
  
 

   
 

" ببرنامج  المعن�ة  األطراف  من  العدید  لمساعدة  �مرجع  هذه  واألجو�ة  األسئلة  وث�قة  استخدام   cash for�جب 

education"  :على شرح األسئلة المتعلقة بهذا البرنامج واإلجا�ة علیها. وتشمل هذه األطراف 

العاملون في مجال التعداد السكاني العاملون في الخطوط األمام�ة / العاملون في المنظمات غیر الحكوم�ة /   -

 (ال�احثون) وذلك لمساعدتهم على اإلجا�ة على األسئلة التي قد �طرحها السكان المستهدفون 

 موظفو مراكز الخطوط الساخنة / مراكز االتصال التي توفر المساعدة اإلنسان�ة في لبنان.  -

  
لى الالجئین ألنه قد یتم تعدیل محتوى هذه الوث�قة �جب عدم توز�ع نسخ مطبوعة عن وث�قة األسئلة واألجو�ة هذه ع

 وتص�ح قد�مة.

  

 2022-2021 "  الخاص �الیون�سفcash for education"  برنامج

 أسئلة وأجو�ة 

 نظرة عامة 

النقل إلى المدرسة،    ُ�فید العدید من اآل�اء واألمهات أن �عض التكال�ف غیر الم�اشرة المتعلقة �التعل�م، �ما في ذلك تكال�ف 

عام   منذ  منها).  التسرب  (عدم  فیها  وال�قاء  �المدارس  االلتحاق  إمكان�ة  َتُحّد من  رئ�س�ة  الفقر  2019ُتشّكل صعو�ات  ازداد   ،

االقتصادي وانتشار عدم االستقرار الس�اسي. وقد أدت هذه الصدمات مجتمعة، والتي تفاقمت �سبب جائحة �سبب تراجع النشاط 

، إلى انخفاض في مستوى المع�شة لنس�ة 2020واالنفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بیروت في آب / أغسطس    19-كوفید

جاالت واالحت�اجات األساس�ة، �ما في ذلك التعل�م. ونت�جة كبیرة من األشخاص في لبنان، وأدت إلى الحرمان في العدید من الم

القدرة على متا�عة التحصیل العلمي الضروري الذي   لذلك، أص�ح مئات اآلالف من األطفال في لبنان معرضین لخطر عدم 

 �حتاجون ال�ه. 

 -طفال المؤهلین من غیر اللبنانیین  و�التالي، فإن الهدف من برنامج "النقد من أجل التعل�م" هو أن تقدم الیون�سف الدعم لأل

الثاني) من خالل    -السور�ین �شكل أساسي   المسجلین في صفوف محددة من المدارس الرسم�ة في دوام �عد الظهر (الدوام 

الدراسي   العام  لهم طوال  شهر�ة  نقد�ة  مساعدة  المواصالت 22-2021توفیر  مثل  للتعل�م،  الم�اشرة  غیر  التكال�ف  لتغط�ة   ،

المدارس ونس�ة  والمصار  في  دراستهم  یتا�عون  الذین  التالمیذ  الیوم�ة، وذلك بهدف ز�ادة نس�ة  الخف�فة  الوج�ات   / الیوم�ة  �ف 

التعل�م" على   أجل  "النقد من  برنامج  في  المسجلون  فقط  المؤهلون  األطفال  المدرسي). س�حصل  التسرب  (للحد من  حضورهم 

 المساعدة النقد�ة. المساعدات النقد�ة، وستغطي �ل دفعة شهر�ن من 

 

 



  
 

   
 

 ؟ "cash for educationما هو برنامج "  .1
" �ستوفون   "cash for educationبرنامج  (الذین  لألطفال  شهر�ة  نقد�ة  مساعدات  الیون�سف  خالله  من  ُتقّدم  برنامج  هو 

-2021) المسجلین في صفوف محددة في دوام �عد الظهر (الدوام الثاني) للعام الدراسي  2معاییر األهل�ة المحددة في السؤال  

شرة للتعل�م (مثل النقل والمصار�ف الیوم�ة واللوازم  في المدارس الرسم�ة في لبنان، وذلك بهدف تغط�ة التكال�ف غیر الم�ا  22

 المدرس�ة) ومساعدتهم على ال�قاء في المدرسة (الحّد من التسرب) والذهاب إلى المدرسة �شكل منتظم.

 من الذي س�ستفید من البرنامج؟  .2

دوام   في  المسجلون  األول)  المقام  في  السور�ون  (الالجئون  اللبنانیین  غیر  الظهاألطفال  الدراسي    ر�عد  في    22-2021للعام 

 المذ�ورة أدناه: �ستوفون على األقل أحد معاییر األهل�ة المدارس الرسم�ة، والذین 

 �غض النظر عن الصف  دوام �عد الظهر في مدرسة رسم�ة المسجلون في  األطفال ذوي اإلعاقة  .1

 مدرسة رسم�ة دوام �عد الظهر في ) في Prep-ECE( صفوف الروضةاألطفال المسجلون في  .2

 دوام �عد الظهر في مدرسة رسم�ة األطفال المسجلون في الصف األول في  .3

   دوام �عد الظهر في مدرسة رسم�ة األطفال المسجلون في الصف الثاني في  .4

 دوام �عد الظهر في مدرسة رسم�ة  في  السادساألطفال المسجلون في الصف  .5

الحلقة   .6 المسجلون في  التاسع    -  3األطفال  أو  الثامن  أو  الظهر في مدرسة رسم�ة في    -الصف السا�ع   دوام �عد 

 

یرجى مالحظة أن األطفال الذین ینتمون إلحدى الفئات المذ�ورة أعاله هم فقط مؤهلون للحصول على المساعدة النقد�ة. 

�ة جم�ع األطفال المسجلین في صفوف المدارس الرسم�ة في دوام �عد  حال�ا، ال تملك الیون�سف لألسف الموارد الكاف�ة لتغط

الظهر. ولكن، في حال تغیر هذا الوضع، وحصلت الیون�سف على تمو�ل إضافي لتغط�ة األطفال اإلضافیین المسجلین في 

المعنیین في الوقت صفوف أخرى في المدارس الرسم�ة في دوام �عد الظهر، فسیتم إبالغ اآل�اء واألمهات ومقدمي الرعا�ة  

 المناسب.

