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"األونروا تحتفل بنجاح طالبة فلسطينية من ذوي االحتياجات الخاصة"

• تكريم الطلبة األوائل في الشهادة الثانوية والتعليم األساسي بمخيم خان الشيح
• أهالي السبينة يشكون تراكم النفايات في سوق المخيم وال أحد يلبي
آخر التطورات

• األونروا في لبنان تعلن تجديد بطاقات الصراف اآللي لالجئين الفلسطينيين من سورية

آخر التطورات
حّققت الطالبة الفلسطينية السورية "غزل رامي التوبة" من ذوي االحتياجات الخاصة ،النجاح

وبعالمات عالية في االمتحانات السورية للصف الثالث اإلعدادي تؤهلها للدراسة في التعليم

العام.
وتحتفل وكالة األونروا بقصة نجاح غزل وتجاوزها االمتحانات رغم اإلعاقة والتحديات التي
واجهتها ،ونقلت األونروا في تقرير نشر على موقعها االلكتروني قول غزل "ال أستطيع أن
أصف مشاعري حينما تم اإلعالن عن نتائج امتحاناتنا ،كان هناك الكثير من اإلثارة ،وكنت
سعيدة للغاية ،لقد بكيت من الفرحة"

وتضيف غزل "عملت أمي على خلق بيئة تعليمية إيجابية في بيتنا وكانت دائما داعمة لي"،
وأشارت األونروا أنه إضافة إلى البيئة الداعمة لغزل في المنزل ،استفادت من الخدمات التي
قدمها لها برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية في االونروا بحمص.
وحول التحديات التي واجهتها غزل قالت "لقد أخذت حصتي من التعليقات الغريبة
واالستفسارات غير المالئمة" ،و"ال أشعر أن إعاقتي تمنعني من مواصلة تعليمي" ،وتؤكد
الطالبة "إنني فخورة لتغلبي على كافة التحديات التي واجهتني"

وتبلغ غزل  16عاماً وهي من أبناء مخيم العائدين بحمص ،وتلقت تعليمها بمدرسة عبد هللا

بن مسعود ،وحققت عالمات ( )2196في الشهادة اإلعدادية وهي صديقة المتطوعين في
المخيم ،وتأمل بأن تصبح معلمة للغة العربية بعد أن تتخرج من الجامعة.
هذا وتشير األونروا أن برنامج التعليم لديها يعمل على ضمان تقديم نهج تعليمي مبني على

الحقوق يخدم مجموعات الطلبة األشد عرضة للمخاطر ،والبرنامج يعمل بنشاط على تشجيع
مجتمعات المدارس الجامعة ،وتهدف إلى حماية كل طالب من التهميش واالستبعاد.
كرم معهد الدراسات اللغوية وهيئته التدريسية الطالب األوائل في الشهادة
في سياق غير بعيدّ ،
الثانوية بفرعيها العلمي واألدبي وطالب شهادة التعليم األساسي في مخيم خان الشيح لالجئين

الفلسطينيين بريف دمشق.
وحضر التكريم الذي نظم يوم أمس ،في صالة الفيحاء بالمخيم فعاليات شعبية وفصائلية
ووجهاء من مخيم خان الشيح وأولياء أمور الطالب ،والقى الحفل ترحيباً من األهالي وشكر

للمعهد.

ويعتبر مخيم خان الشيح ثالث أكبر المخيمات الفلسطينية (المعترف بها) في سورية ،وأُقيم
مخيم خان الشيح عام  ،1948بالقرب من قرية "خان الشيخ" ،على مسافة  27كم ،إلى
الجنوب الغربي من مدينة دمشق ،على مساحة  690ألف م 2وقدرت وكالة الغوث إجمالي
عدد الالجئين المسجلين فيه عام  2011بحوالي  19ألف الجئ.

إلى ذلك ،اشتكى أهالي مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من تراكم النفايات
وانبعاث الروائح الكريهة منها ،وانتشار الحشرات التي تزداد أعدادها يوماً بعد يوم.
وقال األهالي في الشكوى "األمر خطير من الناحية الجمالية والبيئية ،وأصحاب المنازل
يستغيثون وال أحد يلبي النداء ،والوضع إلى األسوأ مع ارتفاع درجات الح اررة ،اال يكفي ما
يعانيه المواطن من مشّقات ،نحن وأطفالنا في خطر"
كما يشكو أهالي مخيم السبينة من أوضاع معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات األساسية
فيه من صحة وطبابة ومواصالت ،واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت
لساعات وفترات زمنية طويلة.

في لبنان ،أعلنت دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األونروا أنها ستعمل على تجديد
بطاقات الصراف اآللي لالجئين الفلسطينيين النازحين من سورية ،وذلك بناء على قرار إداري
اتخذه البنك فيما يتعلق بالتعامل مع هذه البطاقات ،وفق ما أعلن عن سبب التجديد.
وقالت الدائرة "أن البطاقات الجديدة تتضمن نفس المعلومات الموجودة على البطاقة القديمة،
ولن يكون هناك أي تغيير ،تعديل او تبديل على الرقم السري السابق بالبطاقة.
وأضافت أنها لن تسلم البطاقة إال للشخص المذكور/ة اسمه/ها على البطاقة القديمة ،ولن
تسلم البطاقة الجديدة إال عند تسليم البطاقة القديمة التي بحوزتكم

وشددت على العائالت ،التأكد من إحضار كافة االوراق الثبوتية واألوراق الرسمية األصلية
ّ

لجميع افراد العائلة ،وأنها ال تتقبل الصورة وحدها (بطاقة هوية ،جواز سفر ،اخراج قيد،

بطاقة تسجيل ،دفتر العائلة ،بطاقة الخروج من سوريا والدخول الى لبنان).
أما بخصوص الالجئين الذين ال يملكون بطاقة الخروج من سورية والدخول إلى لبنان ،نوهت
إلى أن عليهم إثبات تواجدهم في سورية قبل آذار .2011
وخصصت الوكالة مراكز ومدارس في المخيمات لتبديل البطاقة ،مشيرة إلى ضرورة توجه
المعنيين إلى مكان تسليم البطاقات بناء على الرسالة ( )SMSتحوي مكان وزمان استبدال
البطاقات.

