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Reading aloud to children provides a tool for building resilience, flexibility and improving the psychological 
and social state of children and adults. We Love Reading is a program to and from society, a model and 
philosophy to inspire adults, young people and children to accept and overcome difficules. Children and 
youth in refugee communies tend to drop out of school and become aimless. By training refugee 
volunteers to read fun stories for children in their mother tongue, we give children a way to communicate 
with parents and caregivers to build the wheel of change. We Love Reading is an evidence-based model 
dedeveloped by people from the local community in a way focused on finding soluons by approaching the 
problem owners, it is a low-cost and sustainable program.

We Love Reading is a program that is easily deployed and implemented through innovave partnerships, 
providing proacve support in the early stages in an easy to implement way.

The program we love reading is a successful program because it showcases:
• The importance of building local programs that beer address psychological and social problems than the 
similar internaonal programs.
• The importance of early intervenon, such as the establishment of prevenve programs to avoid 
increasing the seriousness of problems.
• • Developing programs based on rigorous studies.
• The importance of establishing sustainable programs managed by the problem owners because this in 
itself is considered as social and psychological support.

In addion to the program, WLR has developed 32 children books to help build resilience including different 
social emoonal subjects such as, refugees, empathy, bullying, social inclusion, disabilies and more. WLR 
is a grassroots program that is simple, cost efficient, flexible, and sustainable.  It is based on research and 
rigorous evaluaons. 

“I have been reading to Syrian and Jordanian children at the camp, and found that they got along with 
each other, and discovered what they have in common.” Faten Tahan, Refugee, Jordan

“A study done by WLR in collaboraon with Yale University has shown significant social emoonal 
relief among refugee female volunteers implemenng the Program.”
The Impact of the WLR Pilot Program on the Psychosocial Health of Parcipang Children in Zaatari 
Refugee Camp in Jordan.

WE LOVE READING

A path to building resilience 
among refugees

A community based social 
emoonal support program



إنّ القراءة بصوت عالٍ لألطفال توفرّ أداة لبناء الصمود والمرونة وتحسين الحالة النفسية واالجتماعية لدى 
األطفال والبالغين. نحن نحب القراءة هو برنامج من وإلى المجتمع، وهو نموذج وفلسفة إللهام البالغين 
والشباب واألطفال على تقبل وتجاوز الصعوبات. األطفال والشباب في مجتمعات الالجئين يميلون إلى ترك 
المدرسة، ويصبحون بال هدف. من خالل تدريب المتطوعين الالجئين على قراءة قصص ممتعة لألطفال بصوتٍ 
عالٍ وبلغتهم األمّ، نعطي األطفال وسيلة للتواصل مع اآلباء ومن يرعاهم لبناء عجلة التغيير. نموذج نحن نحب 
القراءة نموذج مبني على األدلة تم تطويره من قبل أشخاص من المجتمع المحّلي بطريقة محورها إيجاد 

الحلول بالتركيز على أصحاب المشكلة، وهو برنامج قليل التكلفة ومستدام . 

برنامج نحن نحب القراءة هو برنامج يسهل نشره وتطبيقه من خالل الشراكات المبتكرة، مما يوفر دعماً وقائياً 
في المراحل المبكرة بطريقة سهلة التطبيق. 

يعدّ برنامج نحن نحب القراءة برنامجًا ناجحًا ألنه يعرض : 

• أهمية بناء البرامج المحلية التي تعالج المشاكل النفسية واالجتماعية بشكل أفضل من البرامج العالمية. 
• أهمية التدّخل المبكّر، مثل: إنشاء البرامج الوقائية لتفادي زيادة خطورة المشكالت. 

• إقامة برامج مبنية على دراسات دقيقة. 
• أهمية إقامة برامج مستدامة يديرها أصحاب المشكلة ألن ذلك بحد ذاته يعتبر دعمًا اجتماعيًا ونفسيًا.  

باإلضافة إلى البرنامج، قمنا بتطوير 32 قصة أطفال بمواضيع عدة بهدف بناء القدرة على تقبل وتجاوز 
الصعوبات، منها: التضامن اإلجتماعي، تقبل ذوي اإلعاقة، التعاطف وغيرها. نحن نحب القراءة هو برنامج من 
المجتمع وللمجتمع، برنامج بسيط وفعال من حيث التكلفة وهو برنامج مرن ومستدام، ويقوم على مبدأ 

البحث العلمي والتقييم الدقيق.  

نحن نحب القراءة 

طريق لبناء القدرة على التكيف بين 
الالجئين 

برنامج دعم اجتماعي قائم على 
المجتمع 
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كنــتُ ومازلــتُ أقــرأ لألطفــال الســوريين واألردنييــن معــاً فــي نفــس الجلســة، حيــن بــدأ األطفــال يجــدون 
قواسم مشتركة أكثر فيما بينهم، وبذلك زالت الحدود وأصبحوا أقرب إلى بعضهم 

في دراسة قام بها برنامج نحن نحب القراءة وبالتعاون مع جامعة ييل (YALE)، تم رصد ارتفاع في نسبة 
الدعم االجتماعي والعاطفي بين المتطوعات الالجئات أثناء تطبيق برنامج نحن نحب القراءة. أثر تطبيق 
برنامج نحن نحب القراءة على الصحة النفسية اإلجتماعية لألطفال في مخيم الزعتري لالجئين في األردن 


