
  ٢٠٢٠-٢٠١٩الیون�سف  -الوصول الى المدرسة برنامج 

 أسئلة وأجو�ة

 

 الخلف�ة

 

، وخاصًة بدوام �عد الظهر في المدارسلعدید من األطفال الالجئین الملتحقین أمام االوصول إلى المدرسة �أمان تحدً�ا �بیًرا قد �شكل 

نائ�ة �صعب الوصول إلیها. إن الهدف من "برنامج في مناطق مدارس واألطفال الملتحقین � والمعوقین، ،�النس�ة لألطفال األصغر سناً 

إلى المدرسة، وفًقا لمعاییر  الوصولكبر في األتحد�ات الالوصول إلى المدارس" هو توفیر مساعدة نقد�ة ألولئك األطفال الذین یواجهون 

 األهل�ة المحددة. تشمل هذه المعاییر:

 

 ؟". ما هو "برنامج الوصول إلى المدرسة١

كبر األتحد�ات اللمساعدة األطفال الضعفاء الذین یواجهون  مساعدات نقد�ة تقدمه الیون�سفهو برنامج  المدرسةل إلى برنامج الوصو 

 دوام �عد الظهر. تعتمدالتي المدارس إلى وصولهم تحول دون التي حواجز الو 

 

 ؟البرنامجهذا من  المستفیدمن . ٢

معاییر األهل�ة  أحد وتستوفي دوام �عد الظهر في المدارسالتي لدیها أطفال مسجلون في الالجئین  أسر هممن هذا البرنامج المستفیدون 

 الموضحة أدناه:

  .خالل دوام �عد الظهر مدرسة حكوم�ة في أي مرحلة تعل�م الطفولة الم�كرةفي األطفال المسجلین • 

 .دوام �عد الظهرخالل  حكوم�ة أي مدرسةالمسجلین في  ذوو اإلعاقةاألطفال • 

في  خالل دوام �عد الظهر �صعب الوصول إلیهامدارس محددة ) في والثالث ،والثاني ،الصف األول( ١األطفال الملتحقون �الدورة • 

 .جم�ع المحافظات

 
من قبل العدید من المشاركین " برنامج الوصول إلى المدرسة" المتعلقة بـ  سئلةاألھذه األسئلة واألجوبة كمرجع لمعالجة یتم استخدام 
 : في البرنامج
في اإلجابة على أسئلة  ن لمساعدتھمووالباحث / موظفو المنظمات غیر الحكومیة  / العاملون في الخطوط األمامیة  •

 .السكان المستھدفین
 . مراكز االتصال في لبنان / موظفو الخطوط الساخنة اإلنسانیة  •

 
 . قدیمةتوزیع ھذه األسئلة واألجوبة في نسخة مطبوعة على الالجئین ألن ھذه الوثیقة قد یتم تغییرھا وتصبح تقم بال 

 



 

على سبیل  ،تقع تلك المدارساألطفال السور�ین الالجئین ألن قبل سیرًا على األقدام من  الیهاوصول الهناك �عض المدارس التي �صعب 

. هذا العامل، إلى جانب المخاوف األمن�ة المتزایدة وغیر المتوقعة، یث�ط و�منع السر�عطر�ق تتطلب عبور الفي منطقة جبل�ة أو  ،المثال

ومن أجل السماح لجم�ع األطفال �الحصول على تعل�م جید  ،�عض اآل�اء من السماح ألطفالهم �السیر إلى المدرسة دون إشراف. و�التالي

وفًقا للمعاییر المتفق  المسجلین في دوام �عد الظهراألطفال األكثر ضعًفا  نقلستقدم الیون�سف مساعدة نقد�ة لدعم  ،٢٠١٩/٢٠٢٠في 

 علیها أعاله.

