
 
 

 استضافت دورة "تدريب المدرب" مؤخرا  

 لدى العمالة الوافدة نمي مهارات التواصلت "روتا"

 

 ،مؤخرا   ،(روتا) آسيا نحو الخير أيادي مؤسسة متطوعو شارك: 2017 يناير 29، قطر، الدوحة
 تعليم برنامج إطار في خليفة، بن حمد بجامعةالتي ُعقدت  ةالتأهيلي" المدرب تدريب" دورة في
 على الوافدة العمالة قدرة تحسين إلى خالله من روتا تهدف الذي للكبار، اإلنجليزية اللغة راتمها

 .اإلنجليزية باللغة التواصل

 اإلنجليزية، اللغة مقررات تعليم منها المواضيع، من مجموعة" المدرب تدريب" دورة وتناولت
 التعلم وأدوات الكبار، يمتعل وطرق المنخفضة، الدخول ذوي العمال تواجه التي والمشكالت
 .الجماعي

 ووايل قطر، في جورجتاون جامعة من المتطوعين من واسعة مجموعة الدورة على وتوافدت
 وبرنامج قطر، في نورثويسترن وجامعة ،وجامعه كارنيجي ميلون قطر قطر، -للطب كورنيل
 بن حمد جامعةب البالط سكنللمقيمين في  اإلنجليزية اللغةتعليم  وبرنامج األكاديمي، الجسر
 الحديد سكك وشركة ،(أشغال) العامة األشغال لهيئة التابع السريعة الطرق وبرنامج خليفة،
دو . كونستركشن فينشي يةقطر ال ديارال لشركة التابعة( الريل) القطرية  المشاركين البرنامج زوَّ

 .فعال بشكل للكبار اإلنجليزية اللغة لتعليم الالزمة بالمهارات

 إدارة في االجتماعية التنمية أخصائية الجمالي، حسن رسمية السيدة قتعل   الصدد، هذا وفي
 لبرنامج األساسية العناصر من ةالتأهيلي الدورة هذه دُ عَّ تُ : "قائلة   ،"روتامؤسسة "ب الوطنية برامجال
فهم  تعميق إلى الدورة فهدوت. قطر في الوافدة للعمالة روتا تقدمه الذي ،"للكبار اإلنجليزية عليمت"

عدادهم اإلنجليزية اللغة مقرراتب المتطوعين  ".وفعالية ةءبكفا البرنامج إلدارة وا 

 المرافق إلى الوصول من الوافدة العمالة تمكين إلى "للكبار اإلنجليزية تعليم" برنامج ويسعى
 .قطر دولة فيلألسر المتعففة   التعليمية الفرص وتعزيز ،التعليمية



 

 هذه مع بالعمل تشرفت: "بالقول ، وهي مدربة شاركت في الدورة بيسوا، لفياسي الدكتورة قتوعل  
 أوساط في األفضل نحو التغير بقيادة الشغوفين والمتطوعين الطالب من المتميزة المجموعة
 ألداء" للكبار اإلنجليزية تعليم" برنامجفي  المتطوعين إعداد إلى التأهيلية الدورة وتطمح. المجتمع
 ".البرنامجفي  المشاركة الوافدة العمالة على الفائدة بأكبر يعود بما وجه، أكمل على مهمتهم

 قدرات أكسبهم الذي" المدرب تدريب" برنامج حضروا قدكانوا  متطوعا   70 أن إلى اإلشارة وتجدر
 لتدريس جديدة مهارات تعلموا حيث ،الوافدين بصورة أفضل العمال اتخلفي فهم من مكنتهم

 .جماعي إطار في كبارلل اإلنجليزية

 يقوم والمتقدمة، والمتوسطة االبتدائية للمستويات اإلنجليزية لغةالفي  مقررات البرنامج ويتضمن
 ،المخازن موظفيو  ،النظافة مالع بينهم من عامل، 500 إلجمالي بتدريسها متطوعا   260

 .التعليمية المدينةموظفي الدعم اآلخرين العاملين في ست جامعات بو 

 عن ،المتطوعين وأحد ،قطر في ميلون كارنيجي جامعة من الكواري العزيز عبد الطالب وأعرب
 إدارة على قدرتي في بالثقة شعورا   التأهيلية الدورة منحتني: "بالقول التأهيلية الدورة من استفادته
 التي للتحديات أوسع فهما   ومنحتني ،مهاراتي من وطورت ،بكفاءة للكبار اإلنجليزية تعليم برنامج
 تحسين في ةهماسموال ،وجه أكمل على التعليمية مهمتي ألداء وأتطلع. نو الوافد العمال يواجهها
قطر مؤسسة مؤسسة "روتا"، عضو  تجدر اإلشارة إلى أنو  ".قطر في الوافدة العمالة معيشة

 2009برنامج "تعليم اإلنجليزية للكبار" عام  تأطلقكانت قد للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
باللغة اكتساب مهارات التواصل األساسية على في قطر مساعدة العمال ذوي الدخول المنخفضة ل

 العدالة والمساواة.ائم على أسس بتشكيل مجتمع مستقر وآمن ق "روتا"اإلنجليزية، في إطار التزام 

  - انتهى -
 

 نبذة عن روتا

غير ربحية دشنتها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني في تتميز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( بأنها منظمة 
بمدينة الدوحة، قطر. ونظرا  لعمل "روتا" تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فإنها تلتزم  2005شهر ديسمبر 

ء العالقات بين المجتمعات، وخلق بيئة تعليمية آمنة والعمل بتوفير التعليم على مستوى عال بمرحلتيه االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرسا



 
على استمرار التعليم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار 

 م.على التعليم الذي يحتاجونه ليتمكنوا من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير مجتمعاته

    www.reachouttoasia.orgلمزيد من المعلومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

 نبذة عن مؤسسة قطر

معتمد على مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها ال
  الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأس ست مؤسسة قطر سنة 
   لس إدارتها.الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مج

تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب 
ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على 

لمعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضا  ا
 .في إنشاء مجتمع متطو ر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع

 

 

http://www.reachouttoasia.org/

