
 أالحتفال بإرث يونيس آينيدي شرايفر : 2013سبتمبر  /أيلول 28السبت  

 برنامج  220،  مشارآة الـ2013العام حدث عالمي على مستوى محلي، 

Ref: I‐MENA/Sports & Initiatives Office/NFE/043/2013 

بما فيهم برامج منطقة  

الشرق وشمال أفريقيا 

  .23الـ



سـوف  .  هذه األفآار الجيدة تحتاج إلى أن تـتـحـقـق       
أضيف بعض األفآار على هذه القائمة، استنادًا الـى    

 :2012ما تم تحقيقه على الصعيد العالمي في العام 
برنامـجـًا مـن أصـل          150، احتفل 2012في العام 

أما في الـعـام   .  يونيس آينيدي شرايفربذآرى   200
برنامج بـمـا فـيـهـم           220، فالمطلوب من الـ2013

ــ           أن    23برامج منطقة الشرق وشمـال أفـريـقـيـا ال
 . يشارآوا

 
 :اآلن هو الوقت األنسب لوضع الخطة

 ؛)العيش الموحد، اللعب الموحد(تنظيم يوم في الرياضة الموحدة 
      تنطيم تجمع رسمي أو غير رسمي لألسر ودعوة محاضرين لتناول مواضيع ذات أهميـة مـثـل

 أنت القائد اذًا القرار لك؛... التدخل المبآر لدى األطفال، التغذية، السلوك الجنسي، االندماج
  تخطيط وتنظيم عرض العبي صغار السن من األولمبياد الخاص واالصرار على وجود األسـر

 واألصدقاء بين الحضور؛ 
تنظيم يوم تدريبي على البوتشي أو أي رياضة أخرى تجدونها مناسبة. 
 لـلـقـيـام بـتـدريـب          إدخال رياضة جديدة، آالآرة الطائرة ودعوة نجم رياضي في هذه الرياضة

 العبي األولمبياد الخاص في برنامجآم؛
دعوة المشاهير لتناول مأدبة غداء مع الالعبين؛ 
 هذه احدى األفآار المقترحـة فـي مـؤتـمـر األسـر             ( انشاء حساب على موقع الفيسبوك لألسر

 ؛)لألولمبياد الخاص لشبه منطقة الخليج
 لمزيد من المعلومات والتفاصيل. يونس آنيدي شرايفرتنطيم جلسة اعالمية عن انجازات: 

 org.eunicekennedyshriver.www 
 org.eksday.www 

تنظيم برنامجًا صحيًا لالعبي األولمبياد الخاص؛ 
تجنيد أحد المشاهير ليصبح سفيرًا لألولمبياد الخاص؛ 
إشراك الهيئات الحآومية لتتطلع على قضيتنا و تساندها؛ 
ودعوتها لتغطية هذا الحدث؛ تذآروا دائمًا إبالغ وسائل اإلعالم 
 ؛)بما أن عدد آبير منهم تم تدريبه على هذا األمر(دعوة القادة من الالعبين للحديث عن مهمتنا 
بناء الشراآة مع داعم جديد لألولمبياد الخاص 
 تنظيم نشاطات ترفيهية لالعبي االولمبياد الخاص، أسرهم، المدربين و المتطوعين 

على تجربتآم ومشارآتآم في األولمبياد الخاص،  بناء
ما هي أفضل طريقة  لإلحتفال بإرث يونيس آينيدي 

/ من شهر أيلول 23السبت شرايفر الذي يصادف يوم 
  ؟2013سبتمبر عام 

 
حياة السيدة شرايفر  إعداد سيرة ذاتية عن قصة

 وأهم إنجازاتها؛ 
التي ستقام في يوم  جذب راعي لتمويل األنشطة

وضع خطة وتحديد (يونيس آنيدي شرايفر 
 ) .الراعي

  للحدث، وتحديد األهداف إختيار موقع مناسب
 )لماذا، ماذا، لمن، متى، أين(الخمسة لهذا الحدث 

ودعوتهم لتغطية هذا الحدث؛ إبالغ وسائل اإلعالم 
  دعوة المشاهير المحبوبين من الالعبين ليآونوا

 من مشجعي األولمبياد الخاص؛
تنظيم يوم مفتوح في الحديقة العامة ودعوة اإلعالم .

الطلب من مطعم أن يحضر وجبات صحية، تشجيع  
راعي النشاط على  تقديم الهدايا لالعبين، باالضافة 

 الى إقامة العديد من النشاطات الترفيهية ؛
 على  برنامج األولمبياد الخاص المحلي أن يقدم

الشباب تعطيهم /رسالة رسمية  الى االهالي
الصالحية لتنظيم احتفال يوم يونيس آينيدي 

على أن يرتدي )عرض ( شرايفر؛ القيام بمسيرة 
آل من يشارك بها قميصًا عليه شعار األولمبياد 
الخاص باإلضافة الى رسالتنا التي تنص على 

 الدمج واإلحترام
 ،إعطاء الفرصة للشباب لتنظيم يوم ترفيهي

 رياضي ، لإلحتفال بالقدرات المختلفة 
 وضع أية خطة ترونها مناسبة 

http://www.eunicekennedyshriver.org�
http://www.eksday.org�


 :وال بد من االشارة الى
 

من أجل إنجاح الحدث، ينبغي تنسيق هذه األعمال مع برنامج األولمبياد الخاص المحلي؛ 

خالل المؤتمر، يقترح الشباب طرقا مختلفة لمساعدة األولمبياد الخاص على تـحـقـيـق       .  يعمل هذا المؤتمر على جمع الطالب األسوياء مع ذوي اإلعاقة الذهنية: تنظيم مؤتمر للشباب
ل قصـص العـبـي األولـمـبـيـاد الـخـاص                نق عملية الدمج المدرسي، تعزيز تقبل االختالفات الفردية والقضاء على األحآام المسبقة تجاه األفراد ذوي اإلعاقة الذهنية، باالضافة الى

 .الآترونيًا لتصل الى مدارسهم وتوسيع الفرص أمام الشباب للمشارآة في األولمبياد الخاص في مدارسهم

 :28/9/2013بناءًا على خبرتآم و مشارآتآم بنشاطات االولمبياد الخاص، الرجاء تحديد النشاط االمثل إلحياء ذآرى يونيس آندي شرايفر السبت في 

 :و آيفية  تأمينها)  تقنية/موارد بشرية(ذآر االحنياجات الالزمة  :وصف النشاط و آيفية تنفيذه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
 
  
  
  

  


