إن العنففض

ففم ال ففهرة تففاحهة تمعففا

مع عنففا

الفلسفينن ،ا ان سسف ا النسففال اللفاات ،ا ل ف او
افصح ع تعه ه للعنض داخل ال نفل او ف
رحم رفهاد االسهة قم لف  .%83وتععفمد ركفلا
العنض ال اجه

م ال هرة ف ،مع عنا الفلسفينن،

العنض االقعصادي والعنض النفسف ،الفا العنفض
المنس ،والذي يشلل تهميفما لحنفاة النسفال سًفها
لالعع ارات الثقافنا وال مع عنا القائ ا.
للع ل علا ااجها العنض وتقميم خفم ات للنسفال
اللففاات ،تعه ف للعنففض تففم تيففايه إجففهالات
ورسً ا لعلان إحفم

الطيفاات الهئنسفنلا ل نفال

ك لا فعلَّالا ُععملدة القياعات تع ل علا ح ايا
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النسال وتقميم الطفم ات ال عطصصفا لهف حسف
احعنففاجه  .و العففال ،تففافنه الطففم ات الصففحنا
االجع اعنا والقاساسنا العف ،تفمعم حفاالت العنفض
وإجهالات العحايل الالزم لها ف خفال

سفاعمة

ُلولدي حذه الطم ات علفا العلعفهلُع علفا حفاالت
العنض وتافنه الملعم الصحل ،والنلفس ،والقاساس،ل
واالجع اع،ل الالزم لها وتحايلهفا إلفا ال ُّسلسفات
األُخه ال عننا العف ،تع فل هفذا ال مفا إ ا فا
اسعمعت الحاجفا الفا تحايفل النسفال الفا جهفات
و ّسسات رخه لل سفاعمة فف ،تقفميم الطفم ات
ال عطصصا وح ايا حقه

الحناة .

3 of 11

كنففض ي لف للنسففال العاجففه ليلف الطم ففا
(الصحنا -االجع اعنا -القاساسنا والح ايا) الع،
تطص النسال

حايا العنض ؟

ي ل لل هرة ان تعاجه الا ال ّسسات الع ،تقمم
خففم ات

اكففهة للنسففال ليلف الطم ففا ثففل

ميهيا العن نا االجع اعنا دوائه ح ايا االسهة
ف ،الشهطا الفلسينننا رو
الع ،تقمم خم ات للنسال

خال ال ّسسات
ّسسات ال مع ف

ال مس .،ك ا ي ل ان سفصف عف العنفض ف
خال العنادات وال هاكل الصحنا ال عااجمة ف،
نيقعفف

ويقففام قففمم الطففم ات ات ففا

االجففهالات الطا ففا نًففام العحايففل الففاطن،
للنسال ال عنفات

رجل تقميم الطم ا االفضفل

لل هرة.

4 of 11

ا ح ،الطم ات الع ،تقمم للنسال ف ،القياعات
ال طعلفففا (الصففحنا -االجع اعنففا -القاساسنففا
والح ايا)؟
 تعلقا النسال فف ،القيفا الصفح ،الطفم ات
الصحنا والع ،تش ل خم ات العقص ،والسّا
ع العنض العالج الي  ،ال عا عفا

