األهل والمتعهدون األعزاء،
____________ تُنظم ____________________ مشي -اليونيسف ،حيث يساعد الطالب أطفال
العالم الثالث من خالل الرياضة.
نُرحب بكم في رعاية إنجاز الطالب! في هذا العام الدراسي سيكون مشي -اليونيسف ال ُمفضّل قد أت ّم  20عاماً .إن
غرض مشي -اليونيسف ،مثله مثل عمل اليونيسف أيضا ً يستند إلى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل .في شهر
تشرين الثاني /نوفمبر  2019سيكون قد مضى على هذه االتفاقية  30عاماً .الشكر العميق لكم أنتم أهالي وأقارب
الطالب ،الذين عبر مشي -اليونيسف وعبر الطرق األخرى وبالمثابرة تقومون بتحسين حقوق الطفل.
إن طالب هذا العام الدراسي ،والمتعهدون واليونيسف سوية سوف يساعدون األطفال في الحصول على مدارس التعليم األساسي
الجيدة في ماالوي ،وفي جنوب أفريقيا من أجل تحقيق حق كل طفل في التعليم .من خالل دعم مشي -اليونيسف سوف يتم تعليم
المعلمون ،وشراء األدوات المدرسية وتحسين مشاركة األطفال في صنع القرارات في المدارس .إن اليونيسف تعمل على المدى
البعيد وتؤثّر كخبير على أصحاب القرار ،كي يتم الحصول في كل مدرسة على الجودة العالية واألمان لكل طفل.
أهالً بكم معنا من أجل تحقيق حقوق الطفل!
حر التحيات
مع أ ّ
هيئة تعليم المدرسة واليونيسف

ملخص حول مشي -اليونيسف

شاهد فيديو عن حليمة البالغة  12عاما ،التي عادت إلى مقاعد
الدراسة من جديد:
www.unicef.fi/halima

• قبل البدء بالحدث الرياضي يقوم الطالب بجمع متعهدين لهم من األهل والمقربين ،الذين يتعهدون بالتبرع بمبلغ مالي معين عن
اإلنجاز الرياضي لكل طالب قاموا بكفالته .يمكن للطالب المشاركة أيضا ً في الحدث حتى بدون أن يكون لديهم متعهدين.
• في يوم الحدث الرياضي سوف يحصل الطالب على ختم عن كل إنجاز يقوم به ،حيث يوضع في جواز مشي -اليونيسف الخاص
بكل طالب باإلضافة إلى أن الطالب سوف يشعر بأثرعمله الخاص الذي قام به بشكل فعلي على العالم المحيط.
• بعد انتهاء يوم الحدث الرياضي يقوم المتعهدون بدفع المبلغ المالي المعيّن عن كل ختم موجود في الجواز وذلك ،إما بإعطاء المبلغ
للطالب في الظرف الخاص بالمتعهدين أو التبرع بشكل مباشر إلى منظمة اليونيسف عبر شبكة االنترنت.

للمزيد من المعلوماتwww.unicef.fi/unicef-kavely :
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 :

