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2  الحق في الحياة والعمل

 مركز راشد ألصحاب الهمم ومنذ اللحظة األولى التي فتح فيها أبوابه، اجتهد كثيراً في هذا الجانب، وضع ضمن خططه
الحياة، تحديات  مواجهة  على  تعينهم  بطريقة  وتأهيلهم  تدريبهم  إلى  وسعى  الهمم،  أصحاب  تمكين   واستراتيجياته، 
 وتمكنهم من االعتماد على أنفسهم، وقد ساهم المركز من خالل نوعية البرامج التي اعتمدها في تخريج ثلة من أصحاب
 الهمم، الذين نجحوا في دخول سوق العمل وإثبات أنفسهم فيه. وال يمكن في هذا السياق، غض الطرف عن المبادرات
 التي تقوم بها الدولة والتي تسعى إلى بناء ثقافة إيجابية لدى المشغلين وزمالء العمل نحو أصحاب الهمم، والتوعية
 بقدراتهم، وتوضيح احتياجاتهم، وبرغم ذلك ال نزال نحتاج إلى تهيئة بيئة داعمة لذلك، من خالل توسيع برامج التدريب
 الخاصة بأصحاب الهمم، بهدف تعزيز أدائهم وتأهيلهم الوظيفي، وتقديم الدعم الفني المناسب لهم، بحسب كل حالة،

بحيث يساهم كل ذلك في تسهيل عملية حصول أصحاب الهمم على حقوقهم على قدم المساواة مع اآلخرين

 كثر هم أصحاب الهمم الذين يعيشون على وجه األرض، لكل واحد منهم تحديات خاصة تواجهه، وكثير منهم استطاع
 بفضل إرادته أن يتجاوزها، وأن يصنع منها فرصة تمكنه من عيش حياة كريمة، يعتمد فيها على نفسه، بعد أن أطلق ما
 بداخله من إبداع واكتسب مجموعة من المهارات الخاصة التي ساعدته على أن يشغل مكاناً ما في سوق العمل، ليتحول
 معها إلى شخص منتج، قادر على المشاركة في إدارة العجلة االقتصادية، حتى وإن كان دوره بسيطاً، ولكنه يظل مهماً

للغاية

 في بالدنا تتسع دائرة التحفيز ألصحاب الهمم، وهناك جهود عديدة تبذل لتمكينهم في سوق العمل، بحيث يتحولون إلى
 فئة منتجة، والمبادرات في هذا الشأن كثيرة، بعضها له طابع حكومي، وأخرى تطل من القطاع الخاص، وهو ما يرفع بال
 شك من ثقة أصحاب الهمم بأنفسهم، ورغم هذه المبادرات ال نزال نحتاج إلى تهيئة البيئة المطلوبة التي توسع من نطاق

.تمكين أصحاب الهمم وتساعد على توظيفهم، ليكونوا جزءاً من الحركة االقتصادية

مريم عثمان
 املدير العام



 مرحًبا بكم في النشرة3
اإلخبارية لشهر مارس

كز األخرى ، العديد من التحديات  منذ بداية الفصل الدراسي الثاني   واجهنا جنًبا إلى جنب مع جميع المدارس والمرا
   للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا ، بسبب فيروس كورونا . ولكن في نهاية شهر يناير ، سررنا برفع العديد من القيود
 مما مكننا من العودة إلى تجمعات المدرسة بأكملها ، وبدأت فصولنا العليا في اإلبحار مرة أخرى وأعيد تقديم أنشطة
 أخرى. في النشرة اإلخبارية لهذا الشهر يمكنك أن تقرأ عن هذه األنشطة وغيرها التي تم استئنافها في مركز راشد. نأمل

