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                                   أولياء األمر وأرباب العمل الكرام!

 
عمل يوم أي ، يسفونللي اتلجمع تبرع عمليوم  __نظم _________________ت   ____________

 . طفال واليافعوناأل قل حقوالطالب بالعمل في هذا اليوم من أج يقوم حيث ،فيسعود ريعه لليوني
 
من للعمل سوية ت والمدارس ئعة للمنظماي طريقة راندا وهمع التبرعات تاريخ طويل في فنلجل لعماليوم  لإن  

جمع التبرعات. في هذا العام الدراسي سوف العمل لأماكن غالباً ما يختار الطالب بأنفسهم  أفضل. أجل عالم
 التعليم األساسي الجيد ىعلن حصول األطفال واليافعي من أجليتعاون الطالب وأرباب العمل واليونيسف سوية 

 فل في التعليم. في جنوب أفريقيا، لكي يتحقق حق كل ط، في ماالوي
 

مل الع غٍ رب  بالأن يكون أي شخص  نكما يمك، سوف يعملعمل في أي مكان ، نفسهب أن ي قرر البيمكن للط
من  قسموقد يعمل ي. هامقاألسواق الصغيرة وال ،هي على سبيل المثالعمل في الالمرغوبة  األماكن. للطالب

حدائق البيوت  نظيمظيف وتتنالفي المساعدة  الفي أعم ،لفي البيت أو لدى الجيران على سبيل المثا المشاركين
لألندية الرياضية المحلية.  ،يمكن تقديم المساعدة سوية مع األصحاب على سبيل المثالكما . تنظيف النوافذأو في 

 !الفنية الخاصة عمالوبيع األوالتلوين لرسم افي  ،يل المثالبسأيضاً على يوم العمل يمكن إنجاز و
 

. عمليبه بشكل العمل، الذي يعجطبيعة التعرف على  اتجمع التبرعلالخاص  فرصة في يوم العمل البلدى الط
 بعض منالهناك  تجربة عمل قيّمة. م لليافعله ويقد مساعدٍ  وبالنسبة لرب العمل سوف يحصل على عاملٍ 

جمع لم العمل الخاص ويمن خالل  يف القادمعامالً ماهراً لموسم الصألنفسهم يجدون  ذينال، لمأرباب الع
 من العالمي أيضاً محلي وال على الصعيدسواء  م وفي العمليي التعلفاليافع وسوف يدعم رب العمل . التبرعات

  .العمل ليوم واحدة فرصئه خالل إعطا
 
 عبر شركة التأمين إيف سيكون لديهم تأمينف يسليونلرعات جمع التبل يوم العمل عملون فيالطالب الذين يإن 
(if) .هذا. العملتب ليوم عن الراالتأمينات االجتماعية  ضريبة والاليلتزم رب العمل بدفع لن و     
 

في  طفالألا ، وشراء األدوات المدرسية وتحسين مشاركةجمع التبرعات سوف يتم تعليم المعلمونليوم العمل من خالل أموال 

كل  فيصول تم الحيكي ، على أصحاب القراركخبير وتؤثر  بعيدال المدىعلى ف تعمل اليونيسو المدارس.في ات قرارالصنع 

  لكل طفل.  ماناألة وعاليالجودة للى اعمدرسة 

 

  أهالً بكم معنا من أجل تحقيق حقوق الطفل! 

 

 حياتمع أحّر الت

 اليونيسفسة والمدر يئة تعليمه

 

 

 

 فليونيسل يوم العمل لجمع التبرعاتص حول خلم

 

 يوم  مدة عن مكان للعمل ل نفسهل البالط سوف يبحث الحدثبالبدء قبل  •

 . د  واح

 

التي تحتوي على جميع يُعطي لرب العمل استمارة العمل، سوف العمل الُمتفق عليه لهذا اليوم وبعمل سوف يقوم الطالب يوم ال في •

  يوم العمل. أجر  دفعالمعلومات المطلوبة بشأن 

 

يسف عبر شبكة اليون تفق عليه حسب اإلرشادات إما بشكل مباشر لمنظمةرب العمل بدفع األجر المُ يقوم  عمليوم ال بعد انتهاء •

 يورو.  20 حوالي أجر العمل الُمفّضلمن أجل إعطاء المبلغ للمدرسة.  للطالب نقداً باليداالنترنت أو 
 www.unicef.fi/paivatyokeraysمزيد من المعلومات: لل

 

 كل أنحاء القطر.في  2020-2019الزمنية  ةلفترل RA/2018/1240تصريح جمع التبرعات المالية مديرية الشرطة رقم  مكتب اليونيسف في فنلندا/معلومات تصريح جمع التبرعات:  
 www.unicef.fi/kerayslupaمن المعلومات:  د. للمزي2020 -2019سوف يستعمل اليونيسف األموال في دعم األطفال في ماالوي 

   
 