 

 الوصول إلیها؟�صعب  على أنها مدرسة المطلو�ة لتصن�ف مدرسةما هي المعاییر  .٣

 المعاییر التال�ة: استوفتالوصول إلیها إذا  �صعبیتم تصن�ف المدرسة على أنه 

  ؛تقع المدرسة على قمة تل و�صعب الوصول إلیها• 

 الطر�ق السر�ع؛عبور  یتطلب الوصول الى المدرسة• 

  ؛ا غیر مأهولة �السكانالمدرسة في منطقة معزولة للغا�ة حیث یوجد عدد قلیل جدًا من السكان/ تقر��تقع • 

 .تهب فیها ر�اح قو�ة و�كسوها الجلید وأح�اناً الطرق المؤد�ة الى المدرسة موحلة للغا�ة في فصل الشتاء، • 

 

 . ما هي المساعدة؟٤

القرار �شأن ��ف�ة استخدام هذه األموال إلى آ�اء �ل طفل أو مقدم الرعا�ة �عود ألطفال المؤهلین. استقدم الیون�سف مساعدة نقد�ة ألسر 

 .طفالهاألالى المدرسة هذه األموال لتنظ�م المواصالت �استخدام العائالت المؤهلة  تقومله. ومع ذلك، توصي الیون�سف �شدة أن 

 

 توفیرها؟یتم وما هي المدة التي س ،ومتى ،المساعدة؟ ��ف ما ق�مة هذه. ٥

 

أمر�كً�ا شهرً�ا من خالل  لیرة لبنان�ة30,000   معاییر األهل�ة، على و�ستوفيفي المدرسة  �عد الظهردوام س�حصل �ل طفل مسجل في 

 وسوف تتوقف عند انتهاء السنة الدراس�ة. ٢٠٢٠-٢٠١٩ال�طاقة الحمراء. سیتم تقد�م المساعدة النقد�ة خالل السنة الدراس�ة 

 

مستفید یتلقى الوف س .٢٠٢٠) ینایر( آخر �انون الثانيفي نها�ة �ل شهر. من المتوقع أن تكون الدفعة األولى �حلول سیتم إیداع المبلغ 

في �انون  تسجیل األطفال المؤهلین للبرنامجالتمكن من . في حال عدم هقصیرة في �ل مرة یتم فیها تحو�ل الدفعة إلى حسا� نص�ة رسالة

وستكون ینایر. �انون الثاني/ مرة أخرى في أوائل ألطفال ل فتح �اب التسجیلسیتم في البلد، د�سمبر) �سبب الوضع كانون األول / األول (

 ینایر لهذه العائالت.�انون الثاني/الدفعة األولى في نها�ة شهر 

 

 المعاییر؟ �ستوفيك�ف �مكنني التسجیل في البرنامج إذا �ان طفلي . ٦

. المدارسالبرنامج في في تسجیل الو�بالغهم بتار�خ ووقت  المؤهلینوشر�اء الیون�سف �االتصال �جم�ع أسر األطفال  المدارسس�قوم مدراء 



�انوا أطفالها إذا  لتسجیل مدرسة، ستتمكن العائالت من الوصول إلى مكاتب التسجیل في الالتي یتحدد فیها التسجیله األ�ام في هذ

 معاییر األهل�ة للبرنامج. یتم تقس�م فترة التسجیل األولى على مرحلتین: �ستوفون 

سیتلقى األطفال . نها�ة الشهر لغا�ة، وتمتد مناس�اً مدرسة ال حسب ما تراه  ،٢٠١٩د�سمبر �انون األول/  فيتبدأ المرحلة األولى  •

 .٢٠٢٠ ینایر/الثاني�انون في نها�ة الدفعة األولى الذین تم تسجیلهم 

 وفًقا لذلك. م. وسیتم إبالغك٢٠٢٠ینایر �انون الثاني/ ١٠إلى  ٧في األسبوع الممتد من قد تجري مرحلة تسجیل ثان�ة  •

 

سیتم  .واألوقات المحددة في األ�ام إنما سیتواجدون فقط ،طوال الوقتخالل الفترات المذ�ورة أعاله  المدارسشر�اء الیون�سف في یتواجد لن 

 أ�ًضا. ستقوم �االتصال �كالتي مدرسة طفلك والمنظمة غیر الحكوم�ة المسؤولة عن التسجیل عن طر�ق هذا الجدول الزمني إل�ك ارسال 

 

 من خالله . یوصى أ�ًضا بتقد�م رقم هاتف ثانوي �مكنالتي قمت بتسجیل طفلك فیهاإلى المدرسة الحالي تأكد من تقد�م رقم هاتفك 

مواعید تتخلف عن  حتى ال ،ال�ك من خالل رقم هاتفك األساسي، أو �ان خارج الخدمةتعذر الوصول  أ�ًضا في حال كالوصول إل�

 التسجیل.

