
 

 Say Yes Buffalo, 712 Main Street, Buffalo, NY 14202 الطلبات ترسل بالبريد الى العنوان النالي
  716.768.1449 او ترسل بالفاكس الى
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 مختلف االلوان على نطاق المدينةمن  الفتيان والشباب مبادرة 
 كسر الحواجز وتطوير القادة

 

   المشاركةاستمارة ) YLCمجلس قيادة الشباب (
  المشاركينعن معلومات  
 

 ______________تاريخ الميالد  ______________________________________ : :االسم
 

 :__________________________________________________________________ العنوان
 (الشارع)               (المدينة)   (الوالية)               (الرمز البريدي)   

 
   ________________________________  البريد االلكتروني: __________________ :الهاتف الجوال

 
 _____________________________ :العرق/ االصل __________ :الجنس     ______ :العمر
 

  :  ____________________________ اللغة (اللغات) المفضلة
 

 ____________________ اسم المدرسة؟   ال ☐  نعم ☐  ة؟هل انت حاليا في المدرس
 

 ____________________________________________ :التعلموصلت اليه في اعلى مستويات 
 

 .الرجاء تحديد / إدراج اسم المستخدم لكل موقع من مواقع الشبكات االجتماعية التي تستخدمها أدناه (اختياري)

☐ Facebook فيس بوك  : ________________   ☐ Snapchat سناب جات  : ___________________          
 

☐ Instagram انستغرام  : __________________  ☐ Twit تويتر: ________________________ 
 

  ما المجلس الذي ترغب في المشاركة فيه؟
☐ Bennett بينيت        ☐ East ايست        ☐ Lafayetteالفاييت     ☐ South Parkساوث بارك 

 

     ال ☐     نعم ☐     هل أنت مستعد لحضور اجتماعات المجلس الشهرية؟
 

 _______________________________إذا لم يكن كذلك، متى ستحتاج إلى إعفاء؟ كم مرة؟
 

__________________________________________________________________________ 
 

 (إن وجد) ولي االمرالوالد / عن معلومات 
 ____________________  ب:عالقته بالشا  ____________________________ :االسم

 
محمولال __________(___) :المنزل  ____________________________ :ايميل  ___________(___) :
 

 _____________________  ب:عالقته بالشا  ____________________________ :االسم
 
محمولال __________(___) :المنزل  ____________________________ :ايميل  ___________(___) :
 

 معلومات االتصال في حاالت الطوارئ
 *** حالة الطوارئ ه فيالتصال بل، يرجى ذكر الشخص (األشخاص) ولي االمرفي حالة تعذر الوصول إلى أحد الوالدين /  ***

 

________________    ______________  (___)__________  (___)__________ 
بالشاب       عالقته                             اسم                     الهاتف المحمول           هاتف المنزل                   
 

Arabic 
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 .الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية. ال تتردد في إرفاق ورقة إضافية إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر للكتابة

 
 ؟من مختلف االلوان جلس قيادة الشباب م في لفتياناو لماذا تريد أن تكون عضوا في الشباب .1

 
 
 
 

 ما الذي تتوقع أن تكسبه من مجلس قيادة الشباب؟ .2
 
 
 
 
 
 

 اليوم؟ بافلوأكبر ثالثة مشاكل يواجهها الشباب في حول شعورك  وا هم .3
 
 
 
 
 
 

 ؟بافلو كيف تريد تغيير  .4
 
 
 
 
 
 

 من فضلك أخبرنا عن اهتماماتك واألنشطة الالمنهجية؟ .5
 
 
 
 
 

 ؟الفتيان الشباب من الشباب وس لإلى مج هاالمهارات والقدرات التي ستقدمما هي  .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drobertson@sayyestoeducation.org
mailto:drobertson@sayyestoeducation.org


 

 Say Yes Buffalo, 712 Main Street, Buffalo, NY 14202 الطلبات ترسل بالبريد الى العنوان النالي
  716.768.1449 او ترسل بالفاكس الى

 215 تحويلة  Daniel Robertson 716.247.5310 للمعلومات اتصل بـ دانيال روبرتسون
 drobertson@sayyestoeducation.org الكتروني :بريد  

