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 2019/ 2018 العام     5العدد  

 رسالة المدير العام .١

 نساء صغيرات يتخذن خطوات كبيرة .٢

 ثاني كانونزاوية المكتبة لشهر  .٣

 تقويم المدرسة .٤

 :الشهر هذا عدد في

                                                                  

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 لقاء مع الخريجين
 

 

 ،1983لقائنا هذا الشهههر مع خريص صهه  

 مدير عام مؤسهههسهههة  لسهههطين للتنمية،

، ينيالفلسطصندوق الاستثمار ل التابعة

 جمال حداد.

 

حصهههههه  جمال عل  درجة البكالوريو  

بة من جامعة  ي تخصههههه   المحاسههههه

أكم  دراسههههتص وحصهههه   بيرزيت، من ثم

عل  درجة الماجستير  ي إدارة الأعمال 

كما أنص من جامعة إكسهههههتر البريطانية. 

فة  ي  لدورات المكث عديد من ا أكم  ال

وتطوير الههأعمههال،  إطههار الههاسهههههتراتيجيههة

العلههامههات التجههاريههة كمكمهه   ومجههالههات

 تص.لدراس

 

شاركنا جمال تجربتص كطالب  ي مدرسة 

كانت الدراسهههههة  ي مدرسهههههة "الفرندز: 

ية، حيت لعبت  فرندزال نائ تجربة اسهههههتث

الأنشهههههطة اللامنهجية، بال إههههها ة إل  

جههودة الههتههعههلههيههم، دورا   ههي تشههههههكههيههه  

لدينا بال نتماء شههخصههياتنا وخلو شههعور 

 ."لمجتمعل

 

دورا  نشهههههطا   ي المجتمع يلعب جمال 

بال إههههها ة إل  ، الفلسهههههطيني المحلي

كونص المدير العام لمؤسههسههة  لسههطين 

عضهههههو مجلر إدارة  ي  هو للتنميههة، 

العههديههد من المن،مههات، بمهها  ي  لهه  

 الفنون الشعبية الفلسطينية. رقة 

  يعندما سههل   عن أكثر ما اسههتمتع بص 

قائلا  جمال شهههههاركنامجتمع المدرسهههههة، 

:"المجتمع والصههههداقات التي أنشهههه ناها 

لا  موجودة زال ت ي  ل  الوقت، والتي 

 لدي حت  اليوم."

 

مع صهههههحيفتنهها  ي  لقههاء  أنه  جمههال

المهههدرسههههههههة  بعض كلمهههات لخريجي

 المستقبلين:

 

ي مجتمع مدرسههت    منتجا  و كن  اعلا  "

عمهه  عل  خلو أ ومجتمعهه  الخههارجي.

مجتمع مجتمع ومسههاحة لجميع أعضههاء 

 المدرسة."*

 

 المدير العام  سالةر 

  دائرة التواص  –لم  مرة بقلم 

 مدرسة الفرندز  يعيد الميلاد 

 مدير دائرة ال دارة المالية  –بقلم نا ز الكوني 

 والموارد البشرية

موإوع هذا العدد من عصر الزيتون هو العناية  نساء صغيرات يتخذن خطوات كبيرة

البي ية. هذا الموإوع هو الأكثر ملائمة، لأن 

العناية البي ية هي واحدة من قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البي ية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. نحن 

نؤمن ب ن هللا قد أعطانا ك  الهدايا وأنها من 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

للفرندز،  إن هذه الهدايا لا تشم   قط مواهبنا 

ولكن أيضا  ممتلكاتنا وبي تنا الطبيعية. هذه الهدايا 

الجيدة تعني الاهتمام  ليست لنا وحدنا، والقيادة

بما تم منحص، لير  قط لأنفسنا، ب  للأشخاص من 

حولنا وللأجيال القادمة كذل . نحن مهتمون  ي 

الفرندز بالحفاظ عل  الطاقة وإعادة التدوير والحد 

من النفايات. نقوم حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية 

لمبانينا لير  قط لتخفيض تكالي  الطاقة لدينا 

ننا نهتم بالبي ة أيضا . لدينا مجموعة بي ية ولكن لأ

 ي حرم المدرسة الابتدائية ونوش  عل  إطلاق 

برنامص حديقة عضوية  ي حرم المدرسة الثانوية، 

ليشم  جميع طلابنا. نحن نحفظ مياهنا الثمينة. 

