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ســـيام يف شـــهر03

آذار - مارس



الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين „ســيما” 

ــر  ــة غي ــة، تنموي ــة طبي ــانية، إغاثي ــة إنس ــي منظم : ه

ــة وال  ــة السياس ــا باألنظم ــاط له ــة؛ ال ارتب ــة، وطني ربحي

أعمالهــا  جميــع  تقــدم  اآليديولوجيــات.  وال  األحــزاب، 

اإلنســانية اإلغاثيــة للجميــع دون اعتبار للعــرق أو الجنس 

ــة.  ــب أو اللغ ــة أو المذه ــن أو الطائف ــون أو الدي أو الل

ــى  ــوء عل ــليط الض ــى تس ــهرية إل ــرة الش ــدف النش ته

اإلنجــازات و المشــاريع التــي ترعاهــا الرابطــة مــع تقديم 

ــل  ــم العم ــن حج ــة ع ــي الرابط ــة لمتابع ــرة واضح فك

فــي هذه المشــاريع عبــر اإلحصائيــات المتنوعــة، إضافة 

إلــى تغطيــة األحــداث والفعاليــات التــي شــاركت فيهــا 

الرابطــة مــع تقاريــر مفصلة عن نشــاطات قســم التدريب 

و التعليــم و الــدورات التــي يقيمهــا مــع ذكــر نبــذة عــن 

عــدد األجهــزة الطبيــة التــي قــام المكتــب الهندســي 

بإصالحهــا أو صيانتهــا .  

مقدمة:

النرشة الشهرية: سيام يف شهر
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مشفى  سيما للعزل في إدلب » الكارلتون«
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4380 عدد المستفيدين من خدمات 
GBV الحماية و

2474 عدد المستفيدين من خدمات 
الحمايه العامه 

777 عدد المستفيدين من خدمات حماية 
الطفل

162 عدد المستفيدين من خدمات الدعم 
النفسي االجتماعي

1030 عدد المستفيدين من خدمات 
التوعية من المخاطر

1931 عدد المستفيدين من خدمات 
التوعية لقضايا الطفل

39 عدد المستفيدين من خدمات إدارة 
الحالة واعادة التأهيل لذوي االعاقة
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