أن يستمر هذا على الدوام

 كثر هم أصحاب الهمم الذين يعيشون على وجه األرض، لكل واحد منهم تحديات خاصة تواجهه، وكثير منهم استطاع
 بفضل إرادته أن يتجاوزها، وأن يصنع منها فرصة تمكنه من عيش حياة كريمة، يعتمد فيها على نفسه، بعد أن أطلق
 ما بداخله من إبداع واكتسب مجموعة من المهارات الخاصة التي ساعدته على أن يشغل مكاناً ما في سوق العمل،
 ليتحول معها إلى شخص منتج، قادر على المشاركة في إدارة العجلة االقتصادية، حتى وإن كان دوره بسيطاً، ولكنه يظل

مهماً للغاية

 في بالدنا تتسع دائرة التحفيز ألصحاب الهمم، وهناك جهود عديدة تبذل لتمكينهم في سوق العمل، بحيث يتحولون إلى
 فئة منتجة، والمبادرات في هذا الشأن كثيرة، بعضها له طابع حكومي، وأخرى تطل من القطاع الخاص، وهو ما يرفع بال
 شك من ثقة أصحاب الهمم بأنفسهم، ورغم هذه المبادرات ال نزال نحتاج إلى تهيئة البيئة المطلوبة التي توسع من

نطاق تمكين أصحاب الهمم وتساعد على توظيفهم، ليكونوا جزءاً من الحركة االقتصادية

ساندرا اوغالدي
رئيسة املدرسني

Since the start of term 2, we, along with all other schools and Centres have faced 
many challenges to keep our students and staff safe, due to the on-going Covid-19 
virus. But at the end of January, we were pleased that many of the restrictions 
were lifted, enabling us to return to whole school assemblies, our senior classes 
started sail-ability again and other activities were reintroduced. In this months 
newsletter you can read about these and other activities that have resumed at the 
Rashid Centre. We hope this will continue for this and the following terms. 



4 كالب السعادة

 على مدار األسابيع األربعة الماضية ، كان لدينا زائر غير عادي لمركز راشد
 إلى 4 فصول خالل جلسات Reading Dogs  لدعم فصولنا. انضمت مجموعة
األطفال للكلب تساعد  القراءة  أن  األبحاث  أظهرت  ، وقد  الجماعية   القراءة 
 على االسترخاء واالستمتاع أثناء القراءة. على مدار الشهر الماضي ، التقى
من وILG األطفال   2 ILG3 و   3E 4 السعادة Tigerlily مع Eو  كلب   وهو 
 صديق لألطفال وهادئ للغاية ودافئ. بنهاية كل جلسة ، قام األطفال بلمسها
استمتاعهم كان  وقد   ، الماء  إعطائها  بالفرشاة ومداعبتها وحتى   وتنظيفها 
 مذهاًل وكان العديد ممن كانوا خائفين في البداية سعداء للغاية بتجربة جلسة
 Reading قراءة بديلة كما ترون من مختلف الصور. نتوجه بالشكر إلى فريق

Dogs على وقت األطفال ودعمهم

سارة معصراني



 األنشطة الجماعية و أثرها5
 على تنمية المهارات

 لقد أتى الشهر الحالي بمستجدات أسعدتنا حيث عدنا و بعد التعديالت باإلجراءات االحترازية لممارسة
ذو اجتماعياً  محيطاً  تمثل  الصف  غرفة  فإن  معروف  هو  كما  و  الصفوف.  داخل  الجماعية   األنشطة 
 مواصفات خاصة تجعله متميزاً عن غيره، و مؤثراً رئيسياً في مجاالت التعلم و التحفيز و تطوير المهارات
 باإلضافة إلى قيمته في رفع مستوى التحصيل األكاديمي. و من أهم مواصفات الغرفة الصفية تمكينها

من القيام باألنشطة الجماعية الشيء الذي تم إيقافه في الفترة الماضية

 و يجب تسليط الضوء على أهمية هذه األنشطة الجماعية و دورها في تطور الطفل العاطفي و اإلدراكي
 و االجتماعي حيث تعكس عالقات الطفل بمن حوله مواطن قوته فيما يتعلق بقدرته على التواصل و
التأثير و المنافسة، و المواطن التي تحتاج  للتطوير و الدعم للوصول بالطفل إلى تحقيق أقصى إمكاناته