يد عنا الاهتمام بالن،ام البي ي إل  السعي للحد 

ر الآن فكمن استهلاكنا الشخصي.  ي سياقنا هنا، ن

  ي الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

لمدرستنا  150بينما نقترب من الاحتفال باليوبي  اله 

التي تستند عل  قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا ب همية 

رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التي 

نعم  بها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكي  نتخذ 

لقيم القرارات وكي  نتواص ، عل  تل  ا

والشهادات التي شهدت إنشاء الفرندز  ي عام 

. لذل  ك  عم  نقوم بص، وك  قرار نتخذه، 1869

وك  سياسة  نطورها، وك  إجراء نقوم بص يجب أن 

يجسد قيم الفرندز وإمان أن التعليم القائم عل  

مبادئ الكويكرز متو ر للأجيال القادمة من 

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 ير العامالمد

 

  مديرة دائرة التواص  والتنمية – بيسان جعوان

 تحرز انتصارات متعددة  ي الأردن! رق مدرسة الفرندز لكرة القدم 

 مبروك

#WeAreRFS 

 

 ي مدرسههة الفرندز برام هللا، نشههجع جميع الطلاب والطالبات 

النشههاطات اللامنهجية المتنوعة لأننا  للمشههاركة ب كبر عدد من

جديدة  مات  بة  رصههههههة لتنمية اهتما ها تعطي الطل ب ن نؤمن 

تتضهههههمن برامص المههدرسههههههة  ،مختلفههة. لههذلهه وتعلم مهههارات 

اللهامنهجيهة مجموعهة كبيرة من النشههههههاطهات المختلفهة. لكن، 

نتيجهة لتفهاني أههالي الطلبهة تجهاه تشهههههجيع أبنهاءهم وبنهاتهم 

، أصهههب  الانضهههمام لنشهههاطات لامنهجية خارر المدرسهههة أيضههها  

طلاب وطالبات مدرسهههههة الفرندز الآن قدوة رائدة  ي العديد 

 إة المحلية والدولية.فرق الرياالمن 

وهن  قط بعض من  زينهههة، ليل ، مهههايهها، ودانههةنلتقي هنههها 

الطههالبههات اللواتي يتخههذن خطوات كبيرة نحو تحقيو إنجههازات 

رائعة  ي الرياإهههههة الفلسهههههطينية حيت لم تط  قدم النسهههههاء 

 الفلسطينيات قب  الآن.

، الصهه  التاسههع، أصههبحت أول ملاكمة  لسههطينية زينة ماضههي

د من بطولات الملاكمة الدولية، يعدالوقد مثلت  لسطين  ي 

 ي هولندا. تقول زينة إنها  حيت  ازت بميدالية  هبية مؤخرا  

ع يوم من الأيام، ومبتطم  ب ن تمث   لسههههطين  ي الأولمبياد 

يات،  لفتب نها غير مناسهههههبة ل كثيرونأنها تلعب رياإهههههة يراها ال

 لكنها تحص  عل  دعم هائ  من والديها، وعائلتها ومدربها.

لاتحاد ليل  المالكي ، الصههههه  العااهههههر،  ازت مؤخرا بجائزة ا

ية  لدولي للفروسههههه   (Federation Equestre Internaionale)ا

" ل نجازاتها Against All Oddsتحت اسهههههم جائزة " 2018للعام 

يل   لسههطين وحازت ك صههغر  ارسههة  لسههطينية. وقد مثلت ل

عل  عدة جوائز  ي عدد من بطولات الفروسهههههية الدولية  ي 

 المغرب وكولومبيا ودول أخرى.

، الصههههه  الخامر،  ازت بالمركز الأول  ي بطولة مايا خلي 

 لسهههههطين للسهههههبههاحههة لف تههها العمريههة، حيههت حههازت عل  

سباحة ال،هر،  سباحة الحرة،  المياداليات الذهبية  ي ك  من ال

 مترا . 50، وسباحة الصدر لمسا ة الفراشة

، الص  التاسع، التحقت بالمنتخب الفلسطيني دانة بواطنة

لكرة القدم للسيدات  ي شهر شباط الماضي وتسا ر مع 

المنتخب للمشاركة  ي مباريات دولية. تقول دانة إنص كان من 

الصعب  ي البداية التو يو بين دروسها والتدريبات المكثفة، 

لعب إمن  ريو مدرسة الفرندز لكرة القدم لكنها الآن ت

 للفتيات أيضا !