 

هل جم�ع األطفال من ذوي اإلعاقة المسجلین في دوام �عد الظهر في المدارس الرسم�ة مؤهلون لتلقي المساعدة   .3

 النقد�ة �غض النظر عن الصف الذي یتا�عونه؟

إعاقة مسجل في مدرسة رسم�ة في دوام �عد الظهر، في أي صف من صفوف الروضة حتى الصف التاسع،    ذو  نعم. أي طفل

 "Cash for Education”مؤهل لتلقي المساعدة النقد�ة المقدمة من خالل برنامج 

، و�ان مسجًال في دوام �عد الظهر في مدرسة رسم�ة، ولم یتم 4إذا �ان طفلك �عاني من إحدى اإلعاقات المحددة في السؤال   

أجل   من  "النقد  برنامج  في  طفلك  لتسجیل  الشر�كة  الحكوم�ة  غیر  المنظمات  أو  المدرسة  قبل  من  إبالغك  أو  �ك  االتصال 



  
 

   
 

إلى   اسمه  إرسال  أو  اسم طفلك  المدرسة والطلب منه إضافة  أو مدیر  �مدرسة طفلك  االتصال  المنظمة غیر التعل�م"، یرجى 

 "Cash for Education”الحكوم�ة الشر�كة للیون�سف المسؤولة عن التسجیل، لیتم تسجیل طفلك المؤهل في برنامج 

 ما هي أنواع اإلعاقات؟ .4

أي طفل �عاني من إحدى اإلعاقات التال�ة على األقل، ومسجل في دوام �عد الظهر في مدرسة رسم�ة، مؤهل للحصول على   

 الدعم النقدي: 

المشي   - �ستط�ع  االصطناع�ة؛  األطراف  أو  العكازات  �استخدام  المشي  العرج،  إعاقة حر��ة:   / المشي  في  صعو�ة 

 متر)  100لمسافات قصیرة فقط (على سبیل المثال 

 صعو�ة في الرؤ�ة / ضعف ال�صر: لد�ه ضعف في ال�صر، ولكن �مكنه الرؤ�ة والقراءة بواسطة النظارات -

 مع: �مكن أن �سمع األشخاص عندما یتحدثون �صوت عاٍل فقطصعو�ة في السمع / ضعف الس -

التحدث �صعو�ة، لكن من   - الكالم: �مكنه  صعو�ة في الكالم / من الصعب أن �فهم �المه اآلخرون / ُضعف في 

 الممكن فهم ما �قوله

 فردهصعو�ة االعتناء بنفسه: �مكنه تناول الطعام وارتداء المال�س واستخدام الحمام �صعو�ة، ولكن �م -

صعو�ة تعلم أش�اء جدیدة (إعاقة ذهن�ة): صعو�ات التعلم (صعو�ة في القراءة (عسر القراءة)، اضطراب نقص االنت�اه   -

 مع فرط النشاط، إلخ). 

 صعو�ة التفاعل مع اآلخر�ن  -

 إعاقات أخرى: امراض عقل�ة / مشاكل نفس�ة، أو المشاكل الصح�ة الطب�ة / المزمنة -

من    .5 �عاني  طفلي  �ان  برنامج إذا  من  لالستفادة  مؤهًال  س�كون  فهل  الظهر،  قبل  دوام  في  مسجًال  و�ان  إعاقة 

”Cash for Education ؟” 

النقد�ة  المساعدة  من  االستفادة  �مكنهم  الرسم�ة  المدارس  في  الظهر  �عد  دوام  في  المسجلون  اإلعاقة  ذوي  األطفال  فقط  ال. 

 . 22-2021المقدمة للعام الدراسي  

لث أو الرا�ع أو الخامس وهو مسجل في دوام �عد الظهر في مدرسة رسم�ة، ونحن نع�ش  طفلي في الصف الثا   .6

 �عیًدا عن المدرسة؟ لماذا ال یتلقى أي مساعدة نقد�ة؟

الظهر، �ستهدف برنامج   المسجلین في دوام �عد  أمام تعل�م األطفال  الرئ�س�ة  العوائق  النقل ال تزال تشكل أحد  رغم أن تكلفة 

“Cash for Education”  ” فئات محددة من األطفال، �سبب القیود المفروضة على التمو�ل. �ستهدف برنامجCash for 

Education  ،األول الروضة، والصف  التال�ة:  الصفوف  في  الظهر  �عد  دوام  في  المسجلین  الرسم�ة  المدارس  في  األطفال   ”

والصف السا�ع، والصف الثامن، والصف التاسع، واألطفال ذوي اإلعاقة المسجلین في دوام    ،دس والصف السا   والصف الثاني،

 �عد الظهر �غض النظر عن الصف.



  
 

   
 

حال�ا، ال تملك الیون�سف لألسف الموارد الكاف�ة لتغط�ة جم�ع األطفال المسجلین في صفوف المدارس الرسم�ة في دوام �عد   

الیون�سف على تمو�ل إضافي لتغط�ة األطفال اإلضافیین المسجلین في  الظهر. ولكن، في حال تغیر هذا الوضع ، وحصلت 

الوقت   في  المعنیین  الرعا�ة  ومقدمي  واألمهات  اآل�اء  إبالغ  فسیتم  الظهر،  �عد  دوام  في  الرسم�ة  المدارس  في  أخرى  صفوف 

تسجیل   جولة  بتنفیذ  وستقوم  المدارس،  مدیري  �إبالغ  أ�ًضا  الیون�سف  ستقوم  من المناسب.  واألمهات  اآل�اء  لیتمكن  أخرى 

 الحضور لتسجیل أطفالهم. 

هل طفلي في مدرسة �صعب الوصول إلیها؟ لماذا توقفتم عن مساعدة األطفال في المدارس التي �صعب الوصول    .7

 إلیها؟

لألطفال المسجلین في  التصن�ف "مدرسة �صعب الوصول إلیها" لم �عد صالًحا. ولذلك، لم تعد الیون�سف توفر الدعم النقدي  

 البرنامج بناًء على هذا التصن�ف الذي أدى إلى خلق العدید من المشاكل.

