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اإلفتتاحّية -02

اإلفتتاحّية

فرنسيس البابا  أقوال  من 

الكنيسة تنمو بالشهادة، فالشاهد يعترف بما أنجزه 
عمل المسيح والروح القدس في حياته... والشهادة 
ألعمال  شهود  نحن  فينا.  محصورة  خدمة  ليست 

الرّب في حياتنا.

إعالن اإلنجيل يعني أن نتحّدث عن أعمال المسيح 
بكلمات واقعّية ودقيقة، تماًما كما فعل الّرسل.

نحن تلّقينا الروح القدس في سرَّي الِعـماد والتثبيت.
إن فتحنا له قلوبنا وسمحنا له بأن ُيرشدنا، فسيقودنا 
إلى خالص نفوسنا وسُيعطينا القّوة إلعالن اإلنجيل 

ألجل خالص جميع األنفس.

نشيطين،  مسيحّيون  الدوام:  على  لنكون  َمدعوون 
نسانيين، ينظرون إلى  متفائلين وهادئين، واقعّيين واإ
العالم ال كعدّو ينبغي القضاء عليه أو الهرب منه،

بل كـإبـٍن ضاّل علينا إرجاعه وافتداؤه بالحّب.

األمام،  إلى  نمشي  عندما  ينمو،  اإليمان  إّن 
متسّلحين بالثقة في اهلل.

بأنفسنا  الثقة  قّلة  ِمن  الشفاء  إلى  جميًعا  نحتاج 
وبالمستقبل. وبالحياة 

الشكر ليس مسألة تهذيب وأصول، بل هو مسألة 
إيمان.

إّن كلمة »شكًرا« هي أسهل كلمة وأكثرها منفعة، 
أدعوكم لشكر اهلل على النِّعم التي حصلتم عليها، 

لى دعم َمن يواجه مصاعب للتقّدم في الحياة. واإ

القلوب الحزينة يجعلها الشيطان تستسلم بسرعة...

أّما فرح الرّب فيجعلنا ننهض ونغّني ونبكي فرًحا.

بل  ُيرتجلون  وال  بالوالدة  ُيخلقون  ال  القّديسون 
يصيرون، تاركين اهلل أن يسكن فيهم يوًما بعد يوم، 

وأن يحّولهم إليه.



 أخبار ونشاطات والدنا-03

 أخبار ونشاطات والدنا 
البرامج التربوية

إلى أغلى مرّبين ومرّبيات

منحّب نعّيدكن كلكن بهالمناسبة.
إنتو المؤتمنين عالغاليين. 

والحنان  بالمحّبة  علُين  بتتباخلوا  ما  الّلي  إنتو 
والمشاركة والعطاء.

بهالعيد الممّيز، منحّب نذّكركن بأهّمّية الّرسالة الّلي 
منُكن  ما  لو  بوالد  الّله،  بوالد  اإلهتمام  تقدُمَوا:  عم 

ما كانوا هالقّد فرحانين ومرتاحين، كونوا أكيدين.

األحلى  بس  بحياتنا،  أهداف  نحّط  حلو  كتير 
واألرقى أّنو هاألهداف تثمر وتتحّول لطموحات ما 
ننُشر  عم  ونصير  إال  عالوصول  نثاِبر  حدود،  إال 

المعرفة، البسمة والفرح لكّل الّلي حواَلينا.

ونرجع  أحالمُكن،  كّل  ويحّققلُكن  ياُكن  يخّليلنا  \لّله 
فرح  مليانة  سنين  ونتشارك  أحلى،  بظروف  نلتقى 

وحّب وصّحة وسالم وبحبوحة.
منحبُكن. 

القسم الّتربوي

اليوم العالمي لمتالزمة الحب

21 آذار هو تاريخ مهّم لعيلة سيزوبيل. كّل سنة 
والدنا  مع  تضامنّية  وقفة  منخّصص  بهالتّاريخ، 

وشبيبتنا تنضّوي على أهمّية وجودن بيناتنا. 

بهالّسنة اإلستثنائّية، ما حّبينا يمرق هالّنهار مرور 
الكرام. قّررنا نحّضر فيديو مصّور ويوصل ألكبر 
عدد من الّناس عبر وسائل التواصل اإلجتماعي، 
أهمّية  على  ونشّدد  بقلوبن  الفرح  ننشر  وهدفنا 

وجودن ودورن يّلي ما بيقّل عن دورنا. 

