
 (Parents Forumتنظيم فرع منظمة منتدى أولياء األمور )
 

تجري دعوة أولياء األمور وقادة المجتمع في أي قطاع بقطاعات الخدمات الحكومة والخدمات  

االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم وخدمات األعمال التجارية وقضاء 

لمنتدى أولياء األمور في مدينتهم أو بلدتهم. كما تتحصل األحداث واإلصالحيات إلنشاء فرع 

المجموعة أو الوكالة ألولياء األمور على ترخيًصا سنويًا لتقديم ورش عمل وتوفر منظمة منتدى  

( مواد المناهج الدراسية. كما تُدرب منظمة منتدى أولياء  Parents Forumأولياء األمور )

تقديم ورش عمل المنتدى وتنظيم أنشطة البرنامج  ( المتطوعين لParents Forumاألمور )

األخرى. ويتم فرض رسوم ترخيص بسيطة ويتم تقاسم التكلفة بين أولياء األمور داخل 

المجموعة. وفي حال قيام  وكالة مضيفة أو جهة مانحة بسداد رسوم الترخيص، فلن يتم تحصيل 

 معكم!  رسوم من األفراد المشاركين. نعرب لكم عن سعادتنا بالعمل
 

 Listens Heart the Where يمكن للشركاء المجتمعيين شراء نسخ من كتيب البرنامج،

بسعر مخفض. في حين تشتمل المزايا األخرى على إمكانية االستخدام المجاني ألقراص 

 الفيلم(، بما في ذلك Parents Forumالديڤيدي داخل مكتبة منظمة منتدى أولياء األمور )
من إنتاج   Childhood of Commercialization Theو  Kids: ngConsumi  الوثائقي

 مؤسسة التعليم اإلعالمي.
 

 لمزيد من المعلومات حول تنظيم الفرع، يرجى إعالمنا بذلك ...
 

 4من  1الخطوة 
 
.  ما هي احتياجاتكم واحتياجات أولياء األمور داخل دائرتكم المراد من منظمة منتدى أولياء  1*

 ( المساعدة في النظر فيها؟Parents Forumاألمور)

  ___ 
 . ما هو محور عمل منظمتكم، إذا كنتم تمثلون واحدة؟ )اختياري( 2

  ___ 

 . ما هو اسم مؤسستكم؟ )اختياري(  3

يمكن أن تكون المؤسسة جهة عامة أو خاصة أو مدرسة أو مجتمعًا دينيًا أو ممارسة طبية أو  
 مؤسسة تجارية أو إصالحية.  

  ___ 
 

 التالي 
 



 4من  2الخطوة 

 

 . االسم األول واألخير4* 

 . عنوانكم البريدي  5* 

 . عنوان بريدكم اإللكتروني 6* 

 . رقم هاتفكم؟ الهاتف الخلوي؟ المكتب؟ 7* 

 
 التالي 

 
 4من  3الخطوة 

 
 . كم عدد أولياء األمور في دائرتكم أو من تهتم بهم المنظمة حاليًا؟  8* 

 _______1-10 

 ______11-30 

 30______أكثر من  

. كم عدد أولياء األمور الذين من  المتوقع انخراطهم في أنشطة منظمة منتدى أولياء  9* 

 األمور؟
 _______1-10 

 ______11-30 

 30______أكثر من  

ناك أشخاص آخرون يمكنهم العمل معكم لتنظيم فرع منظمة منتدى أولياء األمور  . هل ه10* 

(Parents Forum؟) 

 __ نعم / __ال  
 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ذكر االسم )األسماء( وجهة االتصال )جهات االتصال( 
  ___ 

 
 التالي 

 
 4من  4الخطوة 

 
 جهات االتصال: . شركاء المجتمع المحتملون/ االسم )األسماء( و 11

  ___ 
. العمدة أو أي مسؤول حكومي رئيسي آخر داخل مجتمعكم / االسم )األسماء( وجهات  12

 االتصال:



  ___ 
. أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الجامعة أو مقدم الرعاية الطبية أو أخصائيو االستشارة  13

 )األسماء( وجهات االتصال: للمساعدة في توجيه وتقييم أنشطة البرنامج / االسم  
  ___ 

 
 التقديم  

 
 نشكركم على اهتمامكم!  

 
 فنحن نتطلع إلى العمل معكم. 

 

 (Parents Forumفريق عمل منظمة منتدى أولياء األمور )
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