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Jusoor starts the tailoring training program
Following the announcement of the partnership
agreement between Vale, Sohar Aluminium and
Orpic, that lead to the establishment of a CSR
Foundation under the name Jusoor, a tailoring
training program was initiated last month as one
of the sustainable development activities of the
foundation. The 3 months training program is
considered a first step for continuous vocational
training programs that the Foundation plans to
implement aiming to contribute in developing
trained and skillful omanis in different areas.
The training program comes in association with
The Directorate General of Social Development
in North Al Batinah and the walis offices in Sohar
and Liwa. With the assistance of the Family
Development Department in the Directorate
General of Social Development 50 ladies from
the social security families in Sohar and Liwa were
selected to join the program.

جسور تفتتح برنامج التدريب على الخياطة

في إطار إلتزامها بالمسئولية اإلجتماعية تجاه المجتمع
 شرعت جسور للمسئولية اإلجتماعية في الشهر،المحلي
الماضي بتنفيذ مشروع التدريب على الخياطة بالتعاون مع
المديرية العامة للتنمية اإلجتماعية بمحافظة شمال الباطنة
ومكاتب سعادة والة صحار ولوى كخطوة أولى نحو تنفيذ
برامج مستمرة في التدريب المهني وذلك من أجل المساهمة
في تطوير وتدريب الشباب العماني في مجاالت العمل
.المختلفة

Speaking
about the project, Dr.Hamed bin
Hashim Al Dhahab, CEO of Jusoor Foundation
stated: “The tailoring training program provides
an opportunity for the selected group of ladies
from Sohar and Liwa to develop basic skill in
tailoring, and would hopefully support them
generate new source of income for their
families”. He also thanked the support extended
by
the
Directorate
General
of
Social
Development.

البرنامج التدريبي يمتد لمدة ثالثة أشهر ويضم خمسون
مواطنة عمانية من واليتي لوى وصحار من اُسر الضمان
اإلجتماعي الذين تم إختيارهم بمساعدة دائرة التنمية األسرية
 وسيم ّكن هذا البرنامج المتدربات من إكتساب.بالمديرية
، عالوة على ذلك.المهارات األساسية في الخياطة والتطريز
ستحصل كل متدربة على آلة خياطة فور اإلنتهاء من
البرنامج لممارسة الحرفة بشكل مستمر والحصول على
.مصدر دخل مساعد بالبيت
ُ الرئيس التنفيذي لجسور في،الدكتور حمد بن هاشم الذهب
حديثه حول المشروع يقول " مشروع التدريب على الخياطة
سيؤهل المتدربات من واليتي صحار ولوى على إكتساب
 ومن المؤمل أن هذا،المهارات األساسية للخياطة والتطريز
"المشروع سيخلق لهم ولعائالتهم مصدر رزق “إضافي
وكذلك وجه الذهب كلمة شكر وتقديرللتعاون الملموس من
المديرية العامة للتنمية اإلجتماعية على كافة التسهيالت للبدء
.في هذا المشروع

Jusoor is CSR Foundation under formation, that
came as a collaborative efforts from Orpic ,
Sohar Aluminium and Vale aiming to implement
sustainable development projects in the
communities were there three companies
operate.

الجدير بالذكر أن جسور هي مؤسسة غير ربحية قيد التأسيس
تم ُإنشائها ُبتضافر ُجهود شركات أوربك وفالي عمان
 وهي تهدف في المقام األول إلى تنفيذ.وصحار ألمنيوم
.مشاريع تنموية مستدامة في المنطقة

Besides the 3 months training program the 50
trainees were granted sewing machines for their
personal use, which can help them develop their
skills and help them start their own homemade
tailored products.