صّور  يلي  درغام«  »رالف  عيلتنا  صديق  منشكر 
سم  هالعمل مع رودي قّسيس اللي حكي بإسمو واإ
أصحابو، وشربل افرام )إبن المربّية جوسلين افرام( 
يّلي ساند رودي وتضامن معو ألن إيد يإيد منمّلي 

الّدني حّب وفرح. 
وحدة اإلعاقة الفكرّية
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ماما... إنت العيد

كلمة بإسم فريق وحدة الّتدّخل المبكر لكّل إّم.
»21 آذار من كّل سنة أحاسيس كتيرة بتعيشا كّل 

أّم، من فرح، فخر، حّب وخوف على والدها.

شو في أجمل من هاألحاسيس خصوصي إذا نابعة 
بعيلتا  فخورة  متلكن،  هالحّب  بكّل  مفعمة  أّم  من 

الّزغيرة وملتزمة بعيلتا الكبيرة سيزوبيل.

إللكن ولكّل أّم مننحني ومنزّقف زقفة إحترام وتقدير 
ومنقلكن: »منفتخر بكّل إّم منكن وبالّجهود يّلي عم 
بهالحياة.  مهّم  عنصر  والدكن  يكونوا  حّتى  تعملَوا 
بكّل ثقة منوعدكن إّنو بقّوة وحنان إّمنا سّت البيت 
أكيد رح نرجع نعّيد سوا وعلى أمل الّلقاء عن قريب، 

منحبكن كتير«.

فاديا  مدام  حضور  سّلوم،  جوزيف  األّب  بمباركة 
بوحدة  األّمهات  كّل  ومشاركة  اإلدارّيين  صافي، 
عن  المباشر  الّلقاء  خالل  عّبرنا  المبكر  الّتدّخل 
وتشاركنا  والدنا  من  إّم  لكّل  ومحّبتنا  تقديرنا  مدى 
بجّو  لألّمهات  واألزواج  الوالد  من  ومعايدة  بألعاب 
من الفرح، من المشاعر المؤّثرة وأكيد من المحّبة.

وحدة الّتدّخل المبكر

كريم والّرجعة على سيزوبيل

من بعد غياب أشهر، ما في أحلى من الّرجعة على 
عن  كريم  عّبر  كبير  وحماس  بضحكة  سيزوبيل. 

بهالّرجعة. فرحتو 

مليان  الّلي  نهارو  بيبدا  وترتيلة  زغيرة  بصالة 
تعليمّية  أنشطة  رياضة،  من:  متنّوعة،  نشاطات 
َمشي  تشكيلّية،  فنون  حسّية،  أنشطة  عملّية، 

بالّطبيعة... 

ينتهي  ما  كّل  كان  بقلبو  الّلي  الفرحة  كتر  وعلى 
دوامو، يطلب يبقى وقت زيادة.

فرحة كريم ما بتنوصف والّضحكة الحلوة ما بتفارق 
وّجو كّل الّنهار. 

كّلنا  نتالقى  نرجع  منتأّمل  الفرحة،  هيدي  ومع 
زوايا  من  زاوية  بكّل  مطرحو  يعّبي  تالفرح  سوا 

سيزوبيل.
وحدة الشوشو
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ي ما بتنَوَصف
ّ
جوليا وفرحتا الل

لُكن الّصدارة. خبطة قدمكم عاألرض هّدارة، إنتو األحّبة واإ
بتوصليلنا  الّدرج  على  إجريكي  دعسات  من  جوليا، 
ضحكتك  من  بسيزوبيل.  لوجودك  وحّبك  حماسك 

العريضة ولمعة عيونك بتوصليلنا فرحتك الكبيرة. 
من تنقّلك من مطرح لمطرح بالّطابق بتوصليلنا شوقك 

لهيدا المكان.
كريم  هيدا شعور  هيدا مش شعورك وحدك،  جوليا، 
سيزوبيل.  َع  متلك  يجوا  رجعوا  الّلي  كمان  وماريا 
حّتى نحنا، منشعر متلكن كّلما دعست إجرينا أرض 
البيت  لسّت  منرفع صالتنا  قلبنا  كّل  من  سيزوبيل. 
لترافقنا وين ما كّنا، ترفع عّنا خطر الوباء حّتى نرجع 

نلتقى كّلنا بالّسالمة.
وحدة الشوشو

 Zoom تجربة

الظروف صعبة أكيد، بس إيد بإيد فينا نتخّطى كّل 
الصعوبات.

