
 

 

 

 2021الإفرتايض    يوم مييب للتطوع 

 

مييب للتخطيط   خرجيي  مييب للتطوع  يوم  جممتعاهتم    واملشاركةيشجع  يف  اجملمتعية  اخلدمة  يعديف  مييب للتطوع    احمللية.  يوم 

 الالزتام اجملمتعي.  وتوظيفمع سفارات الولايت املتحدة الامريكية    والتواصل محةل لتعزيز روح الفريق    2021الإفرتايض  

 يف مجيع البدلان املؤهةل.   2021  نيسان/ أ فريل   03  يوم  2021يوم مييب للتطوع الإفرتايض سوف يكون 

الرشاكة الرشق الاوسطية   من مبادرةاملمول  مييب خرجيي رابطة  برانمججزءا من  2021يوم مييب للتطوع الإفرتايض  يعد  

 اجنازه من قبل ايركس.  ويقع )مييب( 

فريقيا  تغري املناخ والقضااي البيئيةهو "  2021موضوع يوم مييب للتطوع الإفرتايض   ". تواجه منطقة الرشق ال وسط وشامل اإ

مجموعة واسعة من الضغوط البيئية اليت تشمل نقص املياه، نضوب ال رايض الصاحلة للزراعة، تلوث الهواء، عدم فاعلية  

دارة النفاايت، وتدهور النظم البيئية الساحلية. ذلكل حنن نشجع   وعية  رابطة مييب عىل الرتكزي عىل املشاريع والت  خرجيياإ

. وتأ كدوا من اس تخدام  2021للتطوع الإفرتايض    مييباملتعلقة بتغري املناخ والقضااي البيئية يف جممتعاهتم، من أ جل أ نشطة يوم  

 . ميكن للخرجيني املشاركة مبشاريع أ خرى أ يضًا. Climate&Environement# الهاش تاغ  

 

https://www.irex.org/project/mepi-alumni-connection


 

 2021يوم مييب للتطوع الإفرتايض  حول  

فانه  لكن دلمع هجودمك    ل يوجد دمع مادي.  يوما للتطوع والالزتام ابخلدمة اجملمتعية.  2021يوم مييب للتطوع الإفرتايض  يعترب  

ومشاركة    يرس خدمتمك  انشطة  واجناز  التخطيط  عىل  ملساعدتمك  تعلميية  ادوات  مجموعة  لمك  توفر  ان  مييب  خرجيي  رابطة 

)جتدون    MEPIDayofService2021# هجودمك وأ ثرها عرب ش باكت التواصل الاجامتعي عرب الهاش تاج اخملصص ذلكل  

 التفاصيل لحقا( 

 دور اخلرجييني مكغريين اجامتعيني 

 من ادلول املؤهةل مضن برانمج رابطة خرجيي مييب مشجعون عىل التخطيط واملشاركة يف اخلدمة اجملمتعية يف  ان اخلرجييني

 بطريق مبتكرة لكيفية خدمة احتياجات جممتعاتمك!  فكروا . عرب الانرتنت بدلاهنم

 2021يوم مييب للتطوع الإفرتايض  موارد  

رابطة خرجيي مييب قام بتطوير مجموعة الادوات ابللغتني الاجنلزيية والعربية دلمع جناحمك يف هذا النشاط الس نوي فان فريق  

 ل:

اخملصص   • الهاش تاج  عرب  الاجامتعي  التواصل  ش بكة  عرب  وأ ثرها  هجودمك  ومشاركة  انشطتمك  واجناز  التخطيط 

   MEPIDayopfService2021ذلكل#

انشطة   • اس تضافة  اثناء  الإفرتايض  ودلمعمك  للتطوع  مييب  يف    2021يوم  اليوم  نفس  خالل  احمللية  جممتعاتمك  يف 

 . الس نوات القادمة



ىل حركة تغيري عاملية، ميكنك ملء منوذج "التعبري عن الاهامتم ابملشاركة " لنمتكن من تتبع أ عامكل   ذا كنت هممتًا ابلنضامم اإ اإ

عىل الرتوجي لجنازاتمك وأ عاملمك داخل ش بكة خرجيي مييب. تأ كد  خالل يوم مييب للتطوع الإفرتايض. هذا اذلي سيساعدان 

 . 2021من أ ذار/ مارس،  23من ملء المنوذج قبل 

 :     الاجنلزيية

 https://irexorg.formstack.com/forms/mdsv2021_expression_of_interest_english 

    العربية: 

 https://irexorg.formstack.com/forms/mdsv2021_expression_of_interest_arabic 

 2021يوم مييب للتطوع الإفرتايض  مواد  

 )العربية(   2021يوم مييب للتطوع  - ادوات التعمل للخرجييني

 )الاجنلزيية(   2021يوم مييب للتطوع  - ادوات التعمل للخرجييني

 خمطط التطوير والاشهار )العربية( - ملحق -1

 خمطط التطوير والاشهار )الاجنلزيية(  - ملحق -1

 )العربية(   الهاش تاغ ومنصات ش بكة التواصل الاجامتعي - ملحق -2

 )الاجنلزيية(   التواصل الاجامتعيالهاش تاغ ومنصات ش بكة  - ملحق -2

لتقاء بشلك مبارش -ملحق  -3  )العربية( عيّنة عن تقيمي اخملاطر يف حاةل الإ

لتقاء بشلك مبارش -ملحق  -3  )الاجنلزيية( عيّنة عن تقيمي اخملاطر يف حاةل الإ

 )العربية(   2021يوم مييب للتطوع  - ال ثرتقرير مشاركة 

 )الاجنلزيية(   2021يوم مييب للتطوع  -تقرير مشاركة ال ثر 

   اطر الفايس بوك

تصل بنا   اإ

  انظموا اىل احلراك وشاركوان هجودمك وأ ثرها 

#MEPIDayofService2021 

#Climate &Environment 

@USMEPI  

https://irexorg.formstack.com/forms/mdsv2021_expression_of_interest_english
https://irexorg.formstack.com/forms/mdsv2021_expression_of_interest_arabic


 الالكرتوين :mepialumni@irex.org ملزيد من الاس ئةل والاس تفسار الرجاء مراسلتنا عرب بريدان
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