أولياء األمر وأرباب العمل الكرام!
____________ تنظم ___________________ يوم عمل لجمع تبرعات لليونيسف ،أي يوم عمل
يعود ريعه لليونيسف ،حيث يقوم الطالب بالعمل في هذا اليوم من أجل حقوق األطفال واليافعون.
إن ليوم العمل لجمع التبرعات تاريخ طويل في فنلندا وهي طريقة رائعة للمنظمات والمدارس للعمل سوية من
أجل عالم أفضل .غالبا ً ما يختار الطالب بأنفسهم أماكن العمل لجمع التبرعات .في هذا العام الدراسي سوف
يتعاون الطالب وأرباب العمل واليونيسف سوية من أجل حصول األطفال واليافعين على التعليم األساسي الجيد
في ماالوي ،في جنوب أفريقيا ،لكي يتحقق حق كل طفل في التعليم.
يمكن للطالب أن يقرر بنفسه ،في أي مكان عمل سوف يعمل ،كما يمكن أن يكون أي شخص بال ٍغ رب العمل
للطالب .األماكن المرغوبة في العمل هي على سبيل المثال ،األسواق الصغيرة والمقاهي .وقد يعمل قسم من
المشاركين في البيت أو لدى الجيران على سبيل المثال ،في أعمال المساعدة في التنظيف وتنظيم حدائق البيوت
أو في تنظيف النوافذ .كما يمكن تقديم المساعدة سوية مع األصحاب على سبيل المثال ،لألندية الرياضية المحلية.
ويمكن إنجاز يوم العمل أيضا ً على سبيل المثال ،في الرسم والتلوين وبيع األعمال الفنية الخاصة!
لدى الطالب فرصة في يوم العمل الخاص لجمع التبرعات التعرف على طبيعة العمل ،الذي يعجبه بشكل عملي.
وبالنسبة لرب العمل سوف يحصل على عام ٍل مساع ٍد له ويقدم لليافع تجربة عمل قيّمة .هناك البعض من
أرباب العمل ،الذين يجدون ألنفسهم عامالً ماهرا ً لموسم الصيف القادم من خالل يوم العمل الخاص لجمع
التبرعات .وسوف يدعم رب العمل اليافع في التعليم وفي العمل سواء على الصعيد المحلي والعالمي أيضا ً من
خالل إعطائه فرصة العمل ليوم واحد.
إن الطالب الذين يعملون في يوم العمل لجمع التبرعات لليونيسف سيكون لديهم تأمين عبر شركة التأمين إيف
) .(ifولن يلتزم رب العمل بدفع الضريبة وال التأمينات االجتماعية عن الراتب ليوم العمل هذا.
من خالل أموال يوم العمل لجمع التبرعات سوف يتم تعليم المعلمون ،وشراء األدوات المدرسية وتحسين مشاركة األطفال في
صنع القرارات في المدارس .وتعمل اليونيسف على المدى البعيد وتؤثر كخبير على أصحاب القرار ،كي يتم الحصول في كل
مدرسة على الجودة العالية واألمان لكل طفل.
أهالً بكم معنا من أجل تحقيق حقوق الطفل!
أحر التحيات
مع ّ
هيئة تعليم المدرسة واليونيسف

ملخص حول يوم العمل لجمع التبرعات لليونيسف
شاهد فيديو عن حليمة البالغة  12عاما ،التي عادت إلى مقاعد
الدراسة من جديد:
www.unicef.fi/halima

•

قبل البدء بالحدث سوف يبحث الطالب لنفسه عن مكان للعمل لمدة يوم
واحد.

•

في يوم العمل سوف يقوم الطالب بالعمل ال ُمتفق عليه لهذا اليوم وسوف يُعطي لرب العمل استمارة العمل ،التي تحتوي على جميع
المعلومات المطلوبة بشأن دفع أجر يوم العمل.

•

بعد انتهاء يوم العمل يقوم رب العمل بدفع األجر ال ُمتفق عليه حسب اإلرشادات إما بشكل مباشر لمنظمة اليونيسف عبر شبكة
االنترنت أو نقدا ً باليد للطالب من أجل إعطاء المبلغ للمدرسة .أجر العمل ال ُمفضّل حوالي  20يورو.
للمزيد من المعلوماتwww.unicef.fi/paivatyokerays :
معلومات تصريح جمع التبرعات :مكتب اليونيسف في فنلندا /مديرية الشرطة رقم تصريح جمع التبرعات المالية  RA/2018/1240للفترة الزمنية  2020-2019في كل أنحاء القطر.
سوف يستعمل اليونيسف األموال في دعم األطفال في ماالوي  .2020 -2019للمزيد من المعلوماتwww.unicef.fi/kerayslupa :