اآلخر.  واإلنطالق صوب  المحّبة  ميزتنا  بسيزوبيل 
الّتوحد،  والد  مع  التواصل  وصعوبة  الحجر  ورغم 
ما استسلمنا وجّربنا كفريق عمل كّل الُطرق َتنضّل 
َعَتواصل معن من خالل طرق مختلفة من التعّلم عن 
ُبعد. »Zoom« كانت تجربة جديدة مع والدنا، ويّلي 
والفرح  إيجابّية  بطريقة  معنا  تفاعلن  الّلقاءات،  مّيز 

الّلي خاّل حماسنا يكبر أكتر وأكتر.
على  منتغّلب  واإلرادة،  المتواصل  الجهد  فمع 

الّصعوبات.
وحدة الّتوحد

إلتزام وهضامة

شهر بعد شهر، عّبر األهل والوالد عن إلتزامن بتطبيق 
األنشطة واأللعاب والمشاركة بالحصص المباشرة.

خواتن بينطرونا،  مش بس والد وحدة التدّخل المبكر واإ
كمان والد المرّبيات الّزغار نور، ياسمينا وريا صاروا 
بدورن بينطروا حصص األشغال اليدوّية والقّصة حّتى 
يكونوا عم يتشاركوا مع والدنا بنشاط مشترك ويشتغلوا 

سوا بجّو كّلو تفاعل وحماس.
وحدة الّتدّخل المبكر
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أهضم طّباخين

بظّل جائحة كورونا، الّلي بعدا مرافقتنا لليوم ونظًرا 
لخطورة الوضع الّصحي، عم نجّرب بكّل الّطرق الّلي 
بتسمحلنا، ننقل نشاطاتنا الّتربوّية من الّصف للبيت. 
مع  نشتغل  حبّيينا   ،  Zoom تطبيق  وعبر  وهالمّرة 

والدنا نشاط مطبخي ممّيز.
فرح  بس  كانت صعبة،  الجديدة  هالّتجربة  بالبداية، 
مّرة.  كّل  أكبر  إندفاع  يعطينا  بضّل  والدنا  وحماس 
تحضير  كيفّية  نعّلمن  هالّنشاط  خالل  من  حبّينا 
عصير الّليمون مّتبعين الخطوات المناسبة. تركيزن 
معن  ليطلع  المراحل  يتبعوا  وعم  هّني  واضح  كان 

أطيب عصير. 
الّظروف الحالّية فرضت علينا نستعمل طرق جديدة 
بدورن  هّني  وشبيبتنا،  لوالدنا  األفضل  نأّمن  تنضّل 
أفضل  معنا  تجاوبن  وصار  الفكرة  على  تأقلموا 

تيستفيدوا وينّموا مهاراتن.
وحدة اإلعاقة الفكرّية

يك_نشيط
ّ
يك_بالبيت#خل

ّ
خل

»إليّسا  شاركت  الخاص،  األولمبياد  مع  بالّتعاون 
األولمبياد  العبي  بيومّيات  خليفة«  وسارة  حريق 
حيث  المنزلي  الحجر  فترة  خالل  الّلبناني  الخاص 
مختلفة  ورياضات  بأنشطة  يومّيًا  الاّلعبين  يقوم 

ويتحّدون بعضهم خالل وجودهم في المنزل. 
رغم ظروف جائحة كورونا ومرحلة الحجر الصعبة 

استطعنا تخّطي المرحلة بإيجابّية وفرح.
                                             جويل قوبا
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الفرح بيجمعنا

ألّنو الفرح مش الزم يوقف رغم كّل الّظروف، بقينا 
بالمرحلة  ُبعد،  عن  ميالدن  بعيد  والدنا  مع  نحتفل 

األولى من خالل فيديو نبعتو للولد بهالمناسبة.

الميالد  عيد  إّنو  قّررنا  أكبر،  الفرحة  تتصير  بس، 
األصحاب  بتجمع  مباشرة  حّصة  خالل  من  يكون 
من جديد، بيلتقوا ببعض وبيشوفوا معلماتن، بيلعبوا، 
الشمعة  بطّفوا  وأكيد  إخواتن  مع  بيرقصوا  بغّنوا، 
الفرحة  تتضّل  الماما  حّضرتو  يّلي  الكاتو  وبقّصوا 

دايمًا جامعتنا.

