
www.welfareassociation.org

     حملة »من أرسة إىل أرسة يف غزة« 
 

العائالت الفلسطينية يف قطاع غزة يف أمس الحاجة لدعمنا

تطلــق مؤسســة التعــاون »حملــة مــن أرسة إىل أرسة يف غــزة« بهــدف التخفيــف مــن آالم األرُس األكــر فقــراً، واملتــررة مــن 

العــدوان االرسائيــي االخــر عــى القطــاع، وذلــك مــن خــال توفــر دفعــات شــهرية عــى مــدى عــام، ُتكِّــن هــذه األرس مــن 

توفــر احتياجاتهــا األساســية وفقــا ملــا تــراه مناســباً لهــا. 

ــن فصــول  ــداً م ــزة فصــاً جدي ــي األخــر عــى قطــاع غ ــد عــن 8 ســنوات، أضــاف العــدوان االرسائي ففــي ظــل حصــار يزي

ــن  ــاً أن %60 م ــة، عل ــاة الكرمي ــبل الحي ــْس وس ــم أُُس ــاع معظ ــي القط ــع مواطن ــن رب ــل ع ــا ال يق ــَد م ــث فق ــاة، حي املعان

ــد تعــدت الـــ55%. ــة ق ــر، ونســبة البطال ــن يعيشــون تحــت خــط الفق املواطن

إن تربعــك  لحملــة »مــن أرسة إىل أرسة يف غــزة«، ســيمكننا مــن تأمــن املســاعدة آلالف األرُس املحتاجــة يف القطــاع. وبوجــود 

طواقــم عمــل مؤسســة التعــاون يف غــزة، نتمكــن مــن ايصــال الدعــم لجميــع محافظــات القطــاع بشــكل نوعــي، مــن حيــث 

انتقــاء املســتفيدين ومعرفــة االحتياجــات واألولويــات، وعــدم ازدواجيــة الدعــم، والرسعــة والنوعيــة يف التنفيــذ، مــع االرشاف 

واملتابعــة الحثيثــن.

إن هــذه الحملــة هــي جــزء مــن برنامــج »مــن أرسة إىل أرسة« الــذي اطلقتــه مؤسســة التعــاون يف العــام 2005. ملعرفــة املزيــد 

عــن الربنامــج ومعايــر انتقــاء العائــات املســتفيدة، انقــر هنــا.

كيــف ميكنــك املســاعدة؟  أّي مبلــغ تســاهم بــه، ســيصب يف توفــر دفعــات شــهرية لــأرس املتــررة  ملــدة عــام، 
وذلــك عــى النحــو التــايل:

 املساعدة الطارئة للعائالت الفقرية املترضرة من العدوان: 1,800 دوالر يف العام، بواقع 150 دوالر يف الشهر. 

ــام،  ــا: 2,400 دوالر يف الع ــت منازله ــي ُهدم ــدوان والت ــن الع ــرضرة م ــرية املت ــالت الفق ــة للعائ ــاعدة الطارئ  املس

ــة. ــعة املتبقي ــهر التس ــهر األوىل، و150 دوالر لألش ــة أش ــع 350 دوالر للثالث بواق
لنكون بكم ومعكم عوناً لهم

ملزيد من املعلومات وتقديم التربعات تواصلوا معنا عىل:

    rdcteam@jwelfare.org : الربيد اإللكرتوين

Ext. 21 +96265850600 أو Ext. 301 +97022415130 :هاتف

      @welfare30@welfare30

 •

 •

    @welfarepalestine  

https://www.justgiving.com/f2f/
http://welfareassociation.org/Portal1/Upload/Menu/Image/F2F%20Brochure%20A%20.pdf
https://www.facebook.com/WelfarePalestine
https://www.youtube.com/user/Welfare30
https://twitter.com/welfare30