”األطفال في المدارس الرسم�ة المسجلین في دوام �عد الظهر في الصفوف التال�ة:  Cash for Education�ستهدف برنامج “

السا�ع، والصف الثامن، والصف التاسع، واألطفال ذوي  والصف  ،  دسوالصف السا  ،الروضة، والصف األول، والصف الثاني

 اإلعاقة المسجلین في دوام �عد الظهر �غض النظر عن الصف. 

لماذا �حصل جاري / صد�قي / ابن عمي على مساعدة نقد�ة وال أحصل علیها أنا رغم أن طفلي وطفله یذه�ان    .8

 إلى نفس المدرسة؟ 

ال في المدارس الرسم�ة المسجلین في دوام �عد الظهر في الصفوف التال�ة:  األطف  ”Cash for Education�ستهدف برنامج “

والصف السا�ع، والصف الثامن، والصف التاسع، واألطفال ذوي  ،  دسوالصف السا  ،الروضة، والصف األول، والصف الثاني

 اإلعاقة المسجلین في دوام �عد الظهر �غض النظر عن الصف. 

تغط�ة جم�ع الصفوف. ولكن، في حال تّم الحصول على تمو�ل إضافي، ستقوم الیون�سف بتعدیل  ال تستط�ع الیون�سف حال�ا   

بتنفیذ جولة تسجیل  المدارس، وستقوم  الیون�سف �عد ذلك �إبالغ مدیري  المز�د من الصفوف. ستقوم  لتشمل  معاییر االخت�ار 

 أخرى لیتمكن اآل�اء واألمهات من الحضور لتسجیل أطفالهم. 

 "”Cash for Educationولكنه غیر مشمول ببرنامج  طفلي مؤهل  .9

األطفال في المدارس الرسم�ة المسجلین في دوام �عد الظهر في الصفوف التال�ة:    ”Cash for Education�ستهدف برنامج “

واألطفال ذوي  والصف السا�ع، والصف الثامن، والصف التاسع،  ،  دسوالصف السا  ،الروضة، والصف األول، والصف الثاني

 اإلعاقة المسجلین في دوام �عد الظهر �غض النظر عن الصف. 

  ” Cash for Education) لتلقي المساعدة من برنامج “2في حال �ان طفلك مؤهًال (وفًقا لمعاییر األهل�ة المحددة في السؤال  

ر المدرسة والطلب منه إضافة اسم  ولم یتم االتصال �ك أو إبالغك من قبل المدرسة، یرجى االتصال �مدرسة طفلك أو مدی



  
 

   
 

للیون�سف المسؤولة عن التسجیل، لیتم تسجیل طفلك المؤهل في   طفلك أو إرسال اسمه إلى المنظمة غیر الحكوم�ة الشر�كة 

 "”Cash for Educationبرنامج 

لماذا �ستفید منه  الطالب المسجلین في دوام قبل الظهر؟    ” Cash for Educationلماذا ال �ستهدف برنامج ”  .10

 األطفال المسجلین في دوام �عد الظهر فقط؟ 

قدم  تتعمل الیون�سف على دعم جم�ع األطفال المستضعفین في لبنان �غض النظر عن جنسیتهم. لدعم إعادة فتح المدارس ،  

و  التسجیل  رسوم  اللوازم الیون�سف  المدرس�ة  التعل�م�ة  توفر  الشت  والكتب  أشهر  خالل  للتدفئة  الصحة  والوقود  ومستلزمات  اء 

ل التي تحتاجها  الموارد  المدارس على  المدرس�ة حتى تحصل  الصنادیق  برنامج   عودةوالنظافة ودعم  تم تصم�م  آمنة.  مدرس�ة 

“Cash for Education”    المعرضین لخطر عدم  المسجلین في دوام �عد الظهر    المستضعفین  األطفالالتا�ع للیون�سف لدعم

وعلى أسرهم. نحن    دوام قبل الظهرلتعل�م تماًما. تتفهم الیون�سف تأثیر الفقر المتزاید على األطفال في  التسجیل أو التسرب من ا

)" للعائالت اللبنان�ة المؤهلة  ESSNندرك أن التسجیل مفتوح اآلن لبرنامج المساعدة النقد�ة "ش�كة األمان االجتماعي الطارئة (

 . رسم�ةعاًما) المسجلین في المدارس ال 18و  13وأطفالهم (الذین تتراوح أعمارهم بین 

 

من المساعدات النقد�ة   22-2021هل س�ستفید أطفال عرسال المسجلون في دوام �عد الظهر في العام الدراسي    .11

 ”؟Cash for Educationلبرنامج “

اعدات النقد�ة هذا العام  س�ستفید األطفال في عرسال المسجلون في دوام �عد الظهر في المدارس الرسم�ة من هذه المس  -نعم   

السؤال   (انظر  األخرى  المناطق  في  المعتمدة  نفسها  األهل�ة  معاییر  �ستوفون  �انوا  "أون الین 2إذا  فروع شر�ة  نظًرا ألن   ،(

 ) متوفرة في المنطقة. ولكنهم لن �حصلوا على حافالت مجان�ة �عد اآلن. OMTلتحو�ل األموال" (

 المساعدات النقد�ة؛ هل سیؤثر هذا األمر على أهلیتي؟ لقد تلقیت أنواًعا أخرى من   .12

” وفي برنامج المساعدة االجتماع�ة اآلخر للیون�سف المسمى Cash for Educationنعم. ال �مكن تسجیل الطفل في برنامج ”

لطفل الحصول على  "حّدي". �اإلضافة إلى ذلك، إذا �ان الطفل یتلقى مساعدة نقد�ة لدعم التعل�م من منظمة أخرى، فال �مكن ل

“ برنامج  من  النقد�ة  النقد�ة    ”Cash for Educationالمساعدة  المساعدة  برنامج  من  الطفل  وس�ستفید  �الیون�سف.  الخاص 

 الذي تسجل ف�ه أوال. 

