
 

 

 

tomorrowswomen.org   |   369 Montezuma Ave, No. 566   |   Santa Fe, NM 87501   |   505.819.8138  
 

 2022 هابالش يادةكيفية التقديم لبرنامج الق
 

لمدة ثالثة أسابيع   خيم، والذي يبدأ بملشابات في نساء الغدلالقادة نشكرك على اهتمامك ببرنامج 

 اليات المتحدة ويستمر لمدة عام في إسرائيل / فلسطين. في الو 
 
 

،   2022براير في المخيم في ف اتبعد اختيار المشارك :COVID-19* مالحظة متعلقة بـ 

سيقام المخيم الصيفي ، إما في الواليات المتحدة لمدة   أين COVID-19سنقرر وفقًا لوضع 

التزامك وقت  يوماً.  14(منطقة ج) لمدة جاال  يوًما أو في منطقة إسرائيل / فلسطين بيت 21

 الخيارين. لكالالتسجيل هو  
 

أحكامهم  ات لتجاوز اإلسرائيلي لسطينيات و الهدف من مخيمنا هو توفير الفرص للشابات الف

، والتواصل بحرية وإبداع ، وإقامة عالقات طويلة األمد مع أولئك الذين ربما خافوا أو   المسبقة

أساءوا فهمهم في السابق. نأمل أن تكتسب كل مشاركة فهًما جديًدا ومهارات قيادية لتعزيز  

 التعايش السلمي في مجتمعها.
 

لتعميق مهارات االتصال   م واحديات في برنامج تدريبي لمدة عابعد المخيم ، تستمر جميع الفت 

 والقيادة في أربع ندوات في نهاية األسبوع. 
 

كل  لرجاء قراءة هذا الطلب بعناية، التأّكد من تعبئة جميع البنود المدرجة في القائمة وإرسال ا
   2021نوفمبر  30أقصاه حتّى تاريخ أالمواد المطلوبة الى نوعا معيان، 

6123986-052)noa@tomorrowswomen.org( 
  

والنماذج  تعبئة النموذج اإللكتروني على الشبكة. ارسال استمارة التسجيل يتم من خالل 

 بالبريد اإللكتروني. يتم ارسالهااإلضافية الُمدرجة أدناه 
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د استالمها  وعد المحّدد أو إذا كان لديك أسئلة. عن كما يمكنك االتصال بنوعا بحالة مضى الم
 .معكن وابالغكم بتفاصيل اضافية للوثائق والدفعات المطلوبة، ستبادر هي للتواصل 

 
 

    :ارشادات لتعبئة استمارة الطلب
  

 .سنة  17و   15تتراوح أعمارهن بين البرنامج معد لفتيات  العمر والجنس:
  

اللغة اإلنجليزية بشكل جيد،  يجب على المشاركات أن تتقن   :الصفات المطلوبة في المشاركات 
  .حيث أن جميع النشاطات ستكون باللغة اإلنجليزية

  
  ينبغي على مقدمات الطلب إثبات قدرتهن على القيادة، االلتزام بمبدأ السالم، االهتمام بالتواصل

 .مختلفةاع لغيرهن من الشابات من ثقافات التحدث واالستمو 
  

،  الذي يشمل حوارات، فعاليات فنية على األقل و  ةسن بالبرنامج لمدة ام  مات االلتزعلى المتقد
  . والواليات المتحدة المشاركة في أنشطة اجتماعية في فلسطين واسرائيلبرامج قيادية و 

 
لنظر الثقافية في مواضيع تعنى بوجهات اثنائية جماعية وحوارات برنامج المخيم يتضمن  

كّل مشتركة  لسيتاح األفكار المسبقة. و  العنصرّية المعاناة، العنف، وف،الخ، التمييز، المختلفة
قّصتها الشخصيّة ومشاعرها مع األخريات، وفي نفس الوقت يتوّجب عليها أن ب مشاركة ال