 

 �ك مرة أخرى. سنقوم �االتصالال تقلق إذا فاتتك مكالمتنا، 

 

 هل سأتلقى المساعدة فور تسجیل طفلي في برنامج الوصول إلى المدرسة؟ .٧

  

ستتحقق الیون�سف من حضور طفلك في قوائم الحضور الرسم�ة  ،الوصول الى المدرسةطفلك في برنامج أن تقوم بتسجیل ال. �مجرد ك

 طفلك التحق رسم�ًا �المدرسة. أن �مجرد أن یتم التحقق من المساعدة  و�التالي ستبدأ بتلقي المساعدة للمدرسة.

 

 الوصول إلیها؟مدرسة �صعب ولكن لم یتم تصن�ف مدرستي على أنها  ،�عیًدا عن المدرسة أسكنل سأتلقى المساعدة إذا �نت ه. 8
 

النقد�ة لألطفال الصغار جدًا في ات ال، لن تتلقى مساعدة. �جب أن تكون مسجًال في مدرسة قر��ة من مكان سكنك. یتوفر برنامج المساعد

تم  مدرسة المسجلین في ٣و ٢و ١األطفال في الصفوف و  ،ین في دوام �عد الظهرواألطفال المعوقین المسجل ،مرحلة تعل�م الطفولة الم�كرة

 تصن�فها ضمن "المدارس التي �صعب الوصول الیها".

 

 ما هي المتطل�ات الالزمة لمواصلة تلقي مساعدة الوصول الى المدرسة؟ 9.

 
٪ على األقل في الشھر، وإال سیتم إجراء ۷۰المدرسة بنسبة یجب أن یكون الطفل مسجالً في دوام بعد الظھر وتم التحقق من حضوره 

 متابعة دقیقة وفقًا لذلك. وسیتم التحقق من تسجیل الطفل في قوائم التسجیل / الحضور الرسمیة الخاصة بالمدرسة على أساس شھري.



، �جب أن �كون له مبرر ما تقدم یتجاوز على األقل، وفي حال وجود أي غ�اب في الشهر %٧٠�جب أن یبلغ الحضور الشهري نس�ة   

ستتم المتابعة عن كثب عند التغیب، وسوف یتأثر الدفع في وقوي (على سبیل المثال، مطلوب شهادة طب�ة في حالة المرض لفترة طو�لة) 
 حالة الغیاب الطویل وغیر المبرر.

 

 ما هي المستندات التي أحتاجها لتسجیل طفلي في البرنامج؟. ١٠

 المستندات التال�ة للتسجیل: �جب أن تقوم �إحضار، المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئینإذا �نت مسجًال لدى 

  و الرمز الشر�طي للمفوض�ة (ش�فرا)لشؤون الالجئین أالسام�ة شهادة المفوض�ة  -

 .للتحقق من صحة المعلومات الخاصة �الطفلدفتر العائلة  �إحضار ینصح -

 

 :أن تقوم �إحضار المستندات التال�ة للتسجیل، �جب المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئینإذا لم تكن مسجًال لدى 

 الهو�ة الوطن�ة أو جواز السفر -

 .لطفلصحة المعلومات الخاصة �اللتحقق من دفتر العائلة  �إحضارینصح  -

 

عند التسجیل ألغراض  ال�طاقة النقد�ة الحمراء، یرجى منك إحضار أم ال المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئین لدىسواء �نت مسجًال 

 .صحة المعلومات المذ�ورةالتحقق من 

 

الیون�سف أثناء التسجیل حتى نتمكن من إصدار  من، فال تقلق، لكن یرجى إبالغ مسؤول التسجیل �طاقة نقد�ة حمراءإذا لم �كن لد�ك  