برامج  على  فقط  األمر  هذا  النقد  و�نطبق  بتوفیر  تعنى  التعل�م  أخرى  الشاملة  لدعم  النقد�ة  المساعدة  ببرامج  یرت�ط  وال   ،

المتحدة ال األمم  مفوض�ة  من  النقد�ة،  المساعدة  من  أخرى  أنواًعا  تتلقى  األسرة  �انت  إذا  ولذلك،  أخرى.  ألغراض  مخصصة 

 Cash forلشؤون الالجئین أو برنامج األغذ�ة العالمي مثال، ف�مكن للطفل المؤهل أ�ًضا تلقي المساعدة النقد�ة من برنامج “

Education”  الیون�سف، ألن برامج المساعدة النقد�ة هذه مخصصة ألغراض مختلفة.الخاص� 

 



  
 

   
 

 ك�ف ُتستخدم المساعدة؟   .13

القرار �شأن ��ف�ة استخدام المساعدة   لهم. �عود  الرعا�ة  المؤهلین أو مقدمي  النقد�ة ألهل األطفال  المساعدة  الیون�سف  ستقدم 

توصي الیون�سف �شدة �أن تستخدم العائالت المؤهلة هذه المساعدة    النقد�ة إلى والد وأم �ل طفل أو مقدم الرعا�ة. ورغم ذلك، 

التعل�م�ة األخرى الضرور�ة   النقل إلى المدرسة واالحت�اجات  النقد�ة لدعم ذهاب أطفالهم إلى المدرسة من خالل تغط�ة تكلفة 

 .�شكل منتظم للطفل للمشار�ة في المدرسة

 المساعدة النقد�ة ومتى وما هي مدتها؟ما هي ق�مة المساعدة؟ ��ف یتم تقد�م   .14

السؤال   في  المحددة  االخت�ار  لمعاییر  وفًقا  والمؤهلین  الرسم�ة  المدارس  في  الظهر  �عد  دوام  في  المسجلین  لألطفال  ،  2�حق 

 . 20USD�ق�مة الحصول على مساعدة نقد�ة شهر�ة 

أشهر، بدًءا من    6)، لمدة  OMT"أون الین لتحو�ل األموال" (سیتم تقد�م المساعدة النقد�ة �الدوالر األمر�كي من خالل شر�ة   

 ، وهو الموعد المتوقع النتهاء العام الدراسي.2022حز�ران / یونیو  وحتى 2022كانون الثاني / ینایر 

س�حصل األطفال المؤهلون على شهر�ن من المساعدة في نفس الوقت. �معنى آخر، سیتم دفع المساعدة النقد�ة �ل شهر�ن.  

ال  واألمهات  سیتلقى اآل�اء الیون�سف إلعالمهم بتحصیل  مساعدة لألطفال المؤهلین أو مقدمو الرعا�ة رسالة نص�ة قصیرة من 

ستتضمن تعل�مات حول ��ف�ة تحصیل المساعدة النقد�ة. سیتم إرسال الرسائل القصیرة إلى اآل�اء واألمهات أو    ، والتيالنقد�ة

الرعا�ة في �ل مرة   المساعدة  مقدمي  دفعة شهر�ن من  أنه ستغطي �ل  �ما  أي �ل شهر�ن،  للتحصیل،  المبلغ جاهزا  �ص�ح 

 النقد�ة.

األولى   الدفعة  تحو�ل  المتوقع  شهرمن  لمدة    خالل  مؤهل  طفل  لكل  النقد�ة  المساعدة  مبلغ  ستتضمن  والتي  فبرایر،   / ش�اط 

 . 2022شهر�ن، وهما �انون الثاني / ینایر وش�اط / فبرایر 

 Cash forال تم تمدید فترة التسجیل، سیبدأ األطفال المسجلون حدیًثا والمؤهلون للحصول على مساعدة من برنامج “في ح 

Education”  .في تلقي المساعدات النقد�ة في وقت الحق، �عد اكتمال عمل�ة التسجیل المطلو�ة 

دات النقد�ة مجاًنا من أي و�یل لشر�ة "أون الین �مكن آل�اء وأمهات األطفال المؤهلین أو مقدمو الرعا�ة لهم سحب المساع 

 ) في لبنان. ُتقّدم المساعدة النقد�ة �الدوالر األمر�كي. OMTلتحو�ل األموال" (

 إذا �ان طفلي �ستوفي معاییر األهل�ة؟  ”Cash for Educationك�ف �مكنني أن أتسّجل في برنامج “  .15

الیون�سف   وشر�اء  المدارس  مدیرو  و�بالغهم  س�قوم  لهم،  الرعا�ة  مقدمو  أو  المؤهلین  األطفال  جم�ع  وأمهات  �آ�اء  �االتصال 

�التوار�خ واألوقات التي �مكنهم خاللها التوجه إلى المدارس لتسجیل أطفالهم في البرنامج. قد تتلقى أ�ًضا رسائل نص�ة قصیرة 

طفال المؤهلین أو مقدمو الرعا�ة لهم من التوجه إلى  تطلعك على أ�ام التسجیل. خالل أ�ام التسجیل، سیتمكن آ�اء وأمهات األ



  
 

   
 

” برنامج  في  التسجیل  إذا  Cash for Educationمكاتب  النقد�ة،  المساعدة  على  للحصول  أطفالهم  لتسجیل  المدارس  في   ”

 استوفوا معاییر األهل�ة للبرنامج.

واألوقا  التوار�خ  خالل  فقط  األطفال  لتسجیل  حاضر�ن  الیون�سف  شر�اء  مدیري س�كون  قبل  من  عنها  اإلبالغ  یتم  التي  ت 

المدارس والمنظمات غیر الحكوم�ة الشر�كة. وسیتم إرسال هذا الجدول الزمني إل�ك من قبل إدارة / مدیر مدرسة طفلك، ومن  

 قبل المنظمة غیر الحكوم�ة الشر�كة المسؤولة عن التسجیل. 

