
 

 

 2020 سرام 19

 )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم سرادم تالئاعل س6مخلا موي ث-دحت  

 

 ،ءازعألا )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم تالئاع 

 qع ظافحللو .ةmخاصلا ءاوجألا ەذه لالخ اهزرف بعص- àbلاو ة[\]نملا تامولعملا نم YZثWلا كانه نأ ملعن نحن 
|} ثدح- ام لxw مwتطاحtو مsلصاوت

b لعتلا يردوب ةقطنمEمEة (PSD)، ع تاثيدحت لاسرإل ططخن اننإفq ةقطنملا ىوتسم 
 يردوب ةقطنم ةxاجتساx ةصاخلا ب��لا ةحفص ث-دحت متي .مويلا نم اًءدx ،ع�بسأ ل� نم س6مخلاو |�Zنثإلا ما-أ ةEمEلعتلا
 ،كانه نم ةEفاضإ تامولعم qع لوصحلا مwنكم- ثEحCOVID x-19 دجتسُملا انوروك سوYZف ءازإ )PSD( ةEمEلعتلا

|�وWYaلإلا عقوملا نم كلذكو
b ةئ�بلاو ةحصلا ةرادإل {|

b م�رال ةعطاقمYZ. 

|} ةدراولا ةدجتسملا تاعوضوملا qb- امEف مsل د\¡ ،اًع�  قبسم حسم ءارجإ مwنكم- àحو
b مويلا اذه ث-دحت: 

 ل�©بأ à 17ح ةصاخلاو ةEموكحلا سرادملا قالغ¥ب رمأ- ة-الولا م£اح  •
 ماعلا ريدملا نم ةلاسر •
 ةEئاذغلا داوملا عــــ�زوت •
 دعxُ نع ملعتلا صرف •
|�اmملا إ لوصولا •

b 
 ج©ختلا •
|} مEلعتلا ةرادإ  •

b لت ودارولوك ة-الو|̄b يقتEياعم تامYZ دا£ألا حاجنلل ودارولوك ة-الو-±b )CMAS( اردلا ماعللb́ 
2019-2020 

|} ة��ناثلا سرادملا ةطش¡أ ةطxار  •
b ودارولوك ة-الو )CHSAA( ف دمتYaلتو عي̧©لا لصف تاضا�ر فاق-إ ة|̄b ةطش¡أ 

 ىرخأ
 b́اردلا مويلا لmق ام ة-اعر qع تاYZيغت يرجُت )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم ،BASE Camp لوح تامولعم  •

 ەدعx امو
 ةرركتملا ةلئسألا •

 لDEبأ 17 @?ح ةصاخلاو ة;موكحلا سرادملا قالغ2ب رمأ- ودارولوك م$اح 
قو دقف ،حجرألا qع متعمس امmسح

ّ
|} b¿خشلا ملعتلا قيلعتب يذEفنت رمأ qع س6لوب د�راج ودارولوك ة-الو م£اح ع

b 
 ،(PSD) ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم qع قبطني اذهو .ل�©بأ à 17ح سرام 23 نم اًءدx ة-الولا YÀع ةصاخلاو ةماعلا سرادملا
|} ىرخألا ةEمEلعتلا قطانملا بناج إ

b ع انفكع دقلو .ودارولوك ة-الو ءاحنأ عيمجq ملعتلا صرف لجأ نم انططخ ر��طت 
 رمتس6س قالغإلا نأx انملع نأ دعx نآلا لمعلا اذه لصاونس اننأ حضاولا نمو ،YZثWلا اهYZغو ةEئاذغلا داوملا عــــ�زوتو دعxُ نع
   .رخآ Åرهش ةدمل

|} ةئ�بلاو ةحصلا ةرادإ دكؤت
b م�رال ةعطاقمYZ، ع ةحصلا ولوؤسم كلذكوq عو ة-الولا ىوتسمq طولا ىوتسملا|̀b، عq 

�aاذلا رجحلاو نيدEلا لسغ ةEمهأ
b تلاوmامتجالا دعاÈb. ملا أرقاÉوؤسم نم د�b ل نكم- ام لوح ةحصلاsهلعف- نأ انم ل 