 مختلف االلوان على نطاق المدينةمن  الفتيانوالشباب بادرة م
  كسر الحواجز وتطوير القادة

 

 
موذج الموافقةن  

 
 مختلف االلوان  من الفتيانو الشباب صبح عضوا فياأن ود ا أنا، _____________________________________،

 .2018-2017للعام  مجلس قيادة الشباب
 

  :، فأنا أفهم ما يلياختياريإذا تم 
 

 مجلس قيادة الشباب مختلف االلوان من الفتيانوشباب اجتماعات/ و او فعاليات ال النقل من وإلى أي______ أنا مسؤول عن 
 )الحروف االولى من االسم( 

 
 (فقط ( اجتماعات3ثالثة ) غيابمجلس )في المن االجتماعات الشهرية طوال مدة الخدمة للبقاء  ٪75يجب أن أحضر  ______

    )الحروف االولى من االسم(  

 
 الشبابمجلس قدمها يقيادة، كما للفرصة من برنامج ( 1لمشاركة في واحد على األقل )مكلف باأنا  ______

                 السم(االولى من االحروف )             

 
        في مجلس الشباب المطلوبة منيمجتمعية الخدمة الأنا مؤهل للحصول على ساعات  ______

    )الحروف االولى من االسم(
 
 

     يل تسجأو  يمكن تصوير تباه وسائل اإلعالم، ونا يجذبقد الشباب مجلس من  الفتيان أنا أفهم أن مجلس الشباب الشباب و ____
 (  االسم)الحروف االولى من 

بوعة اإللكترونية أو المط الوسائلالتسجيالت، أو غيرها من  فيديوإنني أعطي إذن باستخدام الصور و. ولذلك، ففعاليةاالجتماع أو  أي  
رات للعرض العام أو في منشو فهم أن هذه الصور أو التسجيالت أو االتصاالت األخرى يمكن استخدامها نفسي، إذا تم اختيارها. أنا عن
 .أعضاء مجلس الشباب  رى تشير إلى مشاركةأخ

 
    ، أنا أفهم أنه ال اغير جاهزة للنشر العام. إذا تم تحديده معلومات سرية، اعرفأدرك أنه كجزء من مشاركتي، يمكن أن  ______

 المعلومات دون الموافقات المناسبة. عن هذهال يمكن االفصاح     )الحروف االولى من االسم(  
 
X:  

المتقدم بالطلبتوقيع  التاريخ         
 
X:  

التاريخ         توقيع االب/ ولي االمر
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 المدينةمختلف االلوان على نطاق من  الفتيانوالشباب بادرة م
  كسر الحواجز وتطوير القادة

 

 حدثنا عن قصتك 
 

من أنت. حاول عدم تكرار إجاباتك  يهمنا ان نعرفعن أنفسهم.  الطلبات إخبارنا يمقدم يطلب منفي هذا القسم، 
 ديه قصةل كل شخصقصتك.  اشراكنا فياختيارك، يرجى حسب ، إن أمكن. في طريقة لالستمارةمن األسئلة السابقة 

 !وىتستحق أن تر
 

 : قصتك نا عنيرجى اختيار إحدى الطرق التالية إلخبار
 (أدناه راجع الطرق)

 

 كلمة أو أقل( 300كتابة قصة )  ☐

 

 أضف فديو  ☐

 

 صورة أو عرض شرائحمع مشاركة قصة   ☐

 

 طرق اخرى:  ☐

 
 .هل تحتاج إلى مساعدة للبدء؟ استخدم األسئلة أدناه كدليل

 

  ؟شيء يستهويك أكثر هوما 
 

 ؟ماذا تفعل في وقت فراغك 
 

  ؟يحمسكما الذي 
 

 إذا كنت تستطيع أن تفعل أي شيء في العالم، ماذا سيكون؟  
 

 ؟ئكآراأكثر على ماذا تدور 
 

  حدى أكثر؟اثارت عندك التقد مررت بها وما هي التجارب التي 
 

  جرتك الى الوراء؟أو  ك ألهمت، في نفسك  أثرت تجاربككيف 
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