تس  تم  التي  المدرسة  إلى  الحالي  هاتفك  رقم  إعطاء  من  �مكن  تأكد  ثاني  هاتف  رقم  �إعطاء  أ�ًضا  یوصى  فیها.  طفلك  جیل 

 االتصال �ه في حال تعذر االتصال �ك على رقم هاتفك األساسي أو تعطُّل الخدمة، لكي یتم اطالعك على مواعید التسجیل.

 ال تقلق إذا لم تتمكن من اإلجا�ة على اتصالنا في المرة األولى، فإننا سنتصل �ك مرة أخرى. 

 لمستندات التي أحتاج الیها لتسجیل طفلي في البرنامج؟ما هي ا  .16

 إذا �نت مسجًال لدى المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، �جب إحضار المستندات التال�ة للتسجیل: 

(ش�فرا) ساري شهادة المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین سار�ة المفعول أو ال�ار�ود الخاص �المفوض�ة   -

 المفعول

 هو�تك الوطن�ة أو جواز سفر ساري المفعول -

 ینصح �إحضار دفتر العائلة للتحقق من صحة المعلومات الخاصة �الطفل.  -

 إذا لم تكن مسجًال لدى المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، �جب إحضار المستندات التال�ة للتسجیل: 

 سفر ساري المفعولهو�تك الوطن�ة أو جواز  -

 ینصح �إحضار دفتر العائلة للتحقق من صحة المعلومات الخاصة �الطفل  -

یرجى تزو�د المسؤول عن التسجیل �اسمك الصح�ح، �ما هو مذ�ور �الض�ط في وث�قة الهو�ة، ورقم هاتفك الحالي لكي تتلقى 

ك إذا �ان طفلك مؤهًال للحصول على المساعدة  عل�ه رسالة نص�ة قصیرة من الیون�سف في �ل مرة یتم فیها تحو�ل دفعة إل�

 النقد�ة.

الرقم    على  للیون�سف  الساخن  �الخط  االتصال  أو  التسجیل  عن  المسؤول  على  طرحها  یرجى  أسئلة،  أي  لد�ك  �ان  إذا 

 مساًء. 6:00ص�اًحا والساعة  9:00، في أي وقت من االثنین إلى الجمعة، بین الساعة  04727300

 

 

 



  
 

   
 

 ”؟Cash for Educationالالزمة لمواصلة تلقي المساعدة النقد�ة من برنامج ”ما هي المتطل�ات    .17

. وسیتم 2�جب أن �كون طفلك مسجًال في دوام �عد الظهر في المدرسة و�جب أن �ستوفي معاییر األهل�ة المحددة في السؤال  

للمدرسة. وستتم متا�عة عن �ثب األطفال المؤهلین الذین  التحقق من تسجیل طفلك في المدرسة بواسطة قوائم التسجیل الرسم�ة  

 یتغیبون عن المدرسة من قبل المنظمات غیر الحكوم�ة الشر�كة للیون�سف. 

 

 هل �جب أن أستخدم المساعدة النقد�ة للنقل فقط؟  .18

إلى المدرسة. �قرر  �مكن استخدام المساعدة النقد�ة ألي غرض، حسب حاجة األسرة لمساعدة أطفالها المؤهلین على الذهاب  

هذه   المؤهلة  األسر  تستخدم  أن  �شدة  الیون�سف  وتوصي  النقد�ة.  المساعدة  استخدام  وجهة  الرعا�ة  مقدم  أو  الطفل  وأم  والد 

واالحت�اجات   المدرسة  إلى  النقل  تكلفة  تغط�ة  خالل  من  وذلك  المدرسة  إلى  للذهاب  لألطفال  الدعم  لتقد�م  النقد�ة  المساعدة 

 . �شكل منتظم الضرور�ة للطفل للمشار�ة في المدرسة التعل�م�ة األخرى 

سنولي األولو�ة إلنفاق هذه المساعدة النقد�ة لتغط�ة تكال�ف النقل المدرسي ألطفالنا، لكن السائق الذي نتعامل  .19

 معه �طلب مبلًغا أكبر من مبلغ المساعدة النقد�ة.

المال�ة، ومن أجل دعم عدد أكبر من األطفال، تع للقیود  الیون�سف أن هذه المساعدة النقد�ة هي مساهمة من قبلها نظًرا  تبر 

لدعم طفلك المؤهل للوصول إلى المدرسة ومتا�عة صفوف دوام �عد الظهر. �جب أن تتذ�ر أ�ًضا أنه تقع على عاتق اآل�اء 

 واألمهات أو مقدمي الرعا�ة مسؤول�ة ضمان وصول أطفالهم إلى المدرسة والعودة منها �أمان.

 نني سحب المساعدة النقد�ة الخاصة بي؟ وما هي المستندات التي �جب ان أقدمها؟ ك�ف �مك  .20

 .(OMT�مكنك سحب المساعدة النقد�ة من أي و�یل لشر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (

) األموال"  لتحو�ل  "أون الین  و�یل شر�ة  منك  المبلغ، س�طلب  على  الحصول  الوثائق  OMTلتتمكن من  تقد�م �عض  التي  ) 

 تعرف عنك من الالئحة التال�ة: 

 نسخة أصل�ة من:  .1

o (ینطبق ذلك على جم�ع الجنس�ات) طاقة الهو�ة الوطن�ة� 

o (ینطبق ذلك على جم�ع الجنس�ات) أو جواز سفر ساري المفعول 

o   المفوض�ة السام�ة لألمم الالجئین إذا �نت مسجًال لدى  المتحدة لشؤون  المفوض�ة السام�ة لألمم  المتحدة  أو شهادة 

لشؤون  المتحدة  لألمم  السام�ة  المفوض�ة  لدى  المسجلة  اللبنان�ة  غیر  العائالت  على  ذلك  (ینطبق  الالجئین  لشؤون 

 الالجئین فقط)

o (ال�طاقة الزرقاء الصادرة عن الحكومة اللبنان�ة) أو �طاقة الالجئ الفلسطیني 

o (لغیر اللبنانیین فقط) أو �طاقة إقامة سار�ة المفعول 



  
 

   
 

 ور عن الوثائق التي تعرف عنك غیر مقبولة لسحب المساعدة النقد�ة. (!) الص 

للدفعة و�لمة سّر ُتستخدم   .1 المرجعي  الرقم  الیون�سف �ل شهر�ن  تتلقاها من  التي  النص�ة القصیرة  الرسائل  ستتضمن 

 لمرة واحدة.