وحدة الّتدّخل المبكر

 من القلب وليد
ً
شكرا

الدّقة، الحماس واإلندفاع، الحّب الكبير للوالد، الجهوزّية 
الّتدّخل  بوحدة  تعّرفنا  هيك  الجميع،  لمساعدة  التّاّمة 
المبكر على وليد بو حيدر من خالل مرافقتو لعدد من 

والدنا. شكرًا من القلب من كّل واحد مّنا ومن والدنا.
وحدة الّتدّخل المبكر

ON PEUT TOUJOURS AIMER    

Même durant les séances en ligne, on 
peut partager l’amour.
En union de prière avec les familles 
Rayan Assaf, Halim Medlej et Giovanni 
Chikhani.

Unité TED
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SESOBEL ET VILLAGE 
MONDE

»Village Monde« est un programme 
éducatif qui s’adresse aux enfants, 
jeunes et enseignants partout dans 
le monde. C’est une expérience 
numérique de rencontre, d’échange et 
de création avec des écoles du monde 
entier et de la France.

Elissia Cordahi, Nidal Fahed, Marinos 
Kaii, Myriame Youssef, Angela Akel 
et Gabrielle Issa font partie du groupe 
participant au »Village Monde«. 
Ce projet permet à nos jeunes de 
s’ouvrir au monde, de découvrir sa 
diversité et sa complexité et d’avoir une 
expérience concrète et enrichissante.

Une petite vidéo a été envoyée au 
programme »Village Monde« où nos 
jeunes ont présenté leur pays le 
»LIBAN« par une devinette en langue 
française. Durant toute cette année, 
nous serons invités à faire plusieurs 
activités collectives et artistiques 
)création de contes, de chansons, …(
Une expérience riche et spéciale. 
Merci SESOBEL. Toujours vers de 
nouveaux horizons. 

Joëlle Kouba

 شبيبتنا بمركز المرافقة
C.A.E

لقاء األحّبة

رغم األوضاع والّظروف الصعبة، ّلي عم نمُرق فَيا، 
بفضل  المسافات  وقّصرنا  الصعوبات  كل  تحّدينا 
تطبيق واتساب، والڤيديو. لقاءاتنا كتير حلوي. بعد 

غياب، قدرنا نرجع نشوف شبيبتنا وأهُلن.
رح نتشارك سوى بعض الّصور ّلي َلَوحدها بتحكي 
وانشالّله  بتنوصف  ما  ّلي  فرحتنا  وبتعّبر عن مدى 
نكون قدرنا نسُعد قلوُبن ونرسم البسمة على وجوُهن.
CAE - برنامج المرافقة

شبيبتنا بمركز المرافقة
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 شبيبتنا بمركز
المساعدة بالعمل

عيد األم

عّيدوا  طريقتن  َع  شبيبتنا،  المنزلي،  الحجر  خالل 
إّماتن.

• جيل : 
كل يوم الصبح 
بحّضر أطيب 
نسكافيه لماما 

جومانا.

• ميريام : 
إّمي رفيقتي 
وصديقتي.

• ناجي :
إّمي وبس... 
عيدك يا ماما 
عيد األعياد.

• جوانا : 
إّمي الحنوني، 

َع قلبي بتموني.

• تريز : 
إّمي حاضرة دايمًا 
حّدي، بتسمعني، 

بتسندني 
وبتساعدني.

• جوزيه : 
بحبك يا شمس 
الشموسة، اهلل 
يخلليلي ياكي.

• جون : 
إنِت الدني كاّل.

• فرانسوا كتب 
ع طريقتو: 

• وأنطزنيو 
كمان كتب إلّمو
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مش نحنا منختار أهلنا

عيد األم عيد كتير حلو ألنو هيدا العيد مميز. كّل 
وما  شي  كل  بتعطي  األم  مميزة.  إم  عندو  إنسان 

بتاخد شي بالمقابل.

أبسط  تتأّمن  شي  كل  من  حاال  بتحرم  أوقات 
تتحّضرلنا  بّكير  بتنام  ما  كتير  أوقات  إحتياجاتي. 

