السالم عليكم ورحمة هللا بركاته،
الرجاء مراجعة الدعوة الرسمية المرفقة ( )PDFللمؤتمر الدولي الثاني للمسلمين الصم لعام  ٢٠١٦الذي سيعقد
في كواال لمبور ،ماليزيا يوم  ٢٧نوفمبر الى  ٣٠نوفمبر  .٢٠١٦إذا كنت ترغب في المشاركه في المؤتمر ،و تقديم
مقترح يرجى إتباع التعليمات الموضحه في الدعوة ،و يرجى تضمين التالي:
 )١إسم المقدم /المقدمين.
 )٢إسم المنظمة (إن وجد).
 )٣منصب المقدم /المقدمين.
 )٤الدولة المراد تمثيلها.
 )٥عنوان البريد االلكتروني.
 )٦رقم الجوال (بما في ذلك رمز البلد).
 )٧السيرة الذاتية (.)CV
 )٨صورة جواز السفر لكتيب البرنامج.
 )٩نسخة من جواز السفر لكل مقدم.
 )١٠المقترح اللغة االنجليزية ،مع متابعة التعليمات الموضحة.
يرجى إرسال المقترح إلى البريد االلكتروني في موعد أقصاه  ٣٠يوليو :٢٠١٦

sarah.tisdale@globaldeafmuslim.org

السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته،
مع الكثير من الحماس نتوجه الرسال دعوة لكم لتقديم مقترحاتكم للمقتمر الدولي الثاني للمسلمين الصم
الذي سيعقد يوم  ٢٧نوفمبر إلى  ٣٠نوفمبر  ٢٠١٦في كواال لمبور ،ماليزيا .موضوعنا لقذ العام هو" :االسالم
األصم :مجتمعنا ،و مستقبلنا".
في عام  ،٢٠١٣خالل المنتدى الدولي األول للمسلمين الصم الذي عقد فيه قطر ،و أكثر من  ٥٠٠مسلم أصم
مع مؤيديهم .نحمد هللا و نشكره على متح الفرصة لنا للتفكير على على العديد من التحديات
التي تواجه المسليمن الصم في إمتنا.
هدفنا لهذا العام هو توفير حلول لهذه التحديات التي تواجه المسلمين الصم ،و الهدف األهم هو تحسين وضع
المسلمين الصم في جميع أنحاء العالم .نطلب ممن عرض المشاركة في المؤتمر أن يركز على المشاريع و
البرامج و التقنيات التي يمكن تطبيقها عل المستوى المحلي ،و الوطني ،و الدولي .نحن نشجع الموضوعات
ذات الصلة بالعناوين التالية( :التربية االسالمية للمسلمين الصم من مختلف أنحاء العالم ،المساوة في االسالم
للمسلمين الصم ،النساء المسلمين الصم ،هويه المسلمين الصم ،التكنولوجيا في متناول المسليمن الصم
(التطبيقات  ،APPو أقراص للقرأن بلغة اإلشارة) ،تفسير لغة االشارة في
السياق االسالمي ،القضايا االقليمية التي تواجه المسلمين الصم ،و التمكين االقتصادي .و مع ذلك ،اذا كان
لديك إقتراح ليس تابع للمواضيع المذكورة ،عليكم إلى تقديمه لنا لمراجعته.
التعليمات لتقديم المقترح:
 )١يجب على المقترحات أن تكون مكونة من الصم الكامل لمقدم /المقدمين كما هو مدرج على جوازات السفر.
المنظمة (إن وجدت) ،و اللغه التي سيتم استخدمها من قبل المقدم /المقدمين خالل العرض (على سبيل
المثال :لغة االشارة الدولية ،أو لغة االشارة األمريكية ،و ما إلى ذلك).
 )٢جميع المقدمين يتاح لهم  ٢٠دقيقة فقط لعرض مقترحاتهم.
 )٣المقترحات و المواد ( ،power pointوثائق ،إلخ )..يجب أن تشمل ترجمة إنجليزية ذات جودة عالية.
مالحظة :المؤتمر ال يقدم خدمات ترجمة الوثائق ،كل طرف عليه توفير الترجمة.
 )٤على المقترحات أن تتصل مباشرة بتجربة المسلمين الصم (إنظر إلى قائمة الموضوعات المقترحة أعاله).
 )٥ال يسمح طلب التبرعات بأي شكل من األشكال.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  ٣٠يوليو  .٢٠١٦الطلبات المتأخرة لن يتم اعتبارها .و ال نضمن اختيارك
للعرض في المؤتمر .منظمي المؤتمر سيقومون بمراجعة االقتراح و ابالغكم في وقت الحق إذا تم اختيار
مقترحتكم لتقديم.
يرجى تقديم المقترحات ال بعد  30يوليو  ٢٠١٦إلى:

sarah.tisdale@globaldeafmuslim.org
نتطلع إلى تلقي مقترحاتكم .ألي استفسارات اخرى الرجاء االتصال بنا.
سارة تيسدال
منسق المؤتمر الدولي
المؤسسة العالمية للمسلمين الصم