 ها، یرجى االتصال بنا من خالل: للحصول على معلومات حول عمل�ة سحب المساعدة النقد�ة أو لمعالجة أي مشكلة متعلقة ب 

ص�احًا حتى الساعة    9:00، من االثنین إلى الجمعة، من الساعة  04-727300مر�ز اتصال الیون�سف على الرقم   ·

 مساًء. 6:00

لتحو�ل األموال" ( · التا�عة لشر�ة "أون الین  الرقم  OMTأو خدمة العمالء  إلى  01-391000)، على  ، من االثنین 

 مساًء. 7:00ص�اًحا حتى  8:30األحد، من الساعة 

 )؟OMTَمن ِمن عائلتي �مكنه تلقي / تحصیل المساعدة النقد�ة من شر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (   .21

الیون�سف النقد�ة في الرسالة النص�ة القصیرة التي ستتلقاها من  عندما �كون    یتم ذ�ر الشخص الذي �مكنه استالم المساعدة 

المبلغ جاهًزا لتحصیله. الشخص الذي �مكنه استالم المساعدة النقد�ة هو الوالد أو األم أو مقدم الرعا�ة الذي قام بتسجیل طفله 

 المؤهل في مكتب التسجیل خالل أ�ام التسجیل في المدرسة. 

�االتصال �مر�ز اتصال الیون�سف إذا لم یتمكن هذا الشخص من سحب المساعدة بنفسه ألي سبب من األس�اب، فننصحك  

 لتقد�م طلب �شأن هذا الموضوع.   04-727300على الرقم  

 هل �مكن للمرأة أن تستلم المساعدة النقد�ة؟  .22

نعم، �مكن أن �ستلم رجل أو امرأة المساعدة النقد�ة. ولكن الشخص الذي �مكنه استالم المساعدة النقد�ة هو أحد أفراد األسرة 

أو رجًال  �ان  المبلغ.    (سواء  تحصیل  �شأن  الیون�سف  من  ستتلقاها  التي  القصیرة  النص�ة  الرسالة  في  تحدیده  تم  الذي  امرأة) 

في مكتب  المؤهل  بتسجیل طفله  قام  الذي  الرعا�ة  مقدم  أو  األم  أو  الوالد  هو  النقد�ة  المساعدة  استالم  �مكنه  الذي  الشخص 

 التسجیل خالل أ�ام التسجیل في المدرسة. 

هذا الشخص من سحب المساعدة بنفسه ألي سبب من األس�اب، فننصحك �االتصال �مر�ز اتصال الیون�سف إذا لم یتمكن  

 لتقد�م طلب �شأن هذا الموضوع.   04-727300على الرقم  

 هل سأتلقى المساعدة النقد�ة �الدوالر األمر�كي؟   .23

“ لبرنامج  النقد�ة  المساعدة  یتم تحو�ل مبلغ  �الدوالر  Cash for Educationنعم.  و�التالي تحصل عل�ه  األمر�كي،  ”�الدوالر 

 األمر�كي. وال �مكنك تحصیله �اللیرة اللبنان�ة.

 إذا أراد الو�یل دفع المبلغ �اللیرة اللبنان�ة، فیرجى عدم تحصیل المساعدة النقد�ة و�رسال شكوى من خالل:



  
 

   
 

ص�احًا حتى الساعة    9:00لى الجمعة، من الساعة  ، من االثنین إ04-727300مر�ز اتصال الیون�سف على الرقم   ·

 مساًء. 6:00

لتحو�ل األموال" ( · التا�عة لشر�ة "أون الین  الرقم  OMTأو خدمة العمالء  إلى  01-391000)، على  ، من االثنین 

 مساًء. 7:00ص�اًحا حتى  8:30األحد، من الساعة 

 

 وال �مكنني تحصیلها شخص�ا. ماذا افعل؟ لكن  لدي إعاقة أنا هو الشخص المخول استالم المساعدة النقد�ة، .24

الین   "أون  و�الء شر�ة  من  و�یل  إلى  الوصول  على  قادر  غیر  ولكنك  النقد�ة  المساعدة  استالم  المخول  الشخص  �نت  إذا 

 . 04727300)، فننصحك �االتصال �مر�ز اتصال الیون�سف على OMTلتحو�ل األموال" (

النقد�ة ن�ا�ة عنك. ولذلك،  سَ�طلب منك موظف مر�ز االتص ال اخت�ار فرد من العائلة / شخص تثق �ه لتحصیل المساعدة 

 سُ�طلب منك تقد�م االسم الكامل للبدیل الذي اخترته واسم أمه وتار�خ میالده ورقم هاتفه.

الشخص المخول ) خطأ إمالئً�ا في اسمي الكامل (�صفتي  OMTاكتشف و�یل شر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" ( .25

 استالم المساعدة) و / أو تار�خ المیالد، و�التالي لم أتمكن من تحصیل المساعدة النقد�ة. ماذا افعل؟

أو تار�خ میالدك، فیرجى االتصال �مر�ز  الكامل  النقد�ة �سبب خطأ إمالئي في اسمك  المساعدة  لم تتمكن من تحصیل  إذا 

الرقم   على  الیون�سف  اال  04-727300اتصال  الساعة  من  الجمعة، من  إلى  وتقد�م   6:00ص�اًحا حتى    9:00ثنین  مساًء 

طلب لتحدیث المعلومات یتضمن اسمك الكامل وتار�خ میالدك تماًما �ما هو مكتوب في �طاقة الهو�ة الوطن�ة أو جواز السفر  

 الساري المفعول.