أكل طّيب، بتضّحي كرمال سعادة والدا.

كّل  بتتفّتح  فيه  اللي  آذار   21 األم  عيد  صحيح 
ما  أساسية  وردة  اإلم  بتدبل.  بترجع  بس  األزهار 

بتدبل وهّيي زينة البيت. 

هالسنة كانوا الهدايا غاليين بس قد ما غليوا بتضّلك 
انِت أغلى هدّية هدتني ياها الحياة.

مش نحنا منختار أهلنا بس لو كان عندي اختيار 
كنت اخترت إمي. 

صحيح انحرمت من كتير قصص بحياتي بس إنِت 
عّوضتيني عن كل شي...

اهلل يطولي بعمرك، بحبك كتير ماما.

برناديت ريشا
مركز المساعدة بالعمل

إني أحّبك يا أّمي

ال نستطيع أن نرسم قدرنا كلوحة كما نشاء. خسرُت 
أمي في لحظٍة ما كنُت أتوقعها.

أن  قبل  مني  الحياة  تأخذها  أن  الصدف  شاءت 
تشيخ: إنفجاٌر غيََّر مجرى حياتي... 

أكتب لِك هذه الكلمات يا أمي عّلك تسمعينها »إني 
لمساتك  حبك،  خسرُت  بفقداِنك  أمي«،  يا  أحبك 
لتقولي  داخِلِك  إلى  تأخذني  كانت  التي  ونظراتك 

دائمًا »ال نعرف ماذا تخّبىء لنا الحياة«.

وأنا  أمامي  تشيخين  أراك  أن  قبل  باكرًا«  »رحلِت 
بكل  تهتّمين  كنِت  التي  أنِت  بك،  أهتّم  بدوري 

تفاصيل حياتي... مأكلي، مشربي وثيابي... 
أحضاِنِك  في  حزينا،  أكون  عندما  تحضنيني  كنِت 

كنُت أستعيد قوتي، لكّنِك رحلِت. 

أنِت زهرة  الزهور ألنك كنِت  بيتنا خاٍل من  أصبح 
ربيعه التي تنعش فيه الحياة. أتأمل بألٍم كّل ما كان 

بين يديك يا أمي...
لماذا رحلِت اآلن؟

أما كان باستطاعتك اإلنتظار كي أكبر؟ 
ستبقى قصة فراَقِك دائمة في قلبي تزهر في كل ربيع.

عالء عواضة    
مركز المساعدة بالعمل

شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل
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سيزوبيل... بعيدك الـــ45
شهادات من القلب من شبيبتنا
٤٥ سنة ما بينَوصفوا بحروف، بكلمات أو جَمل.

٤٥ سنة من الحب، العطاء، اإلمتنان، المسؤولية، 
العيش بكرامة... لمسُتن وبعدني.

٤٥ سنة وبعدا المسيرة مكّملة.

من أنا وزغيرة، سيزوبيل كانت وبعدا حّدي أنا وأهلي. 
بالمساندة والمساعدة قدرنا تخّطينا مراحل وصعوبات 

كبيرة وكتيرة.

وقدراتي  طاقاتي  ونمّيت  تطّورت  تعّلمت،  قدرت 
الروحّية.  شي  وأهّم  التأهيلّية  الفكرّية،  الجسدية، 
بن  بالتنمية الروحية واإلنسانية، عرفت إّني إنسان واإ
اهلل، إّني مش وحدي بمعركة الحياة، إّني قادرة حب 
سمع صوت  نحّب، عيش بحسب تعاليم اإلنجيل واإ واإ
الّرب بيقّلي: »ال تخافي يا سوزان أنا عطول معك 

وبحبك«.

رغم كل الظروف يللي عشناها وبعدنا، العدرا كانت 
بتخّيب  ما  يللي  المستحيل  ملكة  هي  حّدنا.  دايًما 
ونتركال حصتّا، حصة  نعمل حصّتنا  عّلمتنا  أملنا. 

ست البيت.
سوزان الحاج
مركز المساعدة بالعمل

منشكرك يا رب َع نعمة الحياة، َع كل نهار بيطلع 
علينا، بتعطينا قوة َتِنقَدر نمشي على ُخطاك ونكّمل 

بالحياة. مسيرتنا 

منشكرك على سيزوبيل يللي متل األم، حضنت والدا 
حدود. إلو  ما  بإهتمام  مكّفاية  وبعدا  سنة   ٤٥ من 

لعيلتنا  واالستمرارية  االزدهار  منك  منطلب  رب  يا 
التانية »سيزوبيل« ونبقى رسل فرح وسالم نوّزع من 

محبتك عالجميع.