المساعدة و  بالتدخل  الراشد  الجماعية للشخص  األنشطة   و سيكون هناك فرصة خالل حدوث هذه 
بحل المشكالت و تقديم األدوات الُمساعدة لحلها. و بالتالي تعليم الطفل المهارات باستخدام النمذجة

و من أهم المجاالت التي تساعد األنشطة الجماعية على تطويرها

:و من أهم المجاالت التي تساعد األنشطة الجماعية على تطويرها

اعتماد الطفل على نفسه في المواقف الجماعية 

 إشعار الطفل بالمسؤولية 

تنمية التعاون لدى الطفل 

تدعيم الثقة بالنفس 

القدرة على تكوين الصداقات 

سارة معصراني
 أخصائية نفسية تربوية

 و في حال تم التركيز على المجاالت السابقة خالل األنشطة الجماعية فإننا نضمن بذلك
صقل شخصية الطفل و مساعدته على االندماج في المجتمع باألساليب الصحية



6 عدنا مجددا للقاء اصدقائنا

الفصل منتصف  بعد  المدرسة  إلى  العودة  فرحة   كانت 
البعض بعضهم  مع  يتفاعلون  أنهم  هي  لطالبنا   الدراسي 
خالل ومن  الالصفية  األنشطة  جميع  خالل  من  أخرى   مرة 
صعًبا السابق  الدراسي  الفصل  كان  الجماعية.   الجلسات 
المكان هي  المدرسة  لطالبنا.  خاص  بشكل  ولكن   للجميع 
أدت ؛  ويختلطون  فيه ويستمتعون  يتعلمون  الذي   الوحيد 
 موجات كوفيد 19 إلى توقف كامل لجزء كبير من أنشطتهم

المدرسية

الجماعية من خالل ILG احتفل طالب األنشطة   باستئناف 
أخذوا حيث   ، السابق  في  كان  كما  تجمعهم  خالل   أدائهم 
 أصدقائهم  في احتفالية “حول العالم” ، وقاموا بتحية بعضهم
 البعض بلغات مختلفة وتكوين صداقات جديدة على طول

الطريق



7
 إعادة فتح الجلسات وجهاً

لوجه

ماري تريز ابي عقل
 رئيس قسم النطق واللغة

 يأتي عام 2022 لنصل الى عامين بعد وباء كوفيد 19  ، حيث أتقننا التكيف وإعادة االبتكار
  والتحلي بالمرونة لتقديم الخدمات في مركز راشد. يحافظ قسم النطق واللغة   تماشياً مع

بروتوكول  Covid الخاص بالمركز للجلسات وجهاً لوجه على تدابيره االحترازية

يتم الحفاظ على االحتياطات عند الدخول والخروج والتحرك في جميع أنحاء المركز 
تعديل أنواع األلعاب والمعدات التي نستخدمها لوقف انتشار الفيروس 

استخدام قناع الوجه ودرع الوجه والقفازات أثناء الجلسات 
 .تطهير المباني والمواد بمجرد انتهاء الجلسات 

يتم إجراء فواصل للتعقيم بين كل جلسة بشكل إلزامي لمنع انتقال التلوث 
 تم تحسين تقديم الخدمة أثناء الجلسات الفردية والجماعية وتكييفها للحفاظ على 

السالمة مع ضمان جودة التدخل

• 
• 
• 
• 
• 
• 

  ماري تريز ابي عقل
رئيس قسم النطق واللغة



8
A visit From Azizi Development

 زيارة من عزيزي للتطوير

 بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم العضو المنتدب لمركز راشد الصحاب الهمم زيارة
الهمم الصحاب  راشد  لمركز  للتطوير  عزيزي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  عزيزي  مرويس  سعادة   من 

لالطالع على احدث الخدمات المقدمة لطلبته

With attendence from HH Sheikh Jumaa Al Maktoum Acting Chairman of Rashid Centre 
A visit from Mr. Merwis Azizi CEO& Founder of Azizi Development to The Rashid Centre. 



