
عبرَ ت َ

www.mihandsandvoices.org/donate 

 "شيغانمي ديصوات وأياأ" الى أرسل صك
“Michigan Hands & Voices.” 