المفعول،   .26 ساري  أصلي  سفر  جواز  أو  األصل�ة  الوطن�ة  الهو�ة  �طاقة  أملك  تحصیل    ال  من  أتمكن  لم  و�التالي، 

 المساعدة النقد�ة. ماذا افعل؟

ساري   أصلي  سفر  جواز  أو  األصل�ة  الوطن�ة  الهو�ة  �طاقة  تملك  وال  النقد�ة  المساعدة  استالم  المخول  الشخص  �نت  إذا 

ائك و�ع�ش في المفعول، فستمنحك الیون�سف خ�ار تغییر المستلم عن طر�ق اخت�ار شخص تثق �ه (و�فضل أن �كون من اقر�

 نفس المنزل) لد�ه �طاقة هو�ة وطن�ة أصل�ة أو جواز سفر أصلي ساري المفعول لتحصیل المساعدة النقد�ة ن�ا�ة عنك.

من االثنین إلى الجمعة، من    04-727300لتقد�م طلب لتغییر المستلم، ُینصح �االتصال �مر�ز اتصال الیون�سف على الرقم  

 مساًء، حیث سُ�طلب منك:  6:00  ص�اًحا حتى الساعة  9:00الساعة 

 تأكید ب�اناتك الشخص�ة للتحقق من هو�تك. .1

الهو�ة   .2 ورقم  الجنس�ة  عنك:  ن�ا�ة  النقد�ة  المساعدة  لتحصیل  اخترته  الذي  البدیل  للمستلم  الشخص�ة  الب�انات  تقد�م 

 واالسم الكامل واسم األم وتار�خ المیالد. 



  
 

   
 

 تأكید عالقتك �المستلم البدیل الذي اخترته. .3

حوالي  ت ومعالجتها  المستلم  لتغییر  المقدمة  الطل�ات  مراجعة  عمل�ة  تحصیل    4ستغرق  من  لتتمكن  األقصى.  �الحد  أساب�ع 

المساعدة النقد�ة الخاصة �ك، یرجى االنتظار حتى تتلقى رسالة نص�ة قصیرة أخرى من الیون�سف �شأن تحو�ل المبلغ تحمل 

 اسم المستلم الجدید. 

الدوالر و�طلب مني سحب  ) الذي زرته ال �ملك ما �كفي من عملة  OMTو�یل شر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (  .27

 مساعدتي �اللیرة اللبنان�ة بدًال من ذلك. ماذا افعل؟

الین   "أون  لشر�ة  التا�عة  العمالء  �خدمة  ذلك  من  بدًال  واالتصال  اللبنان�ة  �اللیرة  النقد�ة  المساعدة  تحصیل  برفض  ننصحك 

) األموال"  على  OMTلتحو�ل  "أو   391000-01)  لشر�ة  و�یل  أقرب  إلى  سترشدك  لتحصیل  التي  األموال"  لتحو�ل  الین  ن 

 المبلغ �الدوالر األمر�كي.

 ) األقرب لمكان إقامتي او موقعي؟ OMTك�ف �مكنني العثور على و�یل شر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (  .28

لك  التي ستقدم    01-391000) على الرقم  OMTُیرجى االتصال �خدمة العمالء التا�عة لشر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (

 جم�ع التفاصیل التي تحتاج الیها للعثور على الو�یل األقرب لمكان إقامتك او موقعك.

) هو قر�ب لي / صد�قي / جاري / مالك مكان اقامتي، وال أرغب OMTموظف شر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (  .29

�عرف / تعرف أنني أستفید من  في تحصیل المساعدة النقد�ة منه / منها ألن ذلك ال �شعرني �الراحة. أفضل أال  

 مساعدة نقد�ة. 

) األموال"  لتحو�ل  الین  "أون  لشر�ة  آخر  قر�ب  و�یل  أي  بز�ارة  وننصحك  مخاوفك.  تماًما  نتفهم  منطقتك OMTنحن  في   (

رقم  ) على الOMTلتحصیل المساعدة النقد�ة. ال تتردد في االتصال �خدمة العمالء التا�عة لشر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (

 التي ستقدم لك جم�ع التفاصیل التي تحتاج الیها للعثور على الو�الء األقرب لمكان إقامتك او موقعك. 391000-01

النقد�ة مجان�ة؟ طلب مني و�یل شر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (  .30 المساعدة  العاملین في OMTهل  أو أحد   (

 اعدة النقد�ة. منظمة غیر حكوم�ة أن أدفع له من أجل الحصول على المس

المساعدة النقد�ة مجان�ة. إذا طلب منك أي شخص ماًال أو خدمة مقابل المساعدة النقد�ة، ف�جب أن ترفض هذا الطلب وأن  

الرقم   على  الحادث  لإلبالغ عن  الیون�سف  اتصال  �مر�ز  الساعة    04-77300تتصل  الجمعة، من  إلى  االثنین    9:00من 

 مساًء. 6:00ص�اًحا حتى الساعة 

یؤثر هذا األمر على تسجیلك في برنامج المساعدة النقد�ة، و�عني ذلك أنك ستستمر في تلقي المساعدة النقد�ة إذا أبلغت    لن

عن الحادث. ستتا�ع الیون�سف عن �ثب هذا الحادث لتجنب مشاكل مماثلة في األشهر المقبلة، وستقوم �مشار�ة شكواك مع 

 ون اإلفصاح عن هو�تك.) دOMTشر�ة "أون الین لتحو�ل األموال" (



  
 

   
 

ماذا أفعل إذا تعرضت للعنف والتحرش في طر�قي لتلقي المساعدة النقد�ة من شر�ة "أون الین لتحو�ل األموال"   .31

)OMT ؟( 

العنف والتحرش الذي تعرضت له ل�س ذن�ك. �مكنك االتصال �المنظمات التال�ة المستعدة لتقد�م الدعم لك للتعامل مع العنف  

 )، وس�عاودون االتصال �ك.miscallواجهته �طر�قة سر�ة. �مكنك أن تترك لهم مكالمة فائتة(الذي 

�مكن االطالع على أرقام الخطوط الساخنة للمنظمات التي تقدم الدعم لضحا�ا العنف القائم على النوع االجتماعي في الملحق   

 المنفصل.