9
First Group Honouring

تكريم فيرست جروب

 الشيخ جمعة بن مكتوم ال مكتوم العضو المنتدب
سعادة يستقبل  الهمم  الصحاب  راشد   لمركز 
فيرست لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  بيرنز   روب 
للمركز الدائم  لتقديم الشكر على دعمهم    جروب 

Sheikh Juma bin Maktoum Al Maktoum, 
Acting Chairman of the Rashid Center for 
People of Determination, receives Mr.Rob 
Burns, CEO of First Group, to thank them 
for their continuous support to the Center



10 Visit of businessman Abu Masoud Al-Jaid

زيارة رجل االعمال ابو مسعود الجيدالجيد

Sheikh Juma bin Maktoum Al Maktoum, Acting Chairman of the 
Rashid Center for People of Determination, receives Mr.Rob 
Burns, CEO of First Group, to thank them for their continuous 
support to the Center
 

 بحضور  الشيخ جمعة بن مكتوم ال مكتوم رجل االعمال سعادة ابو
 مسعود الجيد وحرمه السيدة عفاف الجيد يقصان شريط افتتاح صف

يحمل اسم نجلهما رجل االعمال مسعود الجيد
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Masoud Al Jaied Class Room

افتتاح صف مسعود الجيد
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زيارة رئيس جامعة سيدة اللويزة

Visit of the President of Notre Dame 
University

المحامي بصحبة  لبنان  في  اللويزة  جامعة سيدة  رئيس  الخوري  بشارة  د  األب  من  الهمم  راشد الصحاب  لمركز   زيارة 
 انطوان السيد  مستشار العالقات الخارجية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية لبحث التعاون مع مركز راشد

A visit to the Rashid Center for People of Determination from Father Dr. Bechara El-Khoury, President 
of Notre Dame University in Lebanon, accompanied by Lawyer Antoine El-Sayed, Advisor for External 
Relations of the Lebanese Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, to discuss cooperation 
with the Rashid Center for People of Determination.
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زيارة راشد بالحصا
Rashid Balhasa Visit

لمركز زيارته  خالل  بالحصا  راشد  يوتيوب  منصة  على  الشهير  المحتوى   صانع 
راشد الصحاب الهمم

The famous YouTube content creator Rashid Belhasa during his visit 
to the Rashid Center for People of Determination



14
First Abu Dhabi Bank

زيارة بنك ابوظبي األول

 زيارة من السيدة مروة ال رحمة نائبة الرئيس ورئيسة الفعاليات والمسؤولية االجتماعية
للشركات في “بنك أبوظبي األول” مع فريق العمل ويوم قرائي الصحاب الهمم

A visit from Mrs. Marwa Al Rahma, Vice President and Head of Events and 
Corporate Social Responsibility at First Abu Dhabi Bank with the Team Work 
and a reading day for People of Determination.



15
Damiani Jewelry

مجوهرات دمياني في زيارة للمركز

دامياني مجوهرات  من   زيارة 
جيارديني ماريو  بالسيد   ممثلة 
سناء والسيدة  العام   المدير 
مع البوتيك  مديرة   صباغ 
 صديقة المركز السيدة نور نعمة
الهمم ألصحاب  راشد  لمركز 

A visit from Damiani 
Jewelry represented 
By Mr.Mario Giardini 
General Manager and 
Mrs.Sana Sabbagh 
Boutique Manager 
with Nour Naema 
to The Rashid 
Centre for People of 
Determination.