فا يلفلم

للنسال.
 ا ا ف ،القيفا االجع فاع ،فعشف ل خفم ات
االركاد وال شارة االركاد الم فاع ،االركفاد
االسهي العاعنا وريضا تش ل الطفم ات فف،
القيا االجع اع ،خم ات الح ايفا والعفمخل
الياريل للنسال ال عنفات.
 ف ،القيا الشهط ،تقمم خفم ات الح ايفا-
نات إياال رو اي كلل ف ركفلا الح ايفا
اجع اع ،قاساس ،وال ساواة ال ننا علا النا
االجع اع ،وت لن النسال.
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 الطم ات القاساسنا والع ،تع ثل عقفميم الفمعم
القففاساس ،الع ثنففل ال حففاكم واالسعشففارات
القاساسنا.
الطم ات الع ،تقم ها
اسم ال ّسسا العناان
ال ّسسا
حاتض 29-9239892 :الطم ات االجع اعنفا
حافًا رام
النفسفففنا الصفففحنا
رام اهلل رم الشهايط
اهلل وال نهة
االقعصاديا وال سفاواة
ال ننففا علففا النففا
االجع ففاع ،وت لففن
النسال.
حاتض 29-9284892 :ح ايففا نففات إيففاال
وحمة ح ايا
ال الا  /ميهيا كهطا إجع اع،
االسهة
رام اهلل
واألحماث
الصففح ،االجع ففاع،
ع ارة عايضا -اليا ق
ح ايا و نات االياال
ميهيا العن نا األو
قهب سنن ا القص ا
االجع اعنا/
حاتض29-9283848 :
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ميهيا حا حاتض 29-9423828 :الطفففم ات الصفففحنا
(عالج ط  ،وخفم ات
رام اهلل وال نهة ميهيا حا رام اهلل-
االركفففاد وال شفففارة
ال الا ماس وزارة
للنسال)
السناحا
تقففمم الطففم ات ففف،
عنففففادات الهعايففففا
الصحنا وال سعشففا
العا لازارة الصحا.
اجع ففاع ،النفسفف،
/2822922828
دائهة اإلركاد
قفففاساس ،ال سفففاواة
2828999342
واإل ال
ال ننففا علففا النففا
ال قه الهئنس للمائهة
األسهي
االجع اع،
دياان قا  ،القضاة
ال الا
الفهو ف ،كافا
ال حاكم الشهعنا ف،
ال حافًات
نموق النفقا حاتض 29-2233949 :اجع اع ،ح،
تعلن  ،قاساس،
رام اهلل خلض م
الفلسينن،
اقعصادي ال ساواة
فلسين الي  ،ع ارة
ال ننا علا النا
إز قنا اليا ق االو
االجعناع ،وت لن
النسال
7 of 11

ّسسا ساا

اتحاد
الم عنات
الععاوسنا
للعافنه
والعسلنض
هكل ال هرة
لإلركاد
القاساس،
واالجع اع،

حاتض 29-9413122 :تافنه الح ايا
والعحايل الا نات
الهقم ال ماس191 ،
اال نا
داخل االرا ،
المعم واالركاد
الفلسينننا
النفس،
االركم القاساس،
ال ساواة ال ننا علا
النا االجع اع،
وت لن للنسال
حاتض 29-9418228 :اقعصادي ال ساواة
ال ننا علا النا
كار االرسا خلض
االجع اع،
وزارة الع ل دخلا
الم نل سنعه ع ارة
عشعار اليا ق الطا س
حاتض -9289149 /9 :ح ايا نات إياال رو
ركلا
ري كلل
29
الح ايا اجع اع،
 98كار كيارة ي
قاساس ،ال ساواة
الها ‘ رام اهلل
ال ننا علا النا
االجع اع،
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طاقم كّون
ال هرة

هكل عالج
وتأحنل حايا
الععذي
ج عنا الهال
األح ه
الفلسينن،

ج عنا ال هرة
العا لا
الفلسينننا
للعن نا
هكل الصحا
النفسنا
ال مع عنا

حاتض-9239938/4 :
29
كار االرسا ع ارة
عااد اليا ق الثاس،
رام اهلل
حاتض29-9291912 :
ع ارة ال اسا اليا ق ‘8
كار االرسا
رام اهلل
حاتض29-9289894 :
ج عنا الهال األح ه
ال نهة كار القمس

اجع اع ،قاساس،
ال ساواة ال ننا علا
النا االجع اع،
وت لن النسال
اجع اع ،سفس،
ح ،تعلن ،

ح ايا نات إيفاال و
ري كففلل ف ركففلا
الح ايففا اجع ففاع،
سفس ،ح ،تعلن ،
ال ساواة ال ننا علفا
النا االجع اع،
حاتض 29-9239991 :ح ايا حا سفسفنا
خفففم ات اجع اعنفففا
رام اهلل -كار رك
وقاساسنا
حاتض 29-9423828 :اجع اع ،إركاد فهدي
وج فففاع ،ورسفففهي
ال نهة ال الا كار
وقاساس.،
الفمه المميم
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وكالا ال اث
المولنا

هسا ج ح ايا العائلا
ااق ع ل وكالا
ال اث.
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الطم ات االجع اعنفا
النفسفففنا الصفففحنا
االقعصاديا وال سفاواة
ال ننففا علففا النففا
االجع ففاع ،وت لففن
النسال
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