نِت بخير... بحبك سيزوبيل. كل عيد واإ
ريتا خليل
مركز المساعدة بالعمل

شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل
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 رّبي
ً
شكرا

إّدام ظروف الحياة الصعبة، إّدام المرض والوجع، 
كل يوم منشكر اهلل على نعمة الفرح ومنقّلو: 

»يا رّبي عطينا خير هالنهار
وخبزنا كفاف يومنا«. 

وطالما عّنا أمل، رجا وقوة إيمان بالصال واإلتكال 
على الرب ما في شي بيزعزعنا. 

رح نبقى نحنا وشبيبتنا رسل سالم نتحدى المستحيل 
نعمل يّلي علينا ونتّكل على مريم ست البيت، ملكة 

المستحيل يلي دايمًا عينا علينا.

إيلي أبي صالح وجاد أبو حيدر

شبيبتنا بمركز المساعدة بالعمل



13- متلي متلك

 متلي متلك
برنامج الدمج المدرسي 

تجربة مميزة

بقلب  المدرسي  الدمج  برنامج  سنة،  بعد  سنة 
الثقة  تزيد  وعم  ويترّسخ  يكبر  عم  جزين  سيزوبيل 
الكّلي  الدمج  برنامج  مع  خاصًة  وأكتر،  أكتر  فيه 
التعّلمية  الطالب من ذوي الصعوبات  بيرافق  اللي 

من صفوف الروضة حتى صّف البريفيه.

وهيدي  اإلختبار،  عشنا  إيليا  مع  الماضية  السنة 
عم  البريفيه  بصّف  الطالب  كريستوفر  مع  السنة 
بتجريا  اللي  المكّيفة  الرسمية  لإلمتحانات  نتحّضر 

وزارة التربية.

كّل وسائل وطرق المساعدة دايًما جاهزة:
- شرح مبّسط للدروس.

.mind map, powerpointفيديوات و -
- تمارين تطبيقية مكّيفة.

- تدريب مستمّر على نماذج مسابقات مكّيفة.
اإللكترونية  المنّصة  »شاطر«  بمنّصة  إشتراك   -
التعليمّية اللي بيتّم من خالال شرح الدرس بطريقة 

سهلة مع تمارين متنوعة.

الثقة  لكن  كبيرة...  طبًعا  ومسؤولية  مميزة  تجربة 
إللنا  البيت  مرافقة ست  من  دايًما  منستمّدن  والقوة 

ولطالبنا.
فريق عمل سيزوبيل جزين

اشتقنا كتير يا حبايب

من بعد طول غياب وظروف صعبة وقاهرة مرقت 
يام  الجميع بدون استثناء على مدى شهور واإ على 

طويلة، سيزوبيل كفرحونة رجعت...

بكامل  عمل  فريق  يتحّضر...  عم  جديد  موسم 
الجهوزية... مستلزمات تأمنت تينطلق قطار اإلنتاج 

بسرعتو القصوى بدون ما شي يعرقّلو مسارو...
مربى التفاح هو منتوجنا الحالي وهو بداية مشوارنا 
األعداد  آالف  بين  من   2022-2021 لموسم 
وتذّوق  جّرب  اللي  وأكيد  األصناف  ومختلف 
من  بينطرنا  و  مربياتنا  طعمة  بيعرف  منتوجاتنا 

موسم لموسم.

عمل  فريق  عن  باختصار  نخبركن  منحب  كمان 
للكورونا  تعّرض  بأغلبيتو  اللي  كفرحونة  سيزوبيل 
ربنا  وبإرادة  خسائر  بأقل  الفيروس  على  وتغّلب 
بدون  للجميع  السالمة  على  حمداهلل  وصالتكن 

استثناء واهلل يحمي اللي ما تعّرض لليوم.