 .ةYaفلا ەذه لالخ

 ماعلا ريدملا نم ةلاسر
 ،ءازعألا )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم تالئاع 



 

 

|}و  .مwتالئاع tو مEwلإ ةmسÌلاx ةداتعملا عي̧©لا ةلطع هmشË ةYaفلا ەذه نأx نورعشË ال مwنأ دكؤملا نم 
b فYaاهيف هجاوي ة 

 ،ةتقؤم ٍةروصx اهباوبأ تا�[\لا نم د-دعلا قلغت .سجوتلا نم YZبك ردقx انمظعم لماعتي ،ةEحص ةمزأ b±لاعلا عمتجملا
|} س6لوب د�راج م£احلا ردصأ دقو ،مهلزانم نم دعxُ نع بتاwملا وفظوم لمع�و

b 18 سرادملا قالغ¥ب اًرمأ سرام {|
b ة-الو 

 هجو qع مEwلإ |�Z̧©قملا نسلا راmك ةصاخو ،مwئاmحأ qع قلقلاx مwنم نوYZثWلا رعشÑ دقو .ل�©بأ 17 موي àح ودارولوك
 .د-دحتلا

|�انتما صلاخx مدقتأ نأ دوأ ،لmق نم ەدهش¡ مل يذلا فقوملا اذهب اً��س رمن اننإ ثEحو
b لإEwو مt يردوب ةقطنم عمتجم 

|} مwهفتو مwتنورم qع À̀bلق ل� نم ركشلاx مدقتأو .)PSD( ةEمEلعتلا
b ف فشكتس¡ يذلا تقولاEلا ةق�©طلا هàb نmاهب لذ 

الEثم اهل دهش¡ مل àbلا فورظلا ەذه لالخ انذEمالت لجأ نم اندهج ىراصق
ً

 .لmق نم 

|} ثدح ام عجYaسأ |�Zحو 
b لقلا عيباسألاEضاملا ةلEرعشأ ،ة xحن اننأل ىرخأ ةرم راهبنالاÕ| xعمتجمÅ عئارÅ تعمس دقلو .اذهك 

|} نوبغري نمم مwنم ن�YZثك نم
b أتلا لجأ نم ةدعاسملا م-دقتÖمالت لوصح نم دEمج انذEع اًعq لإ نوجاتح- امEلالخ ه 

الاعفأ ت-أر دقلو .قالغإلا ةYaف
ً

ةmيط 
ً

|} نوبغري صاخشأ نم ة-اغلل 
b ج ةدعاسمYZفلا ەذه لالخ مهناYaة. 

 .مهراودأx ماEقلا إ نوعراسÑ عيمجلا 

{|
b املا ع�بسألا×|

b، جولونكت مسق لمعEأتلا لجأ نم ةل��ط اًما-أ انيدل تامولعملا اÖكمت نم د
Ø

 سرادملا ذEمالت عيمج ن
|} ةلومحملا رتويبمsلا ةزهجأ إ لوصولا نم ة��ناثلاو ة-دادعإلا

b لعتلا ةقطنملاEمEنوصصخملا زاجتحالا وفظوم وت�س .ة 
|} ،ةد-دش ة-انعx سرادملا فEظنت انيدل

b ح�Z| -ع نورخآلا نويساسألا نوفظوملا لمعq ة-انعلا نامض xملاmا�|
b تادعملاو {|

b 
 نع د�Éملا نودجتو .لافطألا إ ةEحصلا ءادغلاو راطفإلا تاmجو م-دقتل انيدل لافطألا ة-ذغت ق�©ف دعتسÙو .قالغإلا ءانثأ
 رومألا ءاEلوأ لمع�و .ة-داEتعالا YZغ فورظلا ەذه عم فEكتلا لجأ نم داوملا ططخ دادعإ ةداع¥ب نوملعملا موق- .انه كلذ
 .سرادملا حتف ةداعإ |�Zحل اهمادختسا لجأ نم مهلافطأل ٍلمع تاحاسم دادعإ qع ءاEصوألاو

|�اwم¥ب نا� اذإ 
b لط بلطأ نأmًحتن نأ وه بلطلا كلذف ،اًدحاو اq مجEاًع xصلاYÀ نو[mف نانتمالاو ةدوملا لداEكانه .انن�ب ام 