Visits الزيارات

16 17
Touny Baroud Visit زيارة االعالمي طوني بارود

Lebanese TV Presenter Tony Baroud on 
a special visit to the Rashid Center for 
People of Determination to learn about 
the services it provides to people of 
determination

 االعالمي اللبناني طوني بارود في زيارة خاصة لمركز راشد الصحاب الهمم
لالطالع على خدماته التي يقدمها الصحاب الهمم



16 17
17

Wife of Syrian Consul visit 
زيارة حرم القنصل السوري

العام القنصل  حرم  جعفر  سوزان   سعادة 
 للجمهورية السورية في زيارة لمركز راشد الصحاب

الهمم

Her Excellency Suzan Jaafar, wife of The consul 
general of the Syrian Republic, on a visit to the 
Rashid Center for People of Determination
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الجلسة عقد  دوميط  العام عساف  والقنصل  دندن  فؤاد  اللبناني   بحضور سعادةالسفير 
كاديمية برو ايبلد  الحوارية )القيمة المضافة الصحاب الهمم في القطاع االقتصادي( واطالق ا
لتوظيف اصحاب الهمم بدولة االمارات.وشارك في تقديم االحتفالية االعالمي طوني بارود

الهمم الصحاب  المضافة   القيمة 
االقتصاد في 



19

In the presence of His Excellency the Lebanese Ambassador, Fouad 
Dandan, and Consul General Assaf Domit, the dialogue session )added 
value for people of determination in the economic sector( was held and 
the launch of the Pro-Ibled Academy for the employment of people of 
determination in the UAE. The event was presented by Tony Baroud.

The added value of 
PODs in the economy
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قائمة احتياجاتنا21
Our Wish List
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 من قلب اكسبو 2٠2٠ ومن داخل الجناح المصري رسالة حب
 ووفاء من اصحاب الهمم في مركز راشد الصحاب الهمم لقادة
 االمارات وجمهورية مصر العربية لتقديم الشكر والتقدير لقادة

الدولتين على الدعم الالمحدود

 من اصحاب الهمم الى
اصحاب القمم
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From the heart of Expo 2020 and from inside the Egyptian pavilion, a 
message of love and loyalty from the people of determination at the 
Rashid Center for People of Determination to the leaders of the UAE 
and the Arab Republic of Egypt to extend thanks and appreciation to 
the leaders of the two countries for their unlimited support

A message from the People of 
Determination to the leaders of the 

UAE and Egypt



24  سيدات ال          في
زيارة لمركز راشد

G100

 اجتماع على هامش  زيارة لمجموعة                    وهي مجموعة مؤلفة
 من اهم ١٠٠ سيدة على مستوى العالم في قطاعات مختلفة لمركز راشد
 الصحاب الهمم وعرض افكار ومشاريع لدعم المركز بصفة خاصة واصحاب

  الهمم بشكل عام

G 100
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G 

G100 Visit

A meeting on the sidelines of a visit to the G100 group, a group consisting 
of the 100 most important women in the world in different sectors, to 
the Rashid Center for People of Determination and presenting ideas and 
projects to support the center in particular and people of determination 
in general.



Visits الزيارات

26 27
26 Indian High School

كيه، إم  بونيت   السيد 
التنفيذي  الرئيس 
بدبي الهندية   للمدرسة  
ويقدم راشد  مركز   يزور 

شيًكا لدعم المركز

Mr.Punit MK Vasu CEO of Indian high School Dubai visits The Rashid 
centre and present a Cheque to Support The Centre

دعم من المدرسة الهندية



26 27
27Dubai police 

Honouring

 تكريم من
شرطة دبي

الرحمن عبد  العميد  سعادة  من   زيارة 
العامة االدارة  مدير  نائب  الشاعر   خليفة 
والسيدة دبي   شرطة  االنسان   لحقوق 
سفراء مجلس  رئيس  البلوشي   فاطمة 
العالمة مدير  هيثم  والسيد   االمان 
 التجارية طيف االمارات لتكريم مجموعة
اليوم فعاليات  في  شاركت  التي   العمل 

العالمي لحقوق االنسان



28
Fine Hygienic Classroom

هايجينك فاين  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الفيرتي  جيمس   سعادة 
 للمنتجات الورقية في زيارة لمركز راشد الصحاب الهمم الفتتاح الصف الذي
Mr.James Lafferty, CEO of the Fine Hygienic Group for Paper Products, 
visited the Rashid Center for People of Determination to inaugurate the 
class bearing the company’s name.