 .تكون مستعّدة لالستماع لتجارب ووجهات نظر االخريات
  

سيلة الستكشاف المشاعر حيث يتم استخدام الفّن كو   ،مخّيم الناصر الفن هو عنصر هام من ع
المشاركة  مشاركة كل  يتوّجب على  ية ليست مطلوبة من المشاركات، لكن  الفن  خبرةال تعبير.وال

  .البرامج الفّنيةالفعالة في 
  

  االنتساب بنفسها منطلب االلكتروني ونموذج اليجب على كل متقدمة تعبئة استمارة الطلب: 
ئلة. الطلب يعّبأ باللغة  تية قصيرة وبعض األسالذي يتضّمن سيرة ذاو ، خالل الرابط ادناه

  .  بكلمات المتقدمة االنجليزّية فقط
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من المهّم اإلفصاح عن أي وضع صّحي أو نفسي تعاني منه الفتاة  الطلب يشمل استمارة طبية.

 . نموذج الطلب متاح هنا:.مثل الخوف من مرتفعات أو العمل تحت الضغط

https://forms.gle/4JH6sRVWR8y9cScFA  

 
دار جوازات السفر وتأشيرات صالحة صاالعائالت مسؤولة عن  جوازات السفر والتأشيرات:

 .للواليات المتحدة األمريكية وجميع الرسوم المتعلّقة بها
   

 .عهن عند السفر: على األهل توفير التأمين الطبي لبناتهن، وارفاقه مالتأمين الطبي
  

ارسال استمارات قانونية  يجب في البرنامج، ركات بعد أن يتم قبول المشا : استمارات قانونية
كذلك  . طبيب العائلة.الى باإلضافة  هذه االستماراتالتوقيع على على ولي األمر وطبية. 

ستمارة  استمارة خاصة للتغطية اإلعالمية للمخيّم، وامطلوب من المشاركات التوقيع على 
ترك بها الفتاة أثناء وجودها في المخيم في مركز  أخرى لالشتراك في دورة حبال التي ستش

 .جبال سانتا فيي
  

 رسوم االشتراك
  

  $ 1000هو المحلية و جميع التدريبات  في الواليات المتحدة  رسوم االشتراك في المخيم 
هو  وجميع التدريبات المحلية   "رسوم االشتراك في المخيم اذا كان في المنطقة"بيت جاال 

500 $ 
  

$   8000شاركة في المخيم هي لكل فتاة م للبرنامج تجدر اإلشارة إلى أّن التكلفة الحقيقية
وتشمل نفقات السفر، الغذاء، السكن، األنشطة، باإلضافة إلى البرنامج الفني والحوار المشترك  

من   100مخيّم يقام بفضل تسعة نساء و والعديد العديد من النشاطات الممتعة في سانتا فيي. ال
 .المتطّوعين والمتطّوعات

  
شتراك وثيقة موافقة مالّية موقّعة من قبل ولي األمر مع  يجب أن ترفق مع استمارة الطلب لال

    . مستردةغير  تعبئة طلبشاقل) كرسوم  100(  30مبلغ $ 
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ف فبراير  في منتص  الطلب ، ةمشيكل) بمجرد قبول مقد  1625دوالر ( 500يجب دفع مبلغ 

، إذا كان   2022شيكل) في منتصف مارس  1625دوالر أخرى ( 500. يجب تقديم 2022

 سمح لنا بالسفر إلى المخيم الصيفي في الواليات المتحدة. ي  COVID-19 الوضع مع
  

: إذا لم يتم استالم المبلغ المطلوب في األوقات المحددة أعاله، تفقد المشاركة مكانها،   مالحظة
قرّرت االنسحاب بعد اصدار طلبات الّسفر، ستدفع المشاركة غرامة مالية قدرها  حال  وفي

تقوم برد اي  لن  نساء الغد التعليمات،   و ضت مواعيد التقديم األخيرة أو لم تنفّذ ا انق$. إذ 200
      .قامت المشاركة بدفعها نفقات

