
الرتكيز  مع  األهايل  صوت  الرتكيز “  مع  األهايل  صوت   “Portland  EmpoweredPortland  Empowered” ”تدعم  تدعم 
ناقصاً  الذين تم متثيلهم متثيال  أولئك  ناقصاً بشكل خاص عىل إرشاك  الذين تم متثيلهم متثيال  أولئك  بشكل خاص عىل إرشاك 
تاريخيا. نعمل عىل تقليل الحواجز وخلق الفرص للقادة الناشئني تاريخيا. نعمل عىل تقليل الحواجز وخلق الفرص للقادة الناشئني 
بورتالند  مدارس  يف  الشباب  ينجح  حتى  والكبار  الشباب  بورتالند من  مدارس  يف  الشباب  ينجح  حتى  والكبار  الشباب  من 

العامة يف املدرسة وخارجها. العامة يف املدرسة وخارجها. 

بنــا بنــااتصــل  اتصــل 

التعليم يف  األصوات  التعليمتدعم  يف  األصوات  تدعم 

عيل عيلبيوس  بيوس 
ali.pious@maine.edu
كالير رشودر
claire.schroeder@maine.edu

(207) 807-4283
(207) 532-0224

االنرتنت! عىل  بزيارتنا  االنرتنت!قم  عىل  بزيارتنا  قم 
port landempowered.com
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وأعضاء  واملديرين  واملعلمني  والخريجني  األمور  أولياء  وأعضاء هم  واملديرين  واملعلمني  والخريجني  األمور  أولياء  هم 
بشكل  الوالدين  صوت  دمج  لضامن  ينظمون  الذين  بشكل املجتمع  الوالدين  صوت  دمج  لضامن  ينظمون  الذين  املجتمع 
بورتالند.  يف  العامة  املدارس  يف  القرار  صنع  عملية  يف  بورتالند. أصيل  يف  العامة  املدارس  يف  القرار  صنع  عملية  يف  أصيل 
الذين  أولئك  أصوات  الرشكاء)  األهايل  (مشاركة  الذين   أولئك  أصوات  الرشكاء)  األهايل  (مشاركة   PEPsPEPs يوّسع  يوّسع  
التعليم  القرارات يف مجال  اتخاذ  التعليم غالبًا ما يتم استبعادهم من  القرارات يف مجال  اتخاذ  غالبًا ما يتم استبعادهم من 
يجد  املنخفض.  الدخل  ذات  واألرس  املهاجرين  ذلك  يف  مبا  يجد -  املنخفض.  الدخل  ذات  واألرس  املهاجرين  ذلك  يف  مبا   -
أولياء  أولياء  طرقًا لضامن متكني مجموعة واسعة من  منظمو  منظمو  PEPPEP طرقًا لضامن متكني مجموعة واسعة من 
األمور من مشاركة أحالمهم يف التعليم ويف إحداث تغيري دائم األمور من مشاركة أحالمهم يف التعليم ويف إحداث تغيري دائم 

يركز عىل الطالب.يركز عىل الطالب.

هم شباب من ثالث مدارس ثانوية عامة يف بورتالند ينظمون هم شباب من ثالث مدارس ثانوية عامة يف بورتالند ينظمون 
بناء  يف  للمشاركة  املقاطعة  مستوى  وعىل  مدارسهم  بناء يف  يف  للمشاركة  املقاطعة  مستوى  وعىل  مدارسهم  يف 
ناشئون  قادة  هم  ناشئون    قادة  هم    YEPsYEPs بورتالند.   يف  التعليم  بورتالند.  مستقبل  يف  التعليم  مستقبل 
مجال  يف  املختلفة  والخربات  الخلفيات  من  العديد  مجال ميثلون  يف  املختلفة  والخربات  الخلفيات  من  العديد  ميثلون 
التي  للتغيريات  والدعوة  تحديد  يف  يقومون  كام   . التي التعليم  للتغيريات  والدعوة  تحديد  يف  يقومون  كام   . التعليم 
من شأنها أن تساعد مدارس بورتالند يف أن تصبح أكرث تركيزاً من شأنها أن تساعد مدارس بورتالند يف أن تصبح أكرث تركيزاً 
عىل الطالب. تدعم عىل الطالب. تدعم Portland  Empowered” " YEPsPortland  Empowered” " YEPs  يف   يف 
اكتساب مهارات قيادية حاسمة، وإدراك القوة التي يتمتعون اكتساب مهارات قيادية حاسمة، وإدراك القوة التي يتمتعون 

بها كصّناع للتغيري، والتخطيط ملستقبلهم الخاص بهم.بها كصّناع للتغيري، والتخطيط ملستقبلهم الخاص بهم.

CUTLER
INSTITUTE
MUSKIE SCHOOL OF PUBLIC SERVICE

:(Youth Engagement Partners) YEPS رشكاء مشاركة الشباب

:(Parent Engagement Partners) PEPs رشكاء مشاركة أولياء األمور

االنرتنت! عىل  بزيارتنا  قم 
Arabic

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PE_Palm_Card_2019 Arabic-1.pdf   2   3/10/2020   3:29:02 PM


