
Help us provide equal access to e-learning 
by donating electronic devices

  ســاعدهم بالوصــول لدروســهم مــن خالل
 التــرع باألجهــزة اإللكرتونيــة

دريس بإيدك
My Education  
in Your Hands



نظــرة عامة
يواجــه العديــد مــن األرس الكثــر مــن التحديــات يف التعامــل مــع التعلــم عــن بعــد خــالل اإلغــالق الصحــي بســبب كورونــا، ورمبــا من أكر 
هــذه التحديــات هــي عــدم القــدرة عــى متابعــة الــدروس عــن بعــد النعــدام توفــر األجهــزة اإللكرتونية أو االتصــال املناســب باالنرتنت 

مــا دعــى مؤسســة “أنــا أتعلــم” إلطــالق حملــة “دريس بإيــدك” التــي تهــدف إىل دعــم جهــود الحكومــة يف التعامــل مع االزمة 
الحاليــة والتــي تقــوم عــى تزويــد العائــالت املتــررة حــول األردن باألجهــزة اإللكرتونيــة )الهواتــف الذكيــة ،اللــوح الــذيك، الالبتوب( 

ليتمكــن أطفالهــم مــن اســتكال ومتابعــة دروســهم عــن بعــد. 

“ املعلمــن بشــتغلوا كثــر ليســاعدوا األهــايل خــالل هــاي الفــرتة، بعملــوا الحصــص فيديوهــات وببعتوهــا، بــس صعــب علينــا نحفــظ 
كل الفيديوهــات عــى التلفــون ألنــه فــش مســاحة بتكفــي مــع إنــو بنحتاجهــا عشــان األطفــال برجعــوا إللهــا وقــت االمتحانــات”  -هكــذا 

عــرت أم لطفــل يف عمــر املدرســة أحــد املســتفيدين مــن برامــج “أنــا أتعلــم” اإللكرتونيــة وهــو مــا يجعلنــا أيضــاً نفكــر بــاألرس التي 
لديهــا أكــر مــن طفــل واحــد يف عمــر املدرســة وال يتوفــر لديهــا عــدد مناســب مــن األجهــزة اإللكرتونيــة مــا ينعكس عــى الوقت 

املتوفــر لألطفــال ملتابعــة دروســهم عــن بعد. 

مــاذا تفعــل الحملة؟
ألن مؤسســة “أنــا أتعلــم” تركــز عملهــا عــى التعليــم وتؤمــن بــه كحــق يجــب أن يتوفــر للجميــع أطلقــت حملــة “دريس بإيــدك” والتــي 

تقــوم عــى جمــع األجهــزة اإللكرتونيــة املســتعملة والجديــدة مــن املترعــن كاملؤسســات والــركات وحتــى األفــراد، ونقلهــا إىل 
العائــالت ذات الدخــل املتــدين واملتأثــرة باإلغــالق الصحــي بســبب كورونــا يف كل مــن األزرق، خريبــة الســوق، مخيــم البقعــة، مخيــم 

ســوف، ديــر عــال، الزرقــاء، جــرش والطفيلــة ودعمهــم ليتمكــن أطفالهــم مــن الوصــول لدروســهم ومتابعــة تعلمهــم عــن بعد.

“مــا بقــدر أحــر درويس زي صحــايب ألنــو عنــا كمبيوتــر واحــد يف البيــت وإخــواين األكــر منــي بيســتخدموه ألنهــم توجيهي 
وبالجامعــة” بهــذه الكلــات عــر أحــد األطفــال مــن الصفــوف األساســية خــالل مشــاركته بإحــدى جلســات “أنــا أتعلــم” اإللكرتونيــة والتي  

متــت بالتعــاون مــع املجتمعــات املحليــة لدعــم بعضهــا البعــض لتجــاوز هــذه األزمــة، ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن العائــالت ليســت مجهزة 
بــاألدوات الالزمــة للوصــول ملثــل هــذه الرامــج حتــى مع اســتخدام أدوات بســيطة مثــل الواتس أب. 

ســاعدهم بالوصول لدروســهم
 ذلــك الجهــاز البســيط الــذي مل تســتخدمه منــذ مــدة ميكــن أن يجعــل عمليــة تعلــم طفــل أكــر ســهولة، 

مهــا كانــت مســاهمتك بســيطة ميكنــك تعبئــة النمــوذج التــايل:

 ليقــوم متطوعــي “أنــا أتعلــم” بالتواصــل معــك وزيارتــك ألخــذ الجهــاز وإيصالــه لــألرس التــي تحتــاج إليه، 
فجيــل اليــوم يحتــاج لنــوع جديــد مــن املســاعدة تناســب تحدياتهــم. 

 إذا كان لديــك أي استفســارات أو مالحظــات ميكنكــم التواصــل مــع املؤسســة عــر الوســائل اآلتيــة:

Campaign@ilearnjo.com  :الريــد االلكــرتوين

هاتــف:  0792828150

0792828160 واتساب: 

#MyEducationJo     ادعمنــا مــن خــالل اســتخدام الوســم      #دريس_بإيــدك

https://forms.gle/fJo92XSGoaGSCeoS7

حملة دريس بإيدك



OVERVIEW
Many families are facing challenges as the country shuts down amid the Coronavirus pandemic.  The main 
challenges are access to electronic devices and internet connection. The I Learn organization will launch 
the ‘My Education in Your Hands’ campaign which aims to support the Government efforts in allowing equal 
access to e-learning through providing disadvantaged families in various locations across Jordan with 
access to electronic devices, such as laptops and tablets and smartphones.

”There has been a lot of effort to support parents during this time. Teachers are doing a great job of 
creating video lessons. However, it is difficult to save all this material on a mobile phone because there isn’t 
enough space. I don’t want to have to erase any of the material because my children need to revise for their 
tests“, one mother of school-aged children has told us. This makes us think about all the families that have 
more than two school-age children. Each child will not get the time or attention that they need from the 
family to complete their lessons. This is especially the case if the family has limited resources. These families 
are faced with the difficult decision of prioritizing the education of some of their children above others.  

WHAT IS IT ABOUT? 
The I Learn organization focuses on education and we believe that everyone has the right to learn. When 
responding to the coronavirus pandemic, we have been trying to support families with school-aged children 
who have limited resources. I Learn intends to launch the ‘My Education in Your Hands’ campaign to collect 
used or new electronic devices from institutions, companies, and individuals to give to low-income families 
in Azraq, Kherbet Souq, Baqaa Camp, Souf Camp, Deir Alaa, Zarqa, Jerash, and Tafila so that their children 
can access their lessons and pursue their learning remotely.

HELP THEM CONTINUE THEIR EDUCATION 
A simple donation of a laptop or tablet that you no longer use will go a very long way in supporting a child 
to continue their education from home.  No matter how simple your contribution is, you can fill out the 
following form:

I Learn volunteers will contact you to arrange to pick up the device)s( from and deliver them to each family. 
If you have any questions or comments, you can contact the Foundation via the following:

Email:  Campaign@ilearnjo.com 
Call: 0792828150
Whatsapp: 0792828160

Support us by using the hashtags  #MyEducationJo   دريس_بإيــدك#

https://forms.gle/fJo92XSGoaGSCeoS7

My Education in Your Hands