في �عض األح�ان تطبیق �عض اإلجراءات التي قد تقلل من خطر  إن الحادث الذي تعرضت له ل�س ذن�ك. ومع ذلك، �مكنك   

العنف. ف�مكنك على سبیل المثال: سلوك طر�ق مختلف، أو محاولة العثور على و�یل �القرب منك، أو سلوك طر�ق مختلف 

ا من أجل التخف�ف قد �كون أكثر أماًنا، أو الطلب من شخص تثق �ه مرافقتك. فأنت أكثر درا�ة �الخ�ارات التي �مكنك اتخاذه

من مخاطر العنف وسوء المعاملة. و�مكن للمنظمات المشار الیها هنا أ�ضا أن تساعدك في العثور على طرق أكثر أماًنا لتلقي  

 المساعدة من خالل محاولة وضع خطط تحافظ على سالمتك.

مونه لمصلحتهم الخاصة بدًال إن زوجي و/أو عائلته �أخذون �ل المال الذي أتلّقاه من المساعدة النقدّ�ة و�ستخد .32

 . من إنفاقه على احت�اجات أطفالنا األساسّ�ة في مجال التعل�م

�مكنك االتصال �المنظمات التال�ة المستعدة لدعمك للتعامل مع هذا الوضع �طر�قة سرّ�ة. �مكنك أن تتر�ي لهم مكالمة فائتة،  

 .وس�عاودون االتصال �ك

الل تقد�م طلب لتغییر المستلم عبر مر�ز اتصال الیون�سف. وستقوم الیون�سف �مراجعة  �مكنك أ�ضًا تغییر اسم المستلم من خ

على   الحصول  عائلتك من  إقصاء  یتم  لن  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  والتواصل معك.  �جب  �ما  الموضوع  ومتا�عة  الطل�ات  كل 

 .المساعدة النقدّ�ة إذا طلبت هذا التغییر

وجك وعائلته إذا قررت تغییر اسم المستلم، و�ذا �ان هذا األمر سیؤدي إلى تعرضك إلى ولكن، من المهم التفكیر في رد فعل ز 

لتحدید   لك  الدعم  تقد�م  أدناه  الیها  المشار  للمنظمات  و�مكن  في وضعك،  األنسب  هو  ما  أكثر  تعرفین  أنت  عن�ف.  فعل  رد 

 .اإلجراءات التي �جب اتخاذها

ظمات التي تقدم الدعم لضحا�ا العنف القائم على النوع االجتماعي في الملحق  �مكن االطالع على أرقام الخطوط الساخنة للمن

 المنفصل.

 

 



  
 

   
 

أنا مطلقة/منفصلة عن زوجي واألطفال معي، ولكن زوجي هو الشخص المخول استالم المساعدة النقدّ�ة. ��ف   .33

 �مكنني تغییر ذلك لكي أستلم المساعدة النقدّ�ة بدال عن زوجي؟ 

المستلم من خالل تقد�م طلب لتغییر المستلم عبر مر�ز اتصال الیون�سف. وستقوم الیون�سف �مراجعة �ل  �إمكانك تغییر اسم  

الطل�ات ومتا�عة الموضوع �ما �جب والتواصل معك. تجدر اإلشارة إلى أنه لن یتم إقصاء عائلتك من الحصول على المساعدة  

 . النقدّ�ة إذا طلبت هذا التغییر

في رد فعل زوجك وعائلته إذا قررت تغییر اسم المستلم، و�ذا �ان هذا األمر سیؤدي إلى تعرضك إلى   ولكن، من المهم التفكیر

لتحدید   لك  الدعم  تقد�م  أدناه  الیها  المشار  للمنظمات  و�مكن  في وضعك،  األنسب  هو  ما  أكثر  تعرفین  أنت  عن�ف.  فعل  رد 

 .اإلجراءات التي �جب اتخاذها

الساخنة للمنظمات التي تقدم الدعم لضحا�ا العنف القائم على النوع االجتماعي في الملحق  �مكن االطالع على أرقام الخطوط  

   المنفصل.

 مالحظة هامة  .34

 مالحظات ونصائح تعطى في نها�ة التفاعل: 

لتحو�ل  · الین  "أون  لشر�ة  و�یل  أي  من  األمر�كي  �الدوالر  نقد�ة  أوراق  شكل  على  لك  النقد�ة  المساعدة  تقد�م  یتم 

و�یل. تجنب الذهاب إلى أي فرع لشر�ة    1100) في مختلف األراضي اللبنان�ة، و�بلغ عدد الو�الء  OMTاألموال" (

 "أون الین لتحو�ل األموال" إذا �ان مزدحًما أو �القرب من تجمعات أو حشود �بیرة من الناس.

 قناعك وعّقم ید�ك �عد استالم النقود.حافظ دائًما على مسافة آمنة من اآلخر�ن عند التواجد في أي فرع، واحتفظ � ·

 تجنب تحصیل المساعدة النقد�ة في ساعات متأخرة.  ·

برنامج  أو  الالجئین  لشؤون  المتحدة  لألمم  السام�ة  المفوض�ة  أو  الیون�سف  من  أنهم  یدعون  الذین  األشخاص  من  احذر 

قد �طلبون منك   والذین  أخرى  إنسان�ة  أو أي منظمة  العالمي  لكي تحصل على  األغذ�ة  تثبت هو�تك  التي  الوثائق  منحهم 

في  العاملین  أمام  إبرازها  منك  ُ�طلب  قد  لك.  ملك  هي  هو�تك  تثبت  التي  الوثائق  أخرى.  خدمات  أو  النقد�ة  المساعدة 

ال    الیون�سف أو مفوض�ة األمم المتحدة لشؤون الالجئین أو برنامج األغذ�ة العالمي أو المنظمات اإلنسان�ة األخرى، ولكن 

 ُ�سمح لهم �االحتفاظ بها. 

إذا أعطیت الوثائق التي تثبت هو�تك لفرد أو منظمة وشعرت �أي شك، فیرجى إبالغ الخط الساخن للیون�سف على الفور  

 مساًء. 6:00ص�اًحا حتى الساعة  9:00من االثنین إلى الجمعة، من الساعة   04-727300على الرقم  
 

 


