Kontakt
SIRA-SKOLORNA DRIVS av stiftelsen Swedish Inter

national Relief Association, en kristen hjälporga
nisation.
Alla medel kommer in genom gåvor från enskilda
och organisationer, kyrkor och församlingar.
SIRA har ett 90-konto. Det betyder att vi står un
der insyn av Stiftelsen för Insamlingskontroll som
kontrollerar att samlade medel når sitt ändamål.
Senaste året skickades 98 procent direkt till
elevernas utbildning.
Du som vill skicka SIRA ett bidrag eller på annat
sätt få kontakt, se adress nedan!

Samarbete
I BETLEHEM HAR SIRA egna byggnader där cirka

70 elever undervisas i sju klasser. I Jeriko bedrivs
verksamheten i en nybyggd skola. Där studerar
cirka 40 elever i fyra klasser.
Skolorna har ett mycket gott anseende i samhället.
Betlehems universitet och Al Quds öppna univer
sitet har valt att använda båda skolorna som
praktikplatser till sina lärarutbildningar.
Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping
sänder studerande för fältstudier i skolan.
Många önskar den utbildning SIRA erbjuder,
väntelistan från skolor och föräldrar är lång.
Tyvärr finns i dag inte resurser att ta emot alla.

POSTADRESS
BOX 6588
113 83 Stockholm
Sweden
E-POST
info@sira.se
HEMSIDA
www.sira.se
www.siraschoolholyland.com
PLUSGIRO  BANKGIRO
90 00 77-9   900-0779
SWISH
1232220481

SIRA-TIDNINGEN
Vill du ha SIRA:s tidning, som utkommer varannan månad,
hemsänd per post eller e-post, meddela till angiven adress.
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För elever i behov av stöd

Alla duger

SIRA HAR BEDRIVIT arbete i Palestina sedan 1968.

I PALESTINA HAR eleverna tio års skolplikt och de

DEN SOM MISSLYCKAS i skolan förlorar ofta själv

Först med ett hem och kliniker för barn med
epilepsi, och sedan som en specialskola för elever
med inlärningssvårigheter. 1992 startade skolan
i Betlehem och 1994 i Jeriko. Skolorna är öppna
för barn från både kristna och muslimska hem
och från alla samhällsgrupper. Utgångspunkten
är den kristna grundtanken om allas lika värde.
Därigenom vill SIRA bidra till arbetet för fred och
samförstånd.
Rektor och övrig personal är palestinier som ver
kar i nära samarbete med styrelsen i Sverige och
lokala rådgivande styrelser i Betlehem och Jeriko.

börjar vanligtvis som 6-åringar. Klasserna är stora,
ofta cirka 35 elever i varje klass, och för barn i
behov av extra stöd finns sällan resurser.
SIRA-skolorna är specialskolor för elever med
inlärningssvårigheter. Med små klasser, om cirka
tio elever i varje, och med kvalificerade lärare, har
man möjlighet att ge eleverna det stöd de behöver.
Efter ett par-tre år på SIRA slussas eleverna vidare
till ordinarie skolor med uppföljning från SIRA
under minst två år.

förtroendet. SIRA:s mål är att visa att alla duger
som man är. Med ökad självkänsla kan de också
lära sig mycket mer.
Målet är att de ska kunna återvända till den
vanliga skolan efter några år. Erfarenheterna är
mycket goda och de flesta elever har lyckats, inte
bara i sin fortsatta skolgång utan också senare i
arbetslivet. De som inte slussas tillbaka till den
ordinarie skolan får hjälp att söka någon form av
yrkesutbildning.

