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       مهمتنا  
    

ــاح، وذو  ــتدام، مت ــال مس ــوت ع ــراءة بص ــج ق ــم برنام تقدي
تكلفــة قليلــة وفعاليــة عاليــة، قابــل للتطبيــق فــي بيئــات 
مختلفــة، يهــدف لغــرس حــب القــراءة ألجــل االســتمتاع 
لــدى األطفــال فــي األردن والشــرق األوســط، وباقــي أرجــاء 
ــن شــركائنا  ــراء وتمكي ــا مــن خــال إث ــم. نحقــق نجاحن العال
ــار  ــي إط ــية ف ــدرة المؤسس ــاء الق ــن، وبن ــن والداعمي العاملي
ــاع النهــج العلمــي  الجــودة الشــاملة والتطــور المســتمر واتب

ــة. ــادة الفعالي ــا لزي ــخير التكنولوجي ــات وتس والدراس

       رؤيتنا  
    

غرس حّب القراءة من أجل االستمتاع عند األطفال

       كيف يمكنك المساعدة  
    

أن تصبح سفيًرا للقراءة وأن تفتح مكتبتك.	 
جمع التبرعات لنا.	 
التبرع لنا بشراء قصص األطفال التي طورناها.	 
االنضمام لطاقمنا أوالتطوع في المؤسسة.	 
اقرأ واقرأ ألطفالك.	 



       أثرنا
    

إن نهــج نحــن نحب القراءة مســتدام وقابل لانتشــار بســهولة، 
ــل  ــاج إال للقلي ــه ال يحت ــة، ألن ــق الريفي ــي المناط ــة ف خاّص
مــن المتطلبــات وهــي: قــارئ ُمــدّرب، ومجموعــة صغيــرة 
مــن الكتــب، ومــكان مريــح، ومشــاركون متحمســون. وعلــى 
هــذا النحــو، أطلقــت نحــن نحــب القــراءة أكثــر مــن 4,000 
ــر  ــع أنحــاء األردن، وتوســعت لتصــل ألكث ــي جمي ــة ف مكتب
ــذ عــام 2009،  ــم . من ــع أنحــاء العال ــًدا فــي جمي مــن ٥0 بل
ــا 2٦0,000  ــًا ، ووزعن ــر مــن 440,000 طف ــا ألكث قرأن
ــا، ودربنــا أكثــر مــن 4,000 ســفيًرا مــن جميــع أنحــاء  كتاًب

العالــم. 

       ماذا نقدم  
    
القراءة في مخيمات الاجئين لتعزيز التعلم االجتماعي 	 

)SEL( العاطفي
القيام ببحوث علمية مع جامعات عالمية عن تنمية 	 

الطفولة المبكرة
تطوير شبكة السفراء العالمية  )WLR-GAN( عبر 	 

تطبيق الهاتف الخلوي
تطوير قصص تثري أدب األطفال باللغة العربية	 
التعاون مع منظمات أخرى غير ربحية لنشر البرنامج	 
مشاريع تمكين المرأة والفتاة	 

       الجوائز  
    

 	 IDEO من منظمة  Amplify  جائزة
وسام الملك حسين للعطاء 	 
مبادرة كلينتون العالمية 	 
 	 WISE جائزة
جائزة اليونسكو الدولية لمحو األمية	 
جائزة كاوس جيه جاكوبس 	 

“من خالل القراءة ، أخفف من ضغوطات الحياة وأجعل األطفال ينسون ذكريات الحرب. 
لدرجة أن بعض األطفال األميين يحفظون القصة ويأخذونها إلى منازلهم ليقرؤوها 

على إخوانهم وأخواتهم باستخدام الرسوم التوضيحية”

- نسرين, سفيرة نحن نحب القراءة في مخيّم األزرق/ األردن

      نموذجنا

إقامــة مكتبــات نحــن نحــب القــراءة أو جلســات للقــراءة 
بصــوت عــاٍل ُتعقــد فــي أماكــن عامــة يمكــن ألطفــال الحــي 
الوصــول إليهــا بســهولة. حيــث يتــم قــراءة القصــص لألطفال 
)0-10 ســنوات( المكتوبــة بلغتهــم األم والتــي تعكس خلفيتهم 
ــدة  ــات الجي ــة والممارس ــف اإليجابي ــجع المواق ــة وتش الثقافي
مــن قبــل ســفراء نحــن نحــب القــراءة، وهــم متطوعــون 
محليــون مدربــون مــن قبــل برنامــج نحــن نحــب القــراءة. 

يتضمــن تدريــب نحــن نحــب القــراءة تدريبــات مباشــرة وجًها 
لوجــه ودورات عبــر اإلنترنــت. تركــز الــدورات التدريبيــة 
علــى بنــاء القــدرات بمــا فــي ذلــك مواضيــع مثــل التواصــل 

وبنــاء الثقــة وإدارة الوقــت وريــادة األعمــال االجتماعيــة. 

يتــم إرشــاد المتطوعيــن فــي إنشــاء مكتبــة نحــن نحــب 
ــاٍل. ــراءة بصــوت ع ــة الق ــك كيفي ــغيلها، وكذل ــراءة وتش الق

مكتبة في كل حي