 

تبق  المدرسة  خورة دائما  وأبدا  بجميع طلابها وطالباتها 

وإنجازاتهم الرائعة. وهؤلاء الفتيات لسن إلا بعض من طلبة 

مدرسة الفرندز المدهشين اللذين يحققون الكثير ك  يوم داخ  

 صفو هم وحت  خارر الحرم المدرسي.*

 

لاتحاد ليل  المالكي ، الصههههه  العااهههههر،  ازت مؤخرا بجائزة ا

ية  لدولي للفروسههههه   (Federation Equestre Internaionale)ا

" ل نجازاتها Against All Oddsتحت اسهههههم جائزة " 2018للعام 

ك صههغر  ارسههة  لسههطينية. وقد مثلت ليل   لسههطين وحازت 

الفروسهههههية الدولية  ي  عل  عدة جوائز  ي عدد من بطولات

 المغرب وكولومبيا ودول أخرى.

، الصههههه  الخامر،  ازت بالمركز الأول  ي بطولة مايا خلي 

اليات د تها العمرية، حيت حازت عل  المي لسطين للسباحة لف

الذهبية  ي ك  من السهههباحة الحرة، سهههباحة ال،هر، الفراشهههة، 

 مترا . 50وسباحة الصدر لمسا ة 

الص  التاسع، التحقت بالمنتخب الفلسطيني ، دانة بواطنة

لكرة القدم للسيدات  ي شهر شباط الماضي وتسا ر مع 

المنتخب للمشاركة  ي مباريات دولية. تقول دانة إنص كان من 

الصعب  ي البداية التو يو بين دروسها والتدريبات المكثفة، 

لكنها الآن تلعب إمن  ريو مدرسة الفرندز لكرة القدم 

 أيضا ! للفتيات

تبق  المدرسة  خورة دائما  وأبدا  بجميع طلابها وطالباتها 

وإنجازاتهم الرائعة. وهؤلاء الفتيات لسن إلا بعض من طلبة 

مدرسة الفرندز المدهشين اللذين يحققون الكثير ك  يوم داخ  

 صفو هم وحت  خارر الحرم المدرسي.*

 

 زينة ماضي

 رق حققت  رق مدرسة الفرندز لكرة القدم، لك  من 

اركتها  ي السيدات والرجال، انتصارات متعددة لدى مش

كرة القدم. حيت حص  الأردنية بطولة أكاديمية كينجز 

 ريو البنات عل  المركز الثاني للبطولة بينما حص  

  ريو الأولاد عل  المركز الثالت!

 الاختيارهمجود جامو  و جود زغيرمبروك للطالبات 

 !بطولة ال ناثك  ض  لاعبتين  ي 

غسان أبو ،  ادي شحادة، وليد عنبتاويمبروك للطلاب 

لاعبين  10، الذين تم اختيارهم إمن أ ض  دية، يزن جرار

 بين جميع اللاعبين العرب الذين شاركوا بالبطولة! من

وقد أقامت إدارة الحرم الثانوي لقاء مميزا للاحتفال 

بالجوائز الجديدة التي حص  عليها الفريقان بعد عودتهما 

 *الأردن.من 

أكتب هذا  ي وقت يوجد  يص الكثير من 

التوتر والقلو بالنسبة للمستقب . تؤثر 

الأخيرة عل  الجميع وتخلو  الأحداث

حالة من عدم اليقين. لكن هذا هو 

الوقت الذي نقترب  يص من موسم 

 .الاحتفالات  ي رام هللا

 ي العام الماضي  اكنت مح،وظ

من حضور إإاءة شجرة  وتمكنت

كان . أتذكر أن وقت الاحتفال ميلادال

ي   التوترات عالية أيضال  ت. كاناع،يم

 تكان ي احتفال العام الماضي، . حينص

هناك عائلات مع أطفال صغار وكبار 

 شاهدةلم الشجرة يحتفلون بمشاهدة

ضخم. كانت النارية ال ألعابالعرض 

 من لك الفرح ب وملي ة أمسية رائعة

 . يحتفلون معا المسيحيين والمسلمين

 

 ي زمن التوتر وال،لم، يجتمع 

 ،الفلسطينيون  ي مثابرتهم الصامدة

د الميلاد هو الوقت المناسب عي 

للعائلات والأصدقاء للالتقاء. مجتمع 

المدرسة هو  ي كثير من الأحيان مث  

هي مدرسة  ات الفرندز الأسرة. 