وبطريقة  أكتر  المهام  وتتوزع  عملنا  فريق  وَتِيكَبر 
بعيلتنا  فردين  تستقبل  إنو  نصيبنا  من  كان  صح 
وريمي  المشتريات  بقسم  الحلو  جورج  بكفرحونة: 
فيكن  منرحب  القلب  من  اإلنتاج.  بقسم  الصهيوني 

ومنتمنالكن التوفيق والنجاح 

الشمعة  تبقى  رح  وسيزوبيل  أحلى  الجايي  بكرا 
بعتمة  بينطفي  وال  نورا  بيخف  ما  اللي  المضوّية 

إيامنا الصعبة...
سيزوبيل كفرحونة
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بحضن عيلتنا 
 المرافقة االجتماعية

بحضن عيلتنا

SE REUNIR EST UN DEBUT, 
RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRES, 
TRAVAILLER ENSEMBLE EST LA REUSSITE

L’engagement de la fratrie est 
remarquable malgré la difficulté de 
nos rencontres virtuelles.

Une participation active des membres 
car ils ont choisi des thématiques 
qui les intéressent. Le choix des 
thèmes conçu par les membres 
des deux groupes d’âge souligne 
leur développement au niveau 
psychosocial. 

Les thèmes se basent sur des 
situations de la vie quotidienne. 

Avec le groupe des petits, l’exercice a 
visé l’organisation et la répartition du 
temps durant la journée, alors qu’avec 
le groupe des grands le thème élaboré 
pour ce mois est le bullying.

Les participants se sentent 
responsables de leur choix et 
s’impliquent plus car les sujets les 
intéressent. 

L’esprit d’équipe existant mène le 
groupe à un développement continu 
et promettant. 

Service social

أهال وسهال بزوارنا
VISITEURS

الحّب بيشفي

ل  مّرة جديدة عم نستفيد من الّتقنيات الموجودة تنوصِّ
رسالتنا ونتحدى كل الظروف.

مع العيلة التربوية بمدرسة اإلخوة المريميين - جبيل 
- عمشيت، يللي دعيوا الياس طوق تيشاركن بشهادة 
إنجيل  وحي  من  الصوم  لقاءات  من  بلقاء  حياتو 

المخّلع بعنوان الحّب بيشفي. 

عرض الياس تجربتو بالحياة والمراحل يّلي مرق فَيا 
ومبادءا  سيزوبيل  بمرافقة  صعوباتو  تخّطى  وكيف 

المنبثقة من اإلنجيل. 

كان لقاء مميز مليان محبة ورجا أّكدنا من خاللو إنو 
محبة اهلل قادرة تنتصر فينا رغم كل الظروف.

أهال وسهال بزوارنا
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NEVER STOP DREAMING

“I believe a vocational love is that 
kind of love that has no boundaries 
especially when it comes to obstacles”. 

With SESOBEL’s young students 
and staff, I learned how to add love 
in every work I do, and to never stop 
dreaming. 

As an online Volunteer in the 
educational programs, and during 
the taught times of the Covid - 19, I 
have found that surpassing obstacles 
is actually surpassing one’s own 
negative thoughts and believing in a 
better tomorrow for everyone.

As much as the students need us in 
these hard situations we are going 
through, as much as we need them to 
be active in the society once the virus 
pandemic comes to an end.

It’s a pleasure being a part of this big 
community, staff and students, where 
each voice is recognized and heard 
and no one is left behind thanks to the 
people who make it happen each and 
every day.

Gabriella Mezher
Volunteer 

إيدي بإيدك
المتطّوعون

MY BELIEF
OF GIVING BACK

I have started volunteering at SESOBEL 
3 years ago at the Boutique in Zouk 
Mikael. 
This opportunity has given me inner 
joy and peace, by simply dedicating 
myself to the purpose of raising funds 
to SESOBEL and supporting them in 
their trustworthy, humanitarian mission. 

My journey was not easy, given 
the current sanitary and economic 
circumstances, but I always knew that 
God was leading my way and guiding 
me with every step to accomplish 
my mission. Also, peoples’ empathy 
to SESOBEL’s cause keeps on 
encouraging me to embrace it more 
and more.

Thank you SESOBEL for giving me the 
opportunity to be part of your honorable 
mission. 

It teaches me that there is always 
good in people and no matter how 
challenging and difficult life may seem, 
we can always find a way to help each 
other.

It is a feeling that I share with all the 
members of the association. 

While volunteering, I am applying my 
belief of giving back… 

Jinane Salamouni
Volunteer

إيدي بإيدك
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