 
ب للحصول على  ن في التقدم بطل. إذا كنت ترغبي هناك عدد محدود من المنح المالية المتاحة 

يرجى ملء استمارة طلب منحة عن طريق الموقع    منحة مالّية 
أو طلب االستمارة من نوعا معيان  /https://tomorrowswomen.org/apply  التالي

وارسالها الى نوعا في موعد  )noa@tomorrowswomen.org ( على البريدااللكتروني 
  .مع باقي الوثائق المطلوبة  2021/11/30أقصاه 

  
  .إذا كنت ترغبين في المساعدة بتوفير منحة مالية لفتيات أخريات، يرجى االتصال بنوعا

ولكن ال يمكننا   نحن آسفوننساء الغد  من قبل  دفعاليتم ترتيب السفر من وإلى المخيم و

 استيعاب أي تغييرات على خط سير الرحلة.
 

 
 االستعداد للمخيم

 
متر فوق سطح البحر. حيث تقيم المشاركات في    2800: سيكون المخيم على ارتفاع اإلقامة

بة الجميلة، حيث يتم توزيع  فدانا من الغابات الجبلية والمناظر الخال 80خاص يقع على تجع  من
 .س التنوع الثقافي وال يجوز تبديل الشريكة غرف النوم على أسا

 
: جزء من برنامج المخيم هو تجربة مجموعة متنوعة من المأكوالت العالمية. لذلك  الغذاء

  و ا كوني مستعّدة للتّمتع بتذّوق أطعمة جديدة ومختلفة. الئحة الطعام ال تتضّمن لحم الخنزير 
في المخيم لالحتياجات الخاصة لطعام بالرغم من أننا نبذل جل جهدنا لمالئمة امحار. ال
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للمشتركات، قد ال نستطيع اإلجابة على كل المتطلبات الغذائية بسبب نظام العمل المركب لطاقم 
 .يتعّين على المشاركات من ذوات االحتياجات الغذائيّة الخاّصة مراسلة نوعا مقدًماالمخيم.  

 
يبود أو أي نوع آخر من األجهزة  : ال يسمح باستخدام الهواتف المحمولة، اآل تواصلال

يمكن للعائالت محادثة  الرجاء ابقاء الهواتف الخلوية في البيت.  االلكترونيّة أثناء المخيّم. 
بناتهن مّرة في األسبوع في مواعيد وأوقات محّددة (والّتي سيعلن عنها في حينه).  

 .ت الطوارئ أو أعياد الميالدواالستثناءات هي حاال
   

 
: يمكن للعائالت واألصدقاء والصديقات مراسلة المشاركات عبر البريد   كترونيالبريد اإلل

ما ال يزيد عن رسالتين في األسبوع    -tomorrowswomen.orginfo@ -  االلكتروني
ستخدام أجهزة  الرسائل وتوصيلها للمعنيّات. ال يسمح للمشاركات با وسنقوم نحن بطباعة

 .الحاسوب
 

يرجى األخذ  . : سيتم توزيع قائمة مقترحة من المالبس المطلوبة للمخيم قبل السفرالمالبس
الوزن الزائد مكلّف جدا،  وزن الحقائب و ب بعين االعتبار أن شركات الطيران صارمة للغاية 

 .ركة دفع هذه الرسوموسيترتب على المشا
 

عن  ما ال يزيد ة للتسوق خالل المخيم. وترفق كل عائلة : ستكون هناك رحلة واحد التسوق
للتسوق الشخصي، يطلب من أولياء األمور التحقق من أن بناتهم لن تحمل أكثر من   500$

التسوق  ) كي ال يتحول 1نحن نحدد كمية المال لكل مشاركة لسببين:   .في المخيم هذا المبلغ
افة المشتركات ذات الكمية من المال خالل  ) كي يكون لك2الى مركز االهتمام في المخيم، و 

  تواجدهم في المخيم.   
 