 نأ ام عمتجم ناwم¥ب نا� اذإ نWلو .ة¸�جأ الx لازت ال àbلا ةلئسألا نم د-دعلا كلذكو ،دعx اهلحن مل àbلا ل£اشملا نم د-دعلا
 .نواعتلاو فغشلاو ءا�ذلاx نوعتمتي صاخشأx معفم هنأل ،انعمتجم وه دÖEأتلاmف ،دحاو ٍلجر بلق qع فقوملا اذه لمحتي

|} انأو
b انتما ة-اغ�|

b لsمج مEع اً��س فقوملا اذه ضوخنسو .اًعq دحاو ٍلجر بلق. 

 

 ،ريدقتلاو ماYaحالا قئاف لوبقx اولضفتو 

  \6مس اردناس .د

 ماعلا ريدملا

 ة;ئاذغلا داوملا عــــEزوت
|} ماعطلا كن¸و )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم اهلذmت àbلا ةEئاذغلا داوملا عــــ�زوت دوهج لوح مهم ث-دحت qb- امEف 

b 
|�وWYaلإلا عقوملا qع اه[\¡و تالئاعلا عم تامولعملا ەذه ةكراشم مت]سو .YZم�رال ةعطاقم

b لعتلا يردوب ةقطنملEمEة 
)PSD(. 

|} .ةدعاسملا م-دقت لجأ نم عّ�طتو انعم لصاوت نم لsل نافرعلاو ركشلا تاراmع ±سأx مدقتن نأ اًقح دون نحنو
b ةلاسرلا 

|Ýظوم نأ ةظحالم وجرن ،ەاندأ ةدراولا
b لعتلا يردوب ةقطنمEمEة )PSD( سEصوتب نوموقEلزانملا تاعمتجم إ ماعطلا ل 

 .اهيف اًدودحم ةEلئاعلا لقنلا لئاسو لوصو نوك- àbلاو ةددحملا ةلقنتملا



 

 

|} ةدعاسملا م-دقتب اًمتهم تنك اذإ 
b ركفت نأ وجرن ،دوهجلا ەذه {|

b تلاYÀع xماعطلا كنبل كتقو وأ كلام {|
b م�رال ةعطاقمYZ، 

|} تالئاعلا معد لصاوي يذلاو
b ةصاخو اًمئاد - انعمتجم {|

b لا فورظلا ەذهàb ثم اهل دهش¡ ملEال
ً

 .لmق نم 

|} امx ،اًض-أ تامولعملا ەذه [\¡ مت�س
b قتسملا تاثيدحتلا كلذmلEع ،ةq لإلا عقوملاWYaو�|

b لعتلا يردوب ةقطنملEمEة 
)PSD(. 

 
______________________________________________________________________________ 

45 ماعطلا كنب تامدخ عضن نحن
 .انتا��لوأ سأر qع ،ة-ذغُم تاmجو qع لافطألا لوصح نمضت àbلاو ،?<م>رال ةعطاقم 6

{|
b ح�Z| سرادملا قالغإ متي {|

b م�رال ةعطاقمYZ، م عقاوم ةثالث ماعطلا كنب أش¡أmئدEجولل ةmلاو تاàb أ
ß

 ءاعBرألا موي تقِلط
 ما-ألا لالخ تاmجولا م-دقت عقاوم نم د�Éملا ةفاضإ اورظتنا .رخآ راعشإ àح ةع�  ءادغ تاmجو مدقتسو ،سرام 18

 .ةمداقلا

45 اًحا1ص 11:30 ,إ 11 ةعاسلا نم •
|} ةدوجوملا ،)Laurel Elementary School( ةEئادتبالا ل�رول ةسردم 6

b: 
1000 E. Locust Court, Fort Collins, CO 80524 

45 اًرهظ 12:15 ,إ اًحا1ص 11:45 ةعاسلا نم •
 ةدوجوملا ،)Beattie Elementary School( ةEئادتبالا àbيب ةسردم 6