صف فاين هايجينك
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Global Pharma

 زيارة من سعادة د.مريم كلداري عضو مجلس ادارة جلوبال فارما وفريق من العاملين
بالشركة لمركز راشد الصحاب الهمم للترتيب لتنظيم يوم ترفيهي الصحاب الهمم

A visit from Dr. Maryam Galadari, Member of the Board of Directors of Global 
Pharma, with her Team of company employees to the Rashid Center for People of 
Determination to arrange an entertainment day for People of Determination.

يوم ترفيهي من جلوبال فارما
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The current month has brought us happy news as we have returned after 
precautionary measures modifications, to practice group activities at 
school. As it is known, the class-room represents a social environment 
with special characteristics that make it distinct from other environments. 
In addition to that class room considered to be major influence in the 
areas of support, motivation and skill development, in addition to its 
value in improving the level of every student ‘s academic achievement. 

Among the most important areas that group activities 
help to develop:

- Child ‘s independency in group situations
- Child ‘s sense of responsibilities and duties 
- Child ‘s ability to cooperate when its needed
- Child ‘s confidence
- Child ‘s ability to make friends

There will be an opportunity during these group activities for the adult 
to step in and help to solve problems by providing tools to solve them. 
Thus, teaching the child skills using modeling.

Group activities and their impact on so-
cial skills 

Sara Masarani 
Educational Psychologist 



31Happiness Dogs 

For the past 4 weeks, we have had an unusual visitor to the Rashid Centre 
to support our classes with their reading.  Reading Dogs have joined 4 
classes during their group reading sessions, Research has shown that 
reading to a dog helps children to relax and have fun whilst reading. 
Over the last month the children from ILG2, ILG3, 3E and 4E have met 
with Tigerlily who is a child friendly, extremely calm and warm natured 
Happiness Dog.
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Reopening of Face to Face 
sessions

2022 brings us two years into the pandemic, where we have mastered to adapt, re-invent and be flexible 
to deliver services at the Rashid Centre. The SLT department, in line with the Centre’s COVID Protocol 
for face-to-face sessions, maintains its precautionary measures.

We strive to keep abreast of the recent trends and all safety measures to deliver effective services 
by providing our students with a memorable and engaging learning experience no matter what the 
teaching modality.

• 
• Precautions are maintained when, entering, 

exiting and moving around the centre.
• Adjustment of the types of toys and equip-

ment we use, to stop the spread of the virus.
• Use of face mask, face shield and gloves is 

a must during sessions. 

• 
• Sanitation of premises and materials once the sessions 

are concluded. 
• Sanitation breaks between each session is mandatorily 

carried out to prevent cross-contamination. 
• Service delivery during individual and group sessions 

have been improvised and adapted to maintain safety 
while ensuring quality of intervention.

Head of Speech and Language Therapy
Marie-Thérèse Abi AKel
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ILG 2 Assembly - Back again with all 
our friends !!

The joy of coming back to school after mid term for our students has been that they get to interact with 
one another once again through all the extra-curricular activities and through group sessions. The 
previous term was a challenging one for all but especially for our students. School is the one place 
where they get to learn, have fun and socialize; Covid waves led to a complete stop of a big part of 
their school activities. 

The ILG students celebrated the restart of group activities through their performance during their class 
assembly, as they took their friends “Around the World”, greeting one another in different languages 
and making new friends along the way.