: يمكن أن تشمل الفعاليات المشي، السباحة، التسّوق، الرياضة، زيارة المتاحف،   الفعالّيات
الطلق، لذلك يرجى إحضار  تناول الطعام في المنازل الخاصة والمطاعم و أنشطة في الهواء 

.  للشمسحذاء المشي، قبعة و مرهم واِق   
 

الرجاء عمل فحص لألسنان قبل عّدة أشهر من السفر إلى المخيم. لقد شهدنا العديد   :ألم أسنان
  .من مشاكل األسنان خالل المخيم، مّما يقلّل من متعة النشاطات باإلضافة إلى أّنها مكلفة جدا
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م، سيتم تعيين  كجزء من بناء مجتمع و اكتساب مهارات قياديّة في المخّي   : األعمال المنزلية
في  مهّمات يوميّة ألغراض الطهي واألعمال المنزلية بأوقات خاّصة. يترتب على المشاركات 

 .المخيم التفاعل بهذه النشاطات
 

. : التدخين ومضغ العلكة لن يكون مسموًحا في المخّيمالبيئة  
 

 متقدمات لالشتراك بالمخيم قائمة متطلبات لل
  :تقديم طلب كامل يشمل

  
 كل االستمارات موجودة في الوصلة:  نتسابطلب اال  

https://tomorrowswomen.org/apply/  
  

 صورة عن جواز السفر الحالي والهويّة. 
الفيزا (ن -وصورة عن تأشيرة السفر  لسفر والهوّية ة من جواز اارسال نسخة واضح  ّرجاءلا

   noa@tomorrowswomen.org ان نوعا معي لوجدت) 
 
  في االستمارة االلكترونية  األسئلةعن اجابات 

  .نفسها الرجاء تعبئة الطلب باللغة االنجليزية وبكلمات المتقّدمة
 

  رسائل توصية من شخصين ليسا أقرباء العائلة. 
noa@tomorrowswomen.org .   اشرة إلىيجب إرسالهم بالبريد االلكتروني مب 

، رسائل توصية من شخصين من خارج العائلة، مثل معلمين أو معلمات، زعماء  
مستشارين أو بالغين آخرين الذين يعرفون المتقدمة. ال يمكن  دينيين، أصحاب عمل، 

ات. كل رسائل التوصية سرية ويجب أن تكتب باللغة  ألبناء العائلة تعبئة هذه االستمار
  .االنجليزية أو ممكن تقديمهم بلغة أخرى مع ترجمة لإلنجليزية

  
 وثيقة موافقة مالية الموقّعة من قبل ولي األمر . 

 
 ال كنت بحاجة لذلكح  وثيقة منحة في. 

 
 30) $100   غير قابلة لالسترجاعاشتراك شاقل) رسوم . 
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الى حساب ة بنكية تحويلدفع رسوم التسجيل من خالل يجب ائيل: للذين يعيشون في إسر

، رفم  972، فرع نتسيريت عيليت 10بنك لؤمي  في'Tomorrow's Women جمعية
   الىة البنكية وارفاق صورة عن الحوال  372500/28الحساب 

noa@tomorrowswomen.org 052- الى هاتفواتساب رسالة  او من خالل
    . مبلغاستالم ال رسال وصلوالعنوان البريدي أل  تقدمةيرجى إضافة اسم الم.  6123986

 
تواصل مع المنسقة ال يرجى  كلترتيب رسوم التسجيل واالشترا :فلسطين في يعيشون  للذين

  ameera@tomorrowswomen.org    اإللكتروني يدالبرمن خالل  أميرة،الفلسطينية 
  

راق المطلوبة بواسطة االيميل حتى موعد أقصاه الرجاء ارسال طلب االشتراك مع كافة األو
  الى:   30\11\2021

  . rowswomen.orgnoa@tomor 6123986-052  نوعا معيان 
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