{|
b 3000 Meadowlark Ave., Fort Collins, CO 80526 

45 اًرهظ 1 ,إ 12:30 ةعاسلا نم •
|} ةدوجوملا ،)Bauder Elementary School( ةEئادتبالا ردوب ةسردم 6

b:  
2345 W. Prospect Road, Fort Collins, CO 80526  

 https://foodbanklarimer.org/news/covid-/19 :تامولعملا نم د�Éملل

____________________________________________________________________________ 

 )PSD( ةLمLلعتلا يردوب ةقطنم تامدخ

 لالخ )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنمل ةعxاتلا سرادملا ذEمالت إ ةEناجم تاmجو )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم مدقتس
|} قالغإلا ةYaف

b ثالثلا سرادملا عقاوم، xحرلاو مالتسالا ماظن مادختساEع�بسألا ما-أ لالخ ،ل {|
b فلاYaإ سرام 23 نم ةU 

 ل>Xبأ 17

 إ |�Zنثإلا نم ،اًرهظ à 1ح ةYZهظلا نم ذEمالتلا qع ماعطلا عــــ�زوتب )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم وفظوم موقEس
|} ،ةعمجلا

b لاتلا سرادملاEة: 

|} ةدوجوملا ،)يYaنمEلإ نوتÌيل( ةEئادتبالا نوتÌيل ةسردم  •
b 4100 Caribou Drive, Fort Collins, CO 80525 

|} ةدوجوملا ،)لوكس ياه يردوب( ة��ناثلا يردوب ةسردم •
b a Drive, Fort Collins, CO 80521l201 S. Impa 

|} ةدوجوملا ،)لوكس يYaنمEلإ نوتسÑآ( ةEئادتبالا نوتسÑآ ةسردم •
b: 4000 Wilson Ave., Wellington, CO 

80549 

�|} راطفإلل اًماعط نمضتت ءادغ ةmجو qع لوصحلا نم )اًماع 18 نس àح( ذEمالتلا نكمت�س ،موي ل
b صmاتلا مويلا حاb. 

|} ةروشÌملا تاتفاللا عاmتا |�Zقئاسلا qع بج- 
b قلاو عــــ�زوتلا عقاومEالوصو ةدا

ً
 نم ج©خت ال ،كلضف نم .مEلس]لا طاقن إ 

 .مادقألا qع اYZًس سرادملا إ بهذت àbلا تالئاعلاو ذEمالتلل لEصوتلا حات�س .كتراEس

|} ةEئاذغلا داوملا يدروم ىدل ةحاتملا تانوكملا qع دمتعتو ،مئاوقلا qع ةجردملا فانصألا فلتختسو
b يردوب ةقطنم 

 "Menus" مسا لمحت àbلا ب��لا ةحفص qع سرام 20 لولحx تنYaنإلا YÀع سرام 23 ةمئاق [\Ìُتس .)PSD( ةEمEلعتلا
 .)PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم ىدل لافطألا ة-ذغتب ةصاخلا )مئاوقلا(



 

 

 � ةقطنم قاطن لخاد ةددحملا ةلقنتملا لزانملا تاعمتجم إ تاmجو م-دقتل )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم ططخت ام
 دراوملا إ لوصولا لجأ نم لقنلا لئاسو إ لوصولا مهتالئاع عيطتسË ال نيذلا ذEمالتلا ةمدخل ،(PSD) ةEمEلعتلا يردوب
 .تاراEسلا ةداEق qع ن�رداقلل ةحاتملا

______________________________________________________________________________
 رفوت درجمx .ة-الولا م£اح نم ءاع̧رألا موي رداصلا قالغإلا نالعإ qع ًءانب ،ەاندأ ةدراولا خــــ�راوتلا YZغتت دق :ةظوحلم*
 .)PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم عقوم qع انه اه[\¡ مت�س ،ةثدحملا تامولعملا

