقل ّقطر ّفي ّالتطوعّلشباب ّتجربة واختبار

 والمساىمةّفيّردّالجميلّلمعمالةّفيّقطر.



 
 

ّ ّّسمحكما ّالوافدة، ّلمعمالة ّالبرنامج ّىذا ّالبسيطة، ّالميارات ّذوي ّمن ّمن ّمياراتّباالستفادة ّاكتساب فرصة

لغويةّجديدةّتساعدىمّعمىّتحقيقّأىدافيمّالشخصية،ّوتحسينّفرصّالحياةّأماميم،ّوتطويرّقدراتيمّعمىّ

ّمعّجميعّفئاتّالمجتمع.ّالتواصلّ

بالتعاونّمعّعددّمنّجامعاتّالمدينةّالتعميمية،ّوبرنامجّالجسرّّ،الحاليّخاللّالعامّالدراسيّ،أقيمّالبرنامجّو

ّّّوبرنامجّالطرقّالسريعةّفيّىيئةّأشغال.ّ،األكاديمي،ّوأكاديميةّّالعوسج،ّوأحدّمشاريعّشركةّالديارّالقطرية

  - انتهى -

 يرجى التواصل مع : واالستفسارات حول المقاءات الصحفية، المعموماتممزيد من ل

 نورّعبدالناصرّ

8260ّ 7021 974+جوال:ّ

ّ nour@bljworldwide.com:بريدّالكتروني

 

 نبذة عن روتا

تتميزّمؤسسةّأياديّالخيرّنحوّآسياّ)روتا(ّبأنياّمنظمةّغيرّربحيةّدشنتياّسعادةّالشيخةّالمياسةّبنتّحمدّ

ّآلّثانيّفيّشيرّديسمبرّ ّرعايةّمؤسسة2002ّّبنّخميفة ّلعملّ"روتا"ّتحت بمدينةّالدوحة،ّقطر.ّونظرًا

مستوىّعالّبمرحمتيوّاالبتدائيةّوالثانوية،ّقطرّلمتربيةّوالعمومّوتنميةّالمجتمع،ّفإنياّتمتزمّبتوفيرّالتعميمّعمىّ

وتشجيعّإرساءّالعالقاتّبينّالمجتمعات،ّوخمقّبيئةّتعميميةّآمنةّوالعملّعمىّاستمرارّالتعميمّفيّالمناطقّ

mailto:nour@bljworldwide.com


 
 

ّإلىّتأمينّحصولّالشبابّوالصغارّعمىّ ّوتسعىّ"روتا" المنكوبةّفيّأنحاءّآسياّوفيّجميعّأنحاءّالعالم.

 تمكنواّمنّإدراكّإمكاناتيمّويساىمواّفيّتطويرّمجتمعاتيم.التعميمّالذيّيحتاجونوّلي

    www.reachouttoasia.orgلمزيدّمنّالمعموماتّحولّمؤسسةّأياديّالخيرّنحوّآسياُّيرجىّزيارة:

 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤّسسة قطر

ّتحولّ ّمسيرة ّفي ّقطر ّدولة ّتدعم ّربحية ّغير ّخاصة ّمؤس سة ّالمجتمع ّوتنمية ّوالعموم ّلمتربية ّقطر مؤس سة

اقتصادىاّالمعتمدّعمىّالكربونّإلىّاقتصادّمعرفيّمنّخاللّإطالقّقدراتّاإلنسان،ّبماّيعودّبالنفعّعمىّ

 دولةّقطرّوالعالمّبأكممو.ّ

منّصاحبّالسموّاألميرّالوالدّالشيخّحمدّبنّخميفةّآلّبمبادرٍةّكريمٍة1222ّّتأس ستّمؤس سةّقطرّسنةّ

 ثاني،ّوتتولىّصاحبةّالسموّالشيخةّموزاّبنتّناصرّرئاسةّمجمسّإدارتيا.ّ

تمتزمّمؤس سةّقطرّبتحقيقّميمتياّاالستراتيجيةّالشاممةّلمتعميم،ّوالبحوثّوالعموم،ّوتنميةّالمجتمعّمنّخاللّ

ّا ّأرقى ّويستقطب ّيجذب ّلمتعميم ّقطاع ّاكتسابّإنشاء ّمن ّالشباب ّلتمكين ّقطر ّدولة ّإلى ّالعالمية لجامعات

ّطريقّ ّعن ّوالتكنولوجيا ّاالبتكار ّتدعم ّكما ّالمعرفة. ّعمى ّمبنيٍّ ّالقتصاٍد ّالضرورية ّوالسموكيات الميارات

رّ استخالصّالحمولّالمبتكرةّمنّالمجاالتّالعمميةّاألساسية.ّوتسيمّالمؤس سةّأيضًاّفيّإنشاءّمجتمعّمتطو 

 لحياةّالثقافيةّوالحفاظّعمىّالتراثّوتمبيةّاالحتياجاتّالمباشرةّلممجتمع.وتعزيزّا

http://www.reachouttoasia.org/


 
 

ّاإللكتروني:ّ ّالموقع ّزيارة ّيرجى ّومشاريعيا، ّقطر ّمؤس سة ّمبادرات ّكافة ّعن ّمعمومات ّعمى لمحصول

http://www.qf.org.qa   

ّ
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