علاقات طويلة الأمد بين أعضاء هي ة 

التدرير والموظفين والطلاب وأولياء 

الأمور مما يجع  هذه المدرسة  ريدة 

ز أن من نوعها. تطالبنا قيم الكويكر 

نعيش بروح الحب والحقيقة والسلام 

 .نتشارك هذه القيم مع الآخرينوأن 

 

عيد الميلاد هو أكثر من مجرد وقت 

 إنص وقت لنا للاحتفال ليجتمع بص النا ،

والتفكير  ي اللح،ة التي دخ   يها 

هللا التاريخ البشري من خلال ولادة 

يسوع المسي . ولهذا السبب،  إن عيد 

الميلاد هو وقت للأم  ووقت لنكون 

التوتر وال،لم، يجتمع الفلسطينيون  ي مثابرتهم الصامدة،  عيد الميلاد هو الوقت المناسب  ي زمن 

للعائلات والأصدقاء للالتقاء. مجتمع المدرسة هو  ي كثير من الأحيان مث  الأسرة. الفرندز هي مدرسة  ات 

مما يجع  هذه المدرسة  علاقات طويلة الأمد بين أعضاء هي ة التدرير والموظفين والطلاب وأولياء الأمور

 ريدة من نوعها. تطالبنا قيم الكويكرز أن نعيش بروح الحب والحقيقة والسلام وأن نتشارك هذه القيم مع 

 الآخرين.

عيد الميلاد هو أكثر من مجرد وقت ليجتمع بص النا ، إنص وقت لنا للاحتفال والتفكير  ي اللح،ة التي دخ  

ل ولادة يسوع المسي . ولهذا السبب،  إن عيد الميلاد هو وقت للأم  ووقت  يها هللا التاريخ البشري من خلا

عائلاتنا ، وأصدقائنا ، وعل  النا  الذين يهتمون بنا. نتذكر أيضا أنص  -لنكون شاكرين، لدينا الكثير لنشكره 

 خلال هذا الوقت من التوتر لن يكون عيد ميلاد سعيدا  عل  الجميع. 

 وصلواتنا ولنتذكر أننا هنا دائما  وسويا . لسطين  ي قلوبنا 

 

 ،ك  عام وأنتم بخير وأمان

 

 األهالي يتطوعون لمساعدة طالب صفوف الروضة بتحضير معايدات األعياد
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 :هامةعيد وام

الموعد النهائي  :شباط -كانون ثاني 

 للتقديم تقريباً لكافة الجامعات الأمريكية 

  

الموعد النهائي ليوكاس  كانون ثاني: 15

خدمة القبول للجامعات والكليات  –

(UCAS لكل الجامعات التقليدية في )

 المملكة المتحدة وويلز وسكوتلندا. 

 

الموعد  خلال كانون الثاني وشباط:

 النهائي للجامعات الكندية 

 

 نشاطات وإعلانات  قادمة:

المزيد من سيكون هناك  :لا يوجد

 !2019واللقاءات في ربيع النشاطات 

 

 إرشادات عامة

مسؤولية الطلاب الخريجين التأكد  تذكير:

ل طلباتهم قبل المواعيد امن إرس

النهائية للتقديم، مع الاستثناء لطلبات 

ريس ك .كانون الثاني 15اليوكاس في 

عن إرسال الملفات المطلوبة  مسؤول

الرجاء  –منه )المطلوبة بشكل مسبق 

كانون  15الاطلاع على المواعيد الهامة ل 

 الأول المذكورة سابقاً.(

 

 –للطلبة المتقدمين للجامعات الأمريكية 

: على الطلاب مشاركة التقديم العادي

التالية عن طريق كريس المعلومات 

 الإيميل:

 (# CAIDرقم الطلب )

من خلال   (Bridge Uإنشاء حساب )

 الايميل المرسل سابقاً من كريس

قائمة الجامعات التي يود الطلاب 

ويودون إرسال أوراقهم  التقديم عليها

 .إليها

 

يجب تقديم  طلبات التبادل العاشرة:

ببرامج تبادل  جميع طلبات الالتحاق

في  Westtownو  Sidwellالمدارس في 

 2019يناير  10

تواصل مع كريس ومكتب الإرشاد 

 cakel@rfs.edu.psالجامعي: 

 

 

المرشد  –بقلم كريس عقل 

 الجامعي

 

 تعليم العطاء

 

نا في دائرة ور وز 

التواصل اليوم 

 واشتروا 

 !2019رزنامة عام 

نحن موجودون في 

مبنى مكاتب الإدارة 

العامة في حرم 

 المدرسة الثانوية

 

 المدرسة تقويم 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فِكر بأنك 

 أنت قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 : بيسان جعوانوالترجمة  التحرير

 ولمى مرة.

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 كتابنا لهذا الشهر هو: امشي على قمرين بقلم شارون كرييش

في مدرسة  وبيري، في مكتبة المرحلة الوسطىعلى هذا الكتاب الحائز حديثاً على جائزة نيممكن الاطلاع 

 الفرندز.

 2019كانون ثاني،  10

 العودة إلى المدرسة مع انتهاء العطلة

 

 كانون ثاني 14

و  Bاستحقاق دفعات الأقساط حسب برامج 

C. 
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دوام نصف يوم  –ورشات تدريبية للأساتذة 

 للطلاب
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 الأول )الربع الثاني(آخر يوم في الفصل 
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 مدرسة دوام لا يوجد 

 مديرة المدرسة الأساسية – فريدا دحدح

 .م السنوي كاملاينقر هنا للوصول للتقو أ

رسالُة الفرندز ومبادئ الكويكرز اّلتي ُبنِيَت عليها  إنها       

الفلسطينّي في العام  منذ الّنكبة اّلتي أحلَّت بشعبنا

َر كلُّ ما لديه من 1948 َر من أرضه، َوُدّمِ ، حيث ُهّجِ

أمواٍل وممتلكاٍت، فظهرَت فكرة الّتكافل والّتكاتف 

المهّجرين، وكانت الفكرة بجمِع المعونات تجاه هؤلاء 

المختلفة لهم، إلى أْن أضحى العمل هذا ضمن 

ٍم وأساسّيٍ في المدرسة باَت ُيعرُف  برنامٍج منظَّ

 ِبـبرنامج العطايا البيضاء.

وأنا كطالبٍة ثّم كمديرٍة في المدرسِة، كنُت وما زلُت 

ٍء أعيُش هذا البرنامج بكّلِ تفاصيله، فمن الّتبرع بجز 

من مصروفنا اليومي، إلى جانِب إحضار الأطعمة 

نمت هذه الفكرة بما  .والحلويات للبيع في المدرسة

فًة بالمحبة  تحمله من قيِم العطاء والّتعاطف مغلَّ

والّسلام، فباتت تنتشُر هذه القيم في مجتمِع 

المدرسِة ومجتمعنا الفلسطينّي بشكٍل راسٍخ، وكجزٍء 

صبح هذا البرنامج نموذجاً مّما نتربّى عليه، حيث أ

ُيقتدى به، وباَت رمزاً ومثالاً لكثيرين للاقتداء والعمل 

به، حيث يمّثُِل رسالة الميلاِد والّسلام في وطننا اّلذي 

 تصُل روح العطاء فيه كلَّ فئاته وأطيافه.

  

نا نواصل هذا العمل بتعاون تام مع  من هنا، فإنَّ

بيع المأكولاِت  وبمشاركة أطفالهم في عملية اليالأه

والحلويات الّصحيّة،  ِلجمع أكبر مبلغ من المال لإفادة 

أكبر عدد ممكن من العائلات المستورة، ُبغية توفير 

إلى جانب ذلك يقوم  جزٍء من حاجاتهم الأساسيّة. 

طاقم المدرسة بالمساهمة في هذا البرنامج 

 والمشاركة في عمليِة البيع ثلاث مراٍت أيضاً.