45 تاLتفلاو ةLتفلا يدان
 نوتغنيل>و 6

|} تاEتفلاو ةEتفلا يدان إ باهذلا ذEمالتلل نكم- 
b دوجوملا( نوتغنيل�و {|

b: 8445 3rd St., Wellington, CO 80549( 
 نكمملا نمو .ةأmعملا تاmجولا مالتسا لجأ نم ،سرام 19 نم اًءدx ،ع�بسأ ل� نم ةعمجلا إ |�Zنثإلا نم ،ًءاسم 6 إ 4 نم
|} |�Zتبجو qع اولصح- نأ

b لاÉمويلا ةرا�Eجولا عَّزوُتسو .ةmتا xلط ةق�©طmسلا تاEتارا {|
b سلا فقومEلا تاراsنئا xبناجلا 

 .روهمجلل ح�تفم YZغ يدانلا .̀|بملا نم �Àbونجلا

45 ماعطلا كنب
 نوتغنيل>و 6

 ةYaفلا ەذه لالخ ەؤا[  مهنكم- ام ةلمwتل ةEساسألا ةEئاذغلا داوملا ضعx مادختسا اهنكم- àbلا تالئاعلل ماعطلا بلع حاتُت
|} ًءاسم 6و 4 ةعاسلا |�Zب اهمالتسا كنكم- ،ةmلع مادختسا كناwم¥ب نا£اذإ .ة�mصعلا

b تفلا يدانEتفلاو ةEتا {|
b نوتغنيل�و 

 مت�س .كتراEس إ صاخشألا دحأ اه|&حEُسو ،بحسلا ةطقن دنع ةmلع بلطت نأ ىوس كEلع ام .سرام 19و b 18%وي*
|} ماعطلا كنب ةحفص لالخ نم ةEلmقتسملا عــــ�زوتلا تاEلمعx ةقلعتملا تامولعملا [\¡

b ع نوتغنيل�وq كوبس6ف عقوم. 

 دعXُ نع ملعتلا صرف

 |�Zب اونزاوي نأ ءاEصوألاو رومألا ءاEلوأ نم YZثWلا لواح- .ةEعEبط تس6ل اهيف ش6عن àbلا ةEلاحلا فورظلا نأ كردن نحن 
|} ضعmلا نوك- ام̧رو .دعxُ نع لمعلاو مهلافطأ ةعxاتم

b ك ةفرعم نولواح�و مهفئاظو او\خ دق انعمتجمEفEبدت ةYZ 
 ،انتعاطتسا ردقو .ة�mصعلا تاقوألا ەذه لالخ عيمجلا لجأ نم رطفنت ان¸�لق نtو .رخآلا ولت اًموي ةEش6عملا مهتاجاEتحا
|} )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم بغرت

b بط روعش ءافضإEb̄ عq حEمالت ةاEنع ملعتلا صرف لالخ نم انذ xُو .دع{|
b 

|} فورظلل اًرظن ،لما� لwش( ن�|)اح اونوك- نأ مهتالئاعل وأ ذEمالتلل نكمملا نم نوك- ال دق هنأ كردن ،هسفن تقولا
b 

|} ضعmلا انضعx عم لماعتلا نسحx اًعEمج qحتن نأ بلطن نحنو .مويلا مهتاEح
b د-دجلا عقاولا" اذهل انفاشكتسا ءانثأ" 

 .اً��س

|} ةكراشملل نيدعتسم اونوك- نأ ذEمالتلا qع b̄|ن*ي •
b نع ملعتلا صرف xُدع xسرام 23 موي نم ة-اد. 

 سرادملا تنا� اذإ اًحاتم نوكEس نا� يذلا د-دجلا ملعتلا لحم ةرو|&لاx سوردلا لحت نل ،سرام 27 إ 23 نم •
الد¸و ؛ةحوتفم

ً
 اهملعت àbلا مEهافملا ز�Éعتو ةسراممل اًصرف بالطلل ةطش¡ألاو سوردلا رفوت فوس ،كلذ نم 

|} طارخنالاو ؛اًرخؤم بالطلا
b لا عــــ�راشملاàb تو عسوت دقY,و ؛بالطلا ملعت يtهافم لاخدEةد-دج تاراهم وأ م، 

 .ءاضتقالا دنع
|} مهرارقتساو عي̧©لا ةلطع نم |�Zفظوملا ةدوع عمو •

b نع لمعلا xُوي دع%b نثإلا�Z| حتلا وجرن ،ءاثالثلاوqb xصلاYÀ {|
b 

 نع ملعتلا ططخ [\¡و ،دعxُ نع ملعتلا ططخ qع ةYZخألا تاسمللا عضوب |�Zملعملاو سرادملا يريدم ماEق ءانثأ
xُع لوصحلا اوبقرت .دعq تسردم نم تاداشرإwلا ةق�©طلا لوح لصاوتلا لجأ نم مàb لمع اهب رهظتسEنع ملعتلا ة 
xُب دع�Z| 30 ل�©بأ 17و سرام. 

 `̂_ا[ملا \إ لوصولا 
|�اmمو سرادملا عيمج قالغإ متي 

b لعتلا ةقطنملاEمEة xلاÌسmمالتلل ةEفظوملاو ذ�Z| ف لالخYaانفده لثمت�و .قالغإلا ة {|
b 

|} صاخشألا نم نكمم ددع لقأ دوجو
b ملاmا�|

b عت لجأ نمÉانيفظوم ةحص نإ .نكمم دح ¿قأ إ ةمالسلا دوهج ز� 



 

 

 تارارقلا ذاختا ةEلمع دن]سË اهساسأ qعو ،انتا��لوأ سأر qع ناEتأت مهتيهافرو )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم عمتجمو
|�اmملا نم ̀|بم لsل ةلماش فEظنت تاEلمع ءارجإل طEطختلا مت�و .مامألل وطخن نحنو

b. 

 جDختلا
|} كلذو ،ة��ناثلا ةسردملا ءدx مسارم نأش( نآلا àح تارارق يأ ذاختا متي مل 

b نم رداصلا سرادملا قالغإ رارق باقعأ 
 ەذه لوح تامولعم qع لوصحلا إ -YÀصلا غرافx- علطتت تالئاعلا نم YZثWلا نأ ملعن نحنو .س6لوب د�راج ة-الولا م£اح
|} ةماهلا ة�روحملا ةطقنلا

b حEمالت ةاEسو ،اهذÌملا كراشÉتامولعملا نم د� xاهرفاوت درجم. 

_c م;لعتلا ةرادإ 
 ǹ-دا$ألا حاجنلل ودارولوك ة-الو hiياعم را[تخا ءاغلإ ررقت ودارولوك ة-الو `

)CMAS( 
{|
b 17 لعتلا ةرادإ تنلعأ ،سرامEم {|

b تخا ءاغلإ ودارولوك ة-الوmياعم راYZ دا£ألا حاجنلل ودارولوك ة-الو-±b )CMAS( ماعلل 
|} مEلعتلا ةرادإ نأ نم مغرلا qعو .)PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم qع قبطني اذهو .b́ 2019-2020اردلا

b ودارولوك ة-الو 
Ëمدختس �|} "تقؤملا فاق-إلا" ةمل

b ددحملا اهنالعإ xتراmٍطا ËعشÀ̀b، أ دقفÖم اندmلعتلا ةرادإ عم انلصاوت ىدل ة[ اEم {|
b 

|} نوظحالتسو .ەؤاغلإ مت دق CMAS راmتخا نأ ودارولوك ة-الو
b لعتلا ةرادإ نأ رادصإلاEم {|

b نآلا إ بجت مل ودارولوك ة-الو 
 مwنكم�و .)SAT( b́اردلا لEصحتلا راmتخاو )PSAT( يدEهمتلا ةEساردلا ةءافWلا راmتخا راmتخا لوح ةحورطملا ةلئسألا نع
 .انه نم لماsلاx نالعإلا ةءارق

_c ةzEناثلا سرادملا ةطشvأ ةطXار 
 لصف تاضاEر فاق-إ ة@hف دمت )CHSAA( ودارولوك ة-الو `

_�لتو عي�Dلا
 ىرخأ ةطشvأ `

45 ةKLناثلا سرادملا ةطشDأ ةطBار تنلعأ 
 اذهو ،لdLبأ h\ 18ح عيdeلا لصف تاضاLر فاقOإ ة\]ف دOدمت )CHSAA( ودارولوك ةOالو 6

 ماعل عيdeلا لصفB ةصاخلا CHSAA ةطBارل ةyقyسوملا تاyلاعفلا عيمج ءاغلإ مت دقو .تاعامتجالاو تاقBاسملاو تانdLمتلا نمضتي
�5و\]�لإلا عقوملا ةراL{ب اولَّضفت ،تامولعملا نم دL{مل .2020

 .CHSAA ةطBارل 6

 BASE Camp نأش� ث-دحت
Ëلعتلا يردوب ةقطنم دعتسEمEة )PSD( يغت ءارجإلYZ عq ق ام ة-اعرلا تامدخmاردلا مويلا لb́ تالئاعلل ةمدقملا ەدع¸و {|

b 
 .)PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنمل ةعxاتلا سرادملا

�aأ�و 
b لوحتلا اذه xسفانت تاءارجإ دعEلاو ضورعلا بلطل ةàb لا ةوعد اهلالخ نم تمتmعئا�Z| يجراخلا�Z| صرحتو .ةكراشملل 

 جورخ نمضت ثEحx اهيدل ءا[\لا تاEلمع تممُص دقو ،ةEلاملا ةلءاسملاو ةEفافشلا qع )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم
 .ةمEق لضفأ لxاقم ةحاتملا تامدخلا لضفأ qع روثعلا لجأ نم رارمتساx قاوسألا إ ةEمEلعتلا ةقطنملا

|�وWYaلإلا عقوملا qع ضورعلا بلط ةEلمع لوح )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم نم حيضوت [\¡ مت دقو
b يردوب ةقطنمل 

 .انه )PSD( ةEمEلعتلا

�|} تامولعم ت[\¡ دق BASE Camp نأ )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم كردت ام
b 17 جمارب« نأ اهيف نلعت سرام BASE 

Camp ش2و اًروف اهؤاهنإ مت�سwمئاد ل {|
b لعتلا يردوب ةقطنمEمEة (PSD). نالعإ ةءارقل BASE Camp xلاs3ري ،لماÀ ةرا�ز 

|�وWYaلإلا اهعقوم
b انه. 

 .ةمات ةأجافم لثم�و ،(PSD) ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم ةرطEس جراخ رارق وه تامدخلا ءاهن¥ب BASE Camp رارق نtو 
 بجومx- ةم|Yaلم BASE Camp تنا� ،BASE Campو )PSD( ةEمEلعتلا يردوب ةقطنم |�Zب 2020-2019 ةEقافتا بجومmف
|Ýظوم BASE Camp رارق عفد دقو .2020 ويام à 28ح تامدخلا م-دقتب -دقعلا

b لعتلا يردوب ةقطنمEمEة )PSD( إ 



 

 

 ىراصق لذÌmس اننWلو ،تاxاجإلا ةفا� كلتمن ال اننأ وه نآلا هلوق اننكم- امو .ةEلاتلا تاوطخلا مEيقتو مهفوفص عيمجت ةداعإ
|} درلل اندهج

b قملا عيباسألاو ما-ألاmةل. 

 تالئاعلل ةعئاشلا ةلئسألا ل;لد
 انيلع ح©طُت àbلا ةد-دعلا ةلئسألا نع ةxاجإلا لجأ نم انتاقاط ¿قأx لمعن اننWلو ،تاxاجإلا عيمج كلتمن ال اننأ ملعن نحن
 مwتا|&ح نم وجرنو .ةعئاشلا ةلئسألا لEلد ءاش¡¥ب انمق دقف ،صاخشألا نم نكمم ددع ÖYÀأ عم تامولعملا ةكراشملو .اEًموي
|} اوددYaت الأو هEلع عالطالا

b انتطاحإ xاجإ 4 ةلئسأ يأxتا|&ح نم وجرنو ،اهتفاضإ انيلع بجاولا نم نأ نورت ةصقان تاwنأ م 
 دروملا اذه ةكراشم qع اوصرحت

 

 

 


