أصواتَوأياديَ
ميشيغان
ترحيبَحارَبكمَفيَ
مجتمعنا
إرشادات لتربية الطفل
األصم أو عيي المع

فوائدَالعَضوية


الدعم غير المتحيز



لقاءات إقليمية للتعارف



تدريبات عبر اإلنترنت.



مرشد خاص الى جانبك.



إستشاري للدعم والتدريب (.)ASTra



مجموعات لعب وإقامة مناسبات.



التمثيل المناسب لوضع قوانين أفضل للصم أو
ضعاف السمع .DHH



نشرات وطنية وعلى مستوى الوالية.



مجموعة على موقع الفيسبوك.

برع
تَ َ
www.mihandsandvoices.org/donate
أو
أرسل صك الى "أصوات وأيادي ميشيغان"
”“Michigan Hands & Voices.
Michigan Hands & Voices
P.O. Box 71038
Rochester Hills, MI 48307
إتصل أو ارسل رسالة على الرقم 248-845-8762





التبرعات معفاة من الضرائب.
اطلب من صاحب العمل لمطابقة تبرعك.
قم بإعداد دفعات التبرعات الشهرية اآللية
التلقائية مع البنك الذي تتعامل معه.
اتصل بنا لرعاية المناسبات.

إتصلَبناََ/إنضمَإلينا
www.mihandsandvoices.org
mihandsandvoices@gmail.com
إتصلَأوَارسلَرسالةَعلىَالرقم
248-845-8762

!nk you

شكرَاَلكم!َ

العَضويةَالسنوية
 −اﻟﻌﺿوﯾﮫ اﻟﺳﻧوﯾﮫ $۲٥
 −طﻠب ﻣﻧﺣﮫ ﻟﻠﻌﺿوﯾﮫ

اإلسم
__________________________________
الينوان

ماَللذيَنَفعلهَ
ََTMمَرشَدَخاصَبكَالىَجانبك
زيارة العوائل مع أحد الوالدين ذوي الخبرة مع الطفل
األصم أو ضعيف السمع  .DHHيقوم هؤالء الوالدين
المدربين المرشدين بتوفير الموارد واالستراتيجيات
واإلرشادات .مجانًا.

المناسبات
نحن نوفر مناسبات للقاء والتعارف ودورات
تدريبية ومجموعات ألعاب في جميع أنحاء الوالية

العدينه /الرمز البريدي

إستشاريَللدعمَوالتدريب

رقم الهات
_________________________________
البريد اإللكتروني

يقدم برنامج اإلستشارة للدعم والتدريب )(ASTra
خدمات اإلستشارة المجانية ألعضائنا .كما نقدم دورات
تدريبية للعوائل والمهنيين .نحن متخصصون في
إحتياجات األطفال من الصم أو ضعاف السمع .DHH

_________________________________
من هو اشخص األصم أو عيي المع ؟
هل يعكننا ارسال رسالة نصية اليك؟
نيم.

ال

أنا مهتم في (ضع إشارة صح على كل ما ينطبق):
مرشد خاص الى جانبك

المناسبات والدورات التدريبية

إستشاري للدعم والتدريب ()ASTra




نماذج القدوة من الصم أو ضعاف السمع DHH





شارك قصتك
التطوع
التبرع  /رعاية مناسبة أو حدث
Michigan Hands & Voices
P.O. Box 71038
Rochester Hills, MI 48307

نماذجَالقدوةَمنَالصمَأوَضعافَالسمعَ
DHH

منَنحنَ
أصوات وأيادي ميشيغان ( & Michigan Hands
 )Voicesهي مجموعة تدعم عوائل األطفال الصم أو
ضعاف السمع ).(DHH
نحن عوائل وأشخاص من الصم أو
ضعاف السمع  DHHومختصين .كلنا
نريد أن يصل األطفال إلى أقصى
إمكاناتهم.
نحن نقدم المساعدة على طول الطريق لتربية الطفل
األصم أو ضعيف السمع  .DHHمعا ً  ،نتبادل الخبرات
واآلمال واألحالم.
نحن ندعم جميع مستويات الصمم وفقدان السمع.
نحن ندعم جميع وسائل التواصل .نعتقد أننا أقوى عندما
نعمل جمي ًعا معًا.

نحن نقدم الفرص للقاء األشخاص البالغين من الصم أو ضعاف
السمع  .أنهم يمثلون خيارات مختلفة للتواصل واللغة.

شاركَقصتك
نحن نعلم اآلباء كيفية سرد قصصهم حول فحص السمع
وتحديد الهوية والتعليم .يمكن أن تساعد مشاركة
القصص في تدريب الموظفين المهنيين.

"الشيءَالذيَينفعَطفلكَهوَماَيجعلَالخيارَ
مناسبا!

