
 مخيم السالم
 ةلامعاً نبني مجتمعاً ملؤه السالم والعد

 

 سنة 12إلى  6من سن  األعمار:

 (الثالثاء، األربعاء والخميس) 2014أغسطس   14, 13, 12 التواريخ:
  

 مساء   0330حتى  0330من الساعة  الوقت:

 كنيسة ليتلفيلد األسقفية / ديربورن، مشيغنالمكان: 
 

 ما هو "مخيم السالم؟"

 ، مليء بالمرح لكافة األعمار مجانياط نش ●

 تشجيع العالقات، التواصل والروح االجتماعية من خالل اللعب اإلبداعي والموسيقى ●

 وأدوات منزلية عادية صناديق الكبيرةال بناء حي سكني من ●
 

 األهداف:

 اعتزازا  بالتعددية في مجتمعنا ●

 جاد طرق نتعامل فيها مع بعضنا البعض بسالمإشراك مجتمعنا في مشروع يعزز الفهم ويسعى إلي ●

 واحترام   

 تعليم التعاون، المشاركة، حل المشاكل والنزاعات، مما يساعد في جهود الصلح اليومية في العائالت  ●

 والمجتمعات   
 

 البرنامج

 يوم الثالثاء فقط  -يبدأ التسجيل  0300

 العشاء )سوف يقدم اللحم الحالل( 0330

 لبناء السالم، تشمل بناء الحي السكني نشاطات  6300

 )ألسباب تتعلق بالسالمة، نتوقع من األطفال البقاء حتى نهاية البرنامج( نشاطات ختامية 0320
 

يتم إدراج أسماء اآلخرين على الئحة االنتظار.(  إذا تغيرت الذين يتقدمون للتسجيل،.  ) لمن األطفا 53التسجيل فقط ألول 

الحضور، يرجى إبالغ الكنيسة بذلك لكي يتسنى لنا إبالغ أحد من هم على الئحة االنتظار.   نتستطيعو الخططكم أو إذا كنتم 

  ! سوف يحصل كل طفل على قميص
 

 للمزيد من المعلومات أو للتسجيل،  يرجى مراجعة:

 كنيسة ليتلفيلد األسقفية

 شارع ليتلفيلد 0060

 http://www.littlefieldchurch.org      40126ديربورن، مشيغن 

 313-333-0000: الفاكس      313-333-3040الهاتف3 
 

 مخيم السالم
 ةلامعاً نبني مجتمعاً ملؤه السالم والعد

 استمارة التسجيل
 

 يرجى اإلشارة إلى قياس القميص العمر أسماء كل الذين سيحضرون: )االسم الشخصي والشهرة(

_______________________________  ___ Child M / Child L / Adult S / M / L / XL 

_______________________________  ___ Child M / Child L / Adult S / M / L / XL 

_______________________________  ___ Child M / Child L / Adult S / M / L / XL 

 يرجى استعمال الجانب الخلفي من هذه االستمارة لألسماء اإلضافية والمعلومات()_

 

أولياء األمور مدعوون الصطحاب أطفالهم والمشاركة في بناء مجتمع )اسم ولي األمر ________________________ 

 ل(مليء بالسالم والعد)
 

 رقم الهاتف _________________________        العنوان ____________________________________

 هل لدى طفلك أي احتياجات تعليمية أو غذائية خاصة يجب أن نكون على علم بها؟  نعم / ال

 إن أجبت بنعم، يرجى اإليضاح3 ______________________________________

 

، 4102  أغسطس 7 الخميسيوم  فياالستمارة وإرسالها عبر البريد أو الفاكس إلى كنيسة ليتلفيلد األسقفية يرجى فصل هذه 

 وذلك لتسهيل عملية التحضير للمخيم. الثانية عشر ظهرا"

 

 ولي األمر3_________________________________ توقيع

ضروا األمسيات الثالث وأن يطيعوا تعليمات الّسالمة الملصقة. أوالدي بالحضور وأتفهّم أنه من المتوقع أن يح \اسمح لولدي 

  علما  بأّن الكنيسة غير مسؤولة عن العواقب إذا لم تُتّبع قواعد الّسالمة.

 

 

 . التصرفات الفوضوية ليست مقبوله. إننا نريد  أن نوفر تجربة ممتعة لجميع. اي مخالفة سوف تأدي لمنع أوالدكم من المشاركة

http://www.littlefieldchurch.org/