34 ثالثية الحب االسري
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 فعالية ثالثية الحب االسري يوم المرأة ويوم االم ويوم الطفل بحضور معالي
 الشيخة لبنى القاسمي والشيخ سلطان بن راشد النعيمي وسعادة د.عائشة

السيار ولفيف من سيدات السلك الدبلوماسي وسيدات االعمال

The Family Love Triple event, Women’s Day, Mother’s Day and Children’s 
Day, in the presence of Her Excellency Sheikha Lubna Al Qasimi, Her 
Excellency Dr. Aisha Al Sayar, and a group of women from the diplomatic 
corps and businesswomen
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 الشكر والتقدير للمخرجة داعمة اصحاب الهمم سارة العبد هللا على حضورها
 وتوزيع الهدايا من شركة اوناس على طلبة المركز والشكر موصول لسعادة

خالد الطاير الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة الطايــر

Thanks and appreciation to the director, the supporter of people of 
determination, Sarah Al-Abdullah, for her presence and the distribution 
of gifts from Ounass to the students of the center, and thanks to His 
Excellency Khaled Al Tayer, CEO of Digital Affairs at Al Tayer Group.

OUNASS GIFTS
هدايا من شركة اوناس
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Azizi Developments

عزيزي للتطوير العقاري

السيد مرويس عزيزي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عزيزي التي تأسست عام 1989

 عزيزي للتطوير العقاري هي شركة تطوير رائدة مقرها في دبي تقدم عقارات سكنية وتجارية فاخرة في جميع
أنحاء اإلمارات

 تقوم مجموعة  عزيزي للتطوير بدعم مركز راشد  منذ عام 2018  خاصة الفصول الدراسية وتلبية االحتياجات
التعليمية للطالب. بعض الطالب هنا فقط معلقين على الرعاية لمواصلة دراستهم

 نتقدم بخالص الشكر الجزيل للسيد عزيزي على دعمه القيم لمنظمتنا اإلنسانية 

Mr. Mirwais Azizi is a Founder and Chairman of Azizi Group of Companies which was founded 
in 1989.
 
Azizi Developments is a leading developer based in Dubai offering luxury residential and com-
mercial properties across the Emirates.   
 
The Rashid Centre for the People of Determination is very fortunate to have met a
Kind hearted and generous sponsor like Mr. Azizi, has supported us since the year 2018 
sponsoring classes and the students’ educational needs.  Some of the students here are sole-
ly depending on sponsorship to continue their studies.
 
Our grateful thanks to Mr. Azizi for his valuable support to our humanitarian organization.   
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Many people of determination live on the face of the earth, each of them has special challenges 
that he faces, and many of them were able, thanks to his will, to overcome them, and create an 
opportunity from them that enables him to live a decent life, in which he depends on himself, 
after unleashing his creativity and acquiring a group of The special skills that helped him 
to occupy a place in the labor market, to turn with them into a productive person, able to 
participate in managing the economic wheel, even if his role was simple, but it remains very 
important.

In our country, the circle of motivation for people of determination is expanding, and there 
are many efforts being made to empower them in the labor market, so that they turn into 
a productive category. There are many initiatives in this regard, some of them have a 
governmental nature, and others come from the private sector, which undoubtedly increases 
the confidence of people of determination in themselves. Despite these initiatives, we still 
need to create the required environment that expands the scope of empowering people of 
determination and helps them employ them, to be part of the economic movement.

Rashid Center for People of Determination From the first moment it opened its doors, it worked 
hard in this aspect, put within its plans and strategies, empowering people of determination, 
and sought to train and rehabilitate them in a way that would help them face life’s challenges, 
and enable them to rely on themselves. The programs it has adopted in graduating a group 
of people of determination, who have succeeded in entering the labor market and proving 
themselves in it. In this context, it is not possible to overlook the initiatives undertaken by the 
state that seek to build a positive culture among employers and co-workers towards people 
of determination, raise awareness of their capabilities, and clarify their needs. Despite this, 
we still need to create a supportive environment for that, by expanding training programs For 
People of Determination

Mariam Othman 
General Director

Right to Life and Work
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