( شيقل هذا العام 40.500وقد تّم جمع مبلغ وقدره )  

  .( عائلة مستورة(135(، وّزعت على   2019 - 2018)

 

 الوسطى كانون ثانيزاوية مكتبة المدرسة 
 الوسطىأمينة مكتبة المرحلة  – إنجلشيريل 

ة فيبـي قصـمن خلـال تبدأ و، يبيقصة عن فتاة تدعى فب جديهاكانت الطفلة سال تسلي 

الخاصة. هي فتاة في الثالثة عشرة من عمرها تتمنى فقـط لـم شـملها  تظهر قصية سال

 ؤلمــة،واحــدة مو، واحــدة مضــحكة معــاً حكــايتين  تنســج هــذه القصــةمــع أمهــا المفقــودة. 

لحــب والخســارة والعواطــف البشــرية المعقــدة. عــن اقصــة مــؤثرة ومثيــرة للقــارئ خلــق تل

 *تها. دأو قراءأن يتركوها من يديهم في حال ب على الطلابمن الصعب سيكون 

 

 

"BE STILL AND COOL IN THINE 

OWN MIND AND SPIRIT."     

GEORGE FOX 

 

 2019إعلان عن ورشات عمل مع أولياء الأمور تبدأ في كانون ثاني 
 لذلك، فإننا نخطط لتقديم سلسلة .من أجل أطفالنا وأبائنابورشات نريد أن نبدأ السنة الجديدة تم بخير! كل عام وأن

 المرحلة الوسطىفي مكتبة  11:30إلى  10:30صباح يوم السبت من الساعة من ثلاثة أجزاء،  من ورشات العمل

أن تحفظوا . نأمل المشروع هو مشترك لكلا الحرمينهذا  وطلاب المدرسة الأساسية، ةطلاب المدرسة الثانوي هاليلأ

 على برامجكم. التاريخ وتسجلوه

 ، وسيتم توزيعها كالتالي:ناجحينتربية أطفال عنوان  مل ورشات العمل بأجزائها الثلاثةتح

كانون  19السبت . لمبادئ التوجيهية التي تدعم أطفالك في القيام بأفضل ما لديهما - النجاح الأكاديمي .1

 11:30 – 10:30من الساعة  2019 الثاني،

 أحدث الأبحاث حول كيفية تأثير وقت الشاشة على -)الوقت أمام الشاشة(  استخدام الأجهزة الالكترونية .2

 .11:30 – 10:30من الساعة  2019شباط،  2السبت  الصحة العقلية والجسدية للأطفال.

 جيدة للدماغ. النظام الغذائي للطفل والبدائل الصحية التي هي أيضاً عن  – آثار السكر .3

ومات لمزيد من المعل .ةوخبير تغذي ،ومعالج نفسي ،هم خبراء في مجالاتهم. لدينا طبيب، وطبيب أطفالن المتحدثو

 نراكم في الورشات! المرحلة الوسطى. رجاء التواصل مع أمينة مكتبة

 

 المدرسة الثانوية مديرة – ريام كفري

 2019كانون ثاني،  26 - 24

الأمم المتحدة المدرسة الثانوية: مؤتمر 

 النموذجية

 

 2019كانون ثاني،  26

 مدرسة دوام لا يوجد 

 

 2019كانون ثاني،  28

 بدء الفصل الثاني )الربع الثالث(
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 توزيع الشهادات
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 الأساسية: إجتماع  سةالمدر 

 الأهالي والأساتذة

 

 

 برنامج العطايا البيضاء في المدرسة الأساسية

من هنا، فإننـا نواصـل هـذا العمـل بتعـاون تـام مـع الأهـالي 

ــات  ــات والحلوي ــع المأكول ــة بي بمشــاركة أطفــالهم فــي عملي

المال لإفادة أكبـر عـدد ممكـن الصحية، لجمع أكبر مبلغ من 

مـــن العائلـــات المســـتورة، بغيـــة تـــوفير جـــزء مـــن حاجـــاتهم 

إلى جانب ذلك يقوم طاقم المدرسة بالمسـاهمة  الأساسية.

