
 إن منظمة اي ام يب ار  تؤيد دعم الحلول الطويلة األمد و التي سوف تساهم يف الرقي
 بإمكانيات األطفال السوريني و ذلك من أجل ضامن مستقبلهم. و هذا من شأنه أن

 يخفف من اآلثار السلبية للحرب عىل األطفال و تحصيلهم العلمي. فالتنشئة االجتامعية
 و اإلندماج ستنقذ مستقبل األطفال. و منذ نشأتها، قدمت منظمة اي ام يب ار  خدمات

 .رعاية األطفال و التدريبات التنموية و نشاطات ما قبل املدرسة من خالل غرف األطفال

 و يف سبيل زيادة املساحات اآلمنة لألطفال و تشجيع األطفال لحامية أنفسهم، ستفتتح
 منظمة اي ام يب ار  بيت الدعم االجتامعي غرفة أطفال جديدة يف الحادي عرش من شهر

 .يناير من العام 2016 و ذلك يف متام الساعة الحادية عرش صباحاً
 و بهذه املناسبة فإن منظمة اي ام يب ار  بيت الدعم االجتامعي ستترشف بحضوركم هذه

.اإلفتتاحية يف املركز االجتامعي النسايئ يف منطقة حيايت حران

 تدعوكم منظمة اي ام يب ار  بيت الدعم

االجتامعي يف أورفا

 لحضور حفل افتتاح غرفة األطفال يف 

.املركز االجتامعي النسايئ التابع للمنظمة

التاريخ         : الحادي عرش من شهر يناير للعام 2016

التوقيت        : الساعة الحادية عرش صباحاً

 مكان الحدث  : املركز االجتامعي النسايئ التابع ملنظمة اي ام يب ار  بيت الدعم االجتامعي / القاعة الرئيسية و غرفة األطفال

 العنوان          : منطقة حيايت حران / كوميسار شاكر شارع رقم: 3854 / رقم البناء 8 / أورفا – األيوبية

www.imprhumanitarian.org :      املوقع االلكرتوين

info@imprhumanitarian.org :      الربيد االلكرتوين      

      



مراسم افتتاح غرفة األطفال
 يف الحادي عرش من يناير 
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اإلفتتاحية 
 أغنية باللغة الرتكية عن الطفولة

عرض مرسحي   
 أغنية باللغة العربية عن سوريا      

اسرتاحة      

نشاطات غرفة األطفال
الرسم عىل وجوه األطفال      

مرسح العرائس     
)ماما نويل )كتابة األسامء عىل البالونات      

إطالق البالونات يف الجو      
اإلختتام      

11.00 – 11.15     
11.15 – 11.25     
11.25 – 11.45     
11.45 – 12.00    

12.00 – 12.20    

12.20 – 12.35     
12.35 – 12.45    
12.45 – 13.00   
13.00 – 13.15     

13.15 – 13.30     