 رسالة نص�ة قصیرة عبر�طاقة جدیدة لك. تجدر اإلشارة إلى أن عمل�ة إصدار �طاقة جدیدة تستغرق شهر إلى شهر�ن. سیتم إعالمك 

 للتحصیل. وجهوز�تها�مجرد إصدار ال�طاقة الحمراء الجدیدة الخاصة �ك 

 

حیث ستتلقى رسالة نص�ة قصیرة من الیون�سف في �ل مرة یتم فیها تحو�ل دفعة الحالي برقم هاتفك  الرجاء أ�ًضا تزو�د مسؤول التسجیل

 إلى حسا�ك.

 

من  ،االثنین إلى الجمعة في أي وقت من ،٠٤ ٧٢٧ ٣٠٠فیرجى االتصال �الخط الساخن للیون�سف على  ،إذا �انت لد�ك أي أسئلة

 مساًء. ٦:٠٠ الساعة ص�اًحا وحتى ٩:٠٠الساعة 

 

ضمن إطار برنامج الوصول الى نقد�ة ال ھل سیستفید األطفال المسجلین في دوام بعد الظھر في مدارس عرسال من المساعدات11.
 ؟۲۰۲۰-۲۰۱۹المدارس للفترة الزمنیة 

 
المنطقة، لن �حصل طالب المدارس في عرسال المسجلین في  �شكل استثنائي، و�سبب محدود�ة الوصول إلى أجهزة الصراف اآللي في

 .مجاناً  دوام �عد الظهر على مساعدات نقد�ة ولكن البرنامج سیؤمن لهم المواصالت (حافلة)



 

سیتم تقد�م هذه الخدمة . طالب المدارس في عرسال المسجلین في دوام �عد الظهرجم�ع توفر لة المواصالت لن تجدر اإلشارة أن خدم

، واألطفال مرحلة تعل�م الطفولة الم�كرةللطالب في ستوفي معاییر "المدارس التي �صعب الوصول الیها"، والتي تشمل  للمدارس التي

 في دوام �عد الظهر.المسجلین  ٣و ٢و ١المسجلین في دوام �عد الظهر، واألطفال في الصفوف  المعوقین

 

 ؟المطلوبة للحصول على خدمة المواصالتمعاییر الفي البرنامج إذا كان طفلي یستوفي  كیف یمكنني التسجیل. ١٢
 
 

كانون الثاني/ وإبالغھم بأھلیة أطفالھم في  المؤھلینالیونیسف في عرسال باالتصال بجمیع أسر األطفال  وشركاءسیقوم مدراء المدارس 
 المدارس.البرنامج في في تسجیل الوبتاریخ ووقت  ۲۰۱۹دیسمبر 

 
 

 ؟ك�ف سأتلقى المساعدة إذا لم �كن لدي �طاقة حمراء. ١٣

 ستصدر لك الیون�سف �طاقة جدیدة. ،إذا لم �كن لد�ك �طاقة حمراء

 

�مجرد إصدارها. �جب أن تكون ال�طاقة جاهزة خالل فترة �طاقتك توز�ع  وموقع ،ووقت ،ستتلقى رسالة نص�ة قصیرة إلبالغك بتار�خ

 .الوصول الى المدرسةشهر�ن �عد تسجیل طفلك في برنامج 

 

 لنقل فقط؟ل المبلغ النقديعلي استخدام یتوجب . هل ١٤

الى  هذا المبلغم طر�قة استخداتعود على الذهاب إلى المدرسة. أطفالها �مكن استخدام األموال ألي غرض، حسب حاجة األسرة لمساعدة 

. في حال وجود نقل الطفل الى المدرسة �أولو�ة تكال�فالوالدین أو مقدمي الرعا�ة للطفل. توصي الیون�سف �شدة �استخدام األموال لتغط�ة 

  .XXXXXاالتصال �الخط الساخن للیون�سف على �األسر أن تقوم �جب  ،أي أسئلة أو شكوك حول استخدام النقد

 

 لكن السائق الذي نتعامل معه �طلب مبلًغا أكبر.، األولو�ة إلنفاق هذه المساعدة لتغط�ة رسوم النقل المدرسي للطفلسنمنح . ١٥

�مثا�ة مساهمة الخاصة بوصول التالمیذ الى المدرسة مساعدة النظًرا للقیود المال�ة ومن أجل دعم عدد أكبر من األطفال، تعتبر الیون�سف 

 �جب التأكید أن ضمان وصول األطفال إلى المدرسة والعودة منها �أمان هي. دوام �عد الظهر المدرسة في�لدعم طفلك في االلتحاق 

 أو مقدمي الرعا�ة. مسؤول�ة األهل

 

 ؟هذا العاملتلق�ه   . ماذا لو تلقى طفلي الدعم العام الماضي ولكن لم �عد مؤهالً ١٦

وقد ال �كون �عض األطفال الذین تلقوا الدعم في العام  ةالوصول إلى المدرسالدعم المتعلق �ال یتم تغط�ة جم�ع الطالب � ،لسوء الحظ

قد تختلف من سنة إلى التي األهل�ة و  معاییردعم على الالعام. تعتمد األهل�ة للحصول على لتلقي الدعم هذا الدراسي الماضي مؤهلین 

 أخرى.



 

 وتر�ز الیون�سف �شكل خاصوتقی�م األطفال األكثر احت�اًجا. بناءًا على االعت�ارات المال�ة لقد تغیرت معاییر األهل�ة للبرنامج هذا العام 

األطفال الصغار إضافة الى  وذوي االحت�اجات الخاصة المسجلین في دوام �عد الظهر، مرحلة تعل�م الطفولة الم�كرةاألطفال في  على

 .�سبب موقعها أو الطرق المؤد�ة الیها المدارس التي �صعب الوصول الیهافي  ٣و  ٢و  ١الصفوف دوام �عد الظهر في ن في المسجلی

 �جب التأكید أن ضمان وصول األطفال إلى المدرسة والعودة منها �أمان هي مسؤول�ة األهل أو مقدمي الرعا�ة.

 

 من الدعم النقدي؟في المدرسة  الدوام الص�احيالمسجلین في هل �ستفید الالجئون . ١٧

 .الص�احي الى دوام �عد الظهرالدوام ال. ومع ذلك، ال یتم تشج�ع اآل�اء / مقدمي الرعا�ة على نقل أطفالهم من 

 

جلین في دوام المسجلین في الدوام الص�احي، ولكن فقط �ستهدف أولئك المسالتالمیذ  الوصول الى المدرسة. لماذا ال �ستهدف برنامج ١٨

 �عد الظهر؟

 لیون�سف لقطاع التعل�م في لبنان.الواسع الذي تقدمه االمساعدة النقد�ة هي أحد مكونات برنامج الدعم 

 

في  غیرهم من الطالب غیر اللبنانیینو  ،�ما في ذلك اللبنانیین والسور�ین والفلسطینیین ،تواصل الیون�سف دعم جم�ع األطفال في لبنان

 وتدر�ب المعلمین. ،في فصل الشتاء المدارسوالوقود لتدفئة  ،وتوفیر اللوازم المدرس�ة ،أنحاء البالد من خالل دفع رسوم التسجیلجم�ع 

 

جم�ع األطفال، �ما أننا نقوم بتسدید رسوم الذي �طال مهارات المعلمین في مختلف المدارس لتحسین جودة التعل�م نحن نقوم بتطو�ر 

 لوازم المدرس�ة لجم�ع األطفال الذین یرتادون المدرسة.التسجیل وتوفیر ال

 

 ؟لتلقي هذه المساعدة على أهلیتيذلك ؛ هل سیؤثر مساعدات نقد�ة أخرى من الیون�سفأتلقى أنا . ١٩

 مدرسة.الوصول الى الاالستفادة من المساعدات النقد�ة األخرى على أهلیتك لبرنامج تؤثر لن  ،الك

 

 �طاقتي. ماذا علي أن أفعل و��ف أحصل على المساعدة؟ تلفتأو  )PINرقم التعر�ف الشخصي (فقدت �طاقتي الحمراء أو . ٢٠

 االتصال: �مكنك ،PINأو رقم التعر�ف الشخصي لإلبالغ عن المشكالت المتعلقة �ال�طاقة الحمراء و / 

 

 الوقت أوقات العمل رقم الهاتف مر�ز االتصال 

 البنك اللبناني  ١

  (BLF)الفرنسي

01-24 77 77 

OR 

03-24 77 77 

24/7   24/7 



مر�ز االتصال التا�ع  ٢

لشؤون للمفوض�ة السام�ة 

 األغذ�ةبرنامج  / الالجئین

 العالمي

01-59 42 50 

 

 من االثنین الى

 الجمعة

 الحقاً  یتم تحدیده

 من االثنین الى 00 73 72-04 مر�ز اتصال الیون�سف ٣

 الجمعة

الساعة التاسعة 

 ص�احا الى الساعة

 السادسة مساءا

 

 
�مر�ز االتصال التا�ع للبنك في حال فقدان أو سرقة ال�طاقة الحمراء أو رقم التعر�ف الشخصي، یرجى االتصال على الفور  -

 لغاء �طاقتك على الفور. إل) BLFاللبناني الفرنسي (
عن ال�طاقة المحتجزة  لالستفسار، فادخل الى فرع البنك �كإذا قامت ماكینة الصراف اآللي �احتجاز ال�طاقة الحمراء الخاصة  -

 برنامج األغذ�ة العالمي وأبلغ عن فقدان �طاقتك. / للمفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئینأو اتصل �مر�ز االتصال التا�ع 
، اتصل �مر�ز االتصال التا�ع للمفوض�ة السام�ة لشؤون توقفت عن العملخاصة �ك أو في حال تلف ال�طاقة الحمراء ال -

 .لإلبالغ عن األمرالالجئین / برنامج األغذ�ة العالمي 
، اتصل �مر�ز االتصال التا�ع للمفوض�ة السام�ة لشؤون توقف عن العملفي حال فقدان رقم التعر�ف الشخصي أو  -

 المي لإلبالغ عن األمر.الالجئین / برنامج األغذ�ة الع
 

 ؟، أیهما �جب أن أستخدم�طاقتان حمراوانلدّي . ٢١

 

و / أو  ،الوصول الى المدرسةمسؤول التسجیل أثناء تسجیل طفلك في برنامج  �إبالغ قومتأن ف�جب  ،حمراوانإذا �ان لد�ك �طاقتان 

 ٦:٠٠ص�اًحا حتى الساعة  ٩:٠٠من االثنین إلى الجمعة من الساعة  300 727 04 االتصال �الخط الساخن للیون�سف على الرقم

 .المسؤول بذلكمساًءا و�بالغ 

 

 .حمراوتان�طاقتان المساعدة إذا �ان لد�ك  تتضاعفلن 

 

  مهم. ٢٢

 

لشؤون الالجئین، أو برنامج األغذیة العالمي، أو الیونیسف، أو أي منظمة  المفوضیة السامیةاحذر من األشخاص الذین یزعمون أنھم من  
إنسانیة أخرى ویطلبون منك أن تقدم لھم وثائق ھویتك مقابل المساعدة أو الخدمات. وثائق الھویة الخاصة بك ملك لك. قد یُطلب منك 

لشؤون الالجئین أو برنامج األغذیة العالمي أو الیونیسف أو المنظمات اإلنسانیة ولكن ال یُسمح لھم  السامیة مفوضیةالإظھارھا لدى 
 باالحتفاظ بھا.

 إذا قمت بتقدیم مستندات ھویتك الى شخص أو منظمة تشك فیھا، یرجى إبالغ المفوضیة على الفور.

ً ما تكون خدمات المفوضیة وبرنامج األغذی ة العالمي وأنشطتھا مجانیة. وبالتالي إذا طلب منك أي شخص ماالً أو خدمات في غالبا
  الرقم المقابل، یرجى االتصال بمركز االتصال التابع للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین / برنامج األغذیة العالمي على الفور على

۰۱٥۹٤۲٥۰ 