في هـذا البرنـامج والمشـاركة فـي عمليـة البيـع ثلـاث مـرات 

( شـيقل هـذا العـام 40.500أيضا. وقد تم جمع مبلغ وقـدره )

 عائلة مستورة.* (135(، وزعت على )2018-2019)

الطلبة يقدمون المساعدة في بيع المأكوالت كل أسبوع يأهال  

خلال وجودي كطالبة في البيضاء قديم قدم مدرستنا.  عطايابرنامج ال

حصالة مدرسة الفرندز للبنات، كان البرنامج هو عبارة عن تمرير 

كنا نتبرع ، وقد اللقاء الصفي الصباحيكل صباح خلال فترة  للأموال

فكرة بسيطة مع تأثير كبير  بكل ما نستطيع من مصروفنا الخاص.

ليصبح تطور البرنامج على مر السنين،  المتبرعين والمتبرع لهم.على 

المزادات الصامتة مؤخراً أضفنا و ،حفلات عشاء خيريةو، للأكل ابيع

قريبة و هو من النشاطات الالبيضاء  عطاياالبرنامج نترنت. عبر الإ

يعنيان لي الكثير كأم عزيزة على قلبي. المعنى الرمزي والممارسة ال

نأمل أن يستمر مجتمع مدرستنا في العطاء لأولئك  وكمعلمة.

 نأمل أن يستمر مجتمعناالمحتاجين، بغض النظر عن خلفيتهم، و

 .من خلال هذا العطاء الإنسانية ويحتفل بالتعددية بتقدير

أيضاً من خلال هـذا  ، هناك مهارة قوية يتم تدريسهاةبعيداً عن الرمزي

القدرة على التفكير فـي الـآخرين، وإعطـاء القليـل مـن هي ، والبرنامج

شـواكل ما هو خاص بنا ، سواء كان ذلك الوقـت، أو الجهـد، أو بضـعة 

حول العطاء من النظريـة إلـى تي رأي هنا وفيالخاص.  المصروفمن 

 الممارسة.

 

حتى نعلم الطلاب مهارة العطـاء   أن نقدم، لذلكنأخذ قبل  نحن غالباً 

ــى  ــدريبهم عل ــك لت ــاً ذل ــر فــي  ونفســياً  حــد ســواء عاطفي ــى التفكي عل

حتـى يتمكنـوا مـن وللتخلص من شـريط الحلـوى الإضـافي، و ،الآخرين

حــن نقــوم بتربيــة جيــل مــن ن، شــواكل لحصــالة الصــفإعطــاء خمســة 

الشباب والشابات المعطائين، الذين لا يتحدثون عن العطاء فقـط بـل 

 يمارسونه. 

من بين جميع الأشياء التي نقـوم بهـا فـي مجـال التعلـيم، فـإن تعلـيم 

جميعنا البيضاء  عطاياالقيم وممارستها هو الأصعب. يمنحنا برنامج ال

 به". نظرفرصة "لممارسة ما نال

 
 

القـدرة علـى التفكيـر فـي هي ، وأيضاً من خلال هذا البرنامج ، هناك مهارة قوية يتم تدريسهاةبعيداً عن الرمزي

 المصروفمن شواكل الآخرين، وإعطاء القليل من ما هو خاص بنا ، سواء كان ذلك الوقت، أو الجهد، أو بضعة 

 حول العطاء من النظرية إلى الممارسة.تي هنا يوفي رأيالخاص. 

 حـد سـواء عاطفيـاً  ذلـكحتى نعلم الطلاب مهـارة العطـاء  لتـدريبهم علـى  أن نقدم، لذلكنأخذ قبل  نحن غالباً 

حتـى يتمكنـوا مـن إعطـاء خمسـة وللتخلص مـن شـريط الحلـوى الإضـافي، و ،على التفكير في الآخرين ونفسياً 

نحن نقوم بتربية جيل من الشباب والشابات المعطائين، الذين لا يتحدثون عن العطـاء ، شواكل لحصالة الصف

 فقط بل يمارسونه. 

فـي مجـال التعلـيم، فـإن تعلـيم القـيم وممارسـتها هـو الأصـعب. يمنحنـا من بين جميع الأشياء التي نقـوم بهـا 

 به". نظرفرصة "لممارسة ما نجميعنا الالبيضاء  عطايابرنامج ال
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