
إال أننا ال نزال بحاجة إلى المزيد من العمل في جميع أنحاء العالم للوصول إلى . يسعى األولمبياد الخاص إلى تحسين حياة ماليين الالعبين
 . آافة المجتمعات، ال سيما تلك المنعزلة، ولبناء مجتمعات ترحب بالتغيير

 أتعهد
باستقطاب العبين جدد والعبين صغار السن. 
بإخبار وسائل اإلعالم بإنجازات الالعبين والتحديات التي يواجهونها، ودعوتها إلى تغطية النشاطات الرياضية. 
بنشر قصة أسرتي في الصحيفة المحلية. 
بدعوة صانعي القرار وأصحاب النفوذ لمشاهدة المسابقات وعرض الالعبين صغار السن والرياضات الموحدة. 
الع رئيسي في العمل ورجال األعمال على الخطوات التي يمآنهم من خاللها دعم األولمبياد الخاصطبإ. 
بتوجيه دعوة عامة لحضور الفحص الطبي لالعبين إضافة إلى المسابقات وعرض الالعبين صغار السن ومؤتمر األسر. 
 بنشر أخبار األولمبياد الخاص عبر موقعي فيسبوك(Facebook)  وتويتر(Twitter). 
بتمثيل برنامجي في مؤتمر األسر اإلقليمي والمحلي ومشارآة ما تعلمته مع أسر أخرى. 
باإلحتفال باليوم العالمي ليونيس آنيدي شرايفر من خالل تنظيم نشاطات تدعم تقبل ذوي اإلعاقة الذهنية ودمجهم في المجتمع. 
بأن أآون قائدًا للبرنامج آلما سنحت لي الفرصة. 

 اإلسم 

 البرنامج 

 البريد اإللآتروني 

 رقم الهاتف 

 
 بناء المجتمع! أنا مشارك
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 بناء المجتمع! أنا مشارك



عم ة دتعتبر مرحلة الطفولة المبآرة مرحلة امهمة جدًا  بالنسبة لألطفال لتنمية مهاراتهم األولية وآذلك بالنسبة لعائالتهم للمشارآة في شبآ
 .فإن برنامج الالعبين صغار السن يلبي هذه اإلحتياجات بنجاح باهر. األسر
 أتعهد

بالتدريب على برنامج الالعبين صغار السن في مجتمعي أو مدرستي مستعينًا بدليل النشاطات. 
باإلستعانة بدليل النشاطات لمساعدة األسر على تعليم الالعبين صغار السن في المنزل واللعب معهم. 
باستضافة لقاء أسر الالعبين صغار السن ليتشارك األهل واألوالد قصصهم. 
باستقطاب العبين صغار السن من المدارس والمجتمع والمنظمات األسرية. 
بعرض برنامج الالعبين صغار السن أمام األسر والمعلمين وصانعي القرار. 
 بتنظيم حملة جمع تبرعات لشراء المعدات الرياضية الخاصة ببرنامج الالعبين صغار السن لتستفيد منها األسر ودور الحضانة

 .إلى جانب األطفال
بتنظيم فحص طبي لألطفال وتوجيه دعوة عامة لحضوره. 
بدعوة أولياء أموراألطفال لإلنضمام إلى شبآة دعم األسر وإلى مؤتمر األسر. 
بتدريب الالعبين في األولمبياد الخاص ليقوموا بدورهم بتدريب العبين صغار السن من خالل اإلستعانة بدليل النشاطات. 
بمتابعة المهارات البدنية والشفهية واإلجتماعية التي اآتسبها األطفال من خالل برنامج الالعبين صغار السن. 
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 . يعتمد نجاح األولمبياد الخاص على المتطوعين، لذا لآل فرد من األسرة دور في برنامجنا
 

 أتعهد
باالنضمام إلى شبآة دعم األسر أو بقيادتها. 
بتنظيم نشاطات تعالج مخاوف اآلباء واألشقاء واألمهات. 
بأن أآون مدربًا أو مساعدًا لمدرب لفترة زمنية محددة. 
بإدارة نادي رياضي في محيطي. 
باإلنضمام إلى لجنة جمع التبرعات و بناء الشراآة وبالمساعدة على تنظيم األنشطة. 
باإلنضمام إلى لجنة األسر أو إلى أي لجنة قيادية أخرى وبالمساهمة في اتخاذ القرار. 
بدعم ومساعدة الالعبين القادة ليصبحوا متحدثين رسميين باسم برنامج األولمبياد الخاص. 
 باستخدام مهاراتي بالتآنولوجيا للمساعدة على إنشاء موقع إلآتروني أو صفحة على الفيسبوك)Facebook ( أو بريد إلآتروني

 .خاص باألسر
بأن أآون عضوًا في فريق إدارة األلعاب على المستوى المحلي أو الوطني أو اإلقليمي. 
بتدريب الالعبين ليصبحوا مدربين أو مساعدين لمدربين. 

 اإلسم 

 البرنامج 

 البريد اإللآتروني 

 رقم الهاتف 

 
 األسرة والتطوع! أنا مشارك
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عندما تضع األسرة الحياة الصحية ضمن أولوياتها، يصبح الالعبون أآثر تفوقًا في رياضاتهم وأآثر حماسًة التخاذ القرارات الصحية 
 . بأنفسهم
 أتعهد

بممارسة المهارات الرياضية التي أوصى بها المدرب مع الالعبين أسبوعيًا. 
بإطفاء التلفاز أثناء تناول الطعام وبتخصيص بعض الوقت ألسرتي. 
بإغالق جهاز الآمبيوتر الخاص بي وبالخروج أللعب لمدة ساعة آل يوم. 
 بالقيام بالنشاطات الرياضية مع أوالدي الذين تتراوح أعمارهم بين  سنتين وسبع سنوات مع اتباع دليل أنشطة الالعبين صغار

 .السن
 باستعمال برنامج الغذاء والتمارين الرياضية المعد للمنزل(Train @home nutrition guide). 
بإشراك الالعبين وأشقائي في تحضير وجبات غذائية صحية ومتوازنة. 
 بالتأآد من أن آل أفراد أسرتي يقومون بفحوصات طبية بشآل منتظم. 
بخوض تجارب جديدة في المجتمع لتطوير هواياتي وإنشاء صداقات جديدة وتعزيز إستقالليتي. 
بغسل يداي بعد استخدام المرحاض، وقبل وبعد آل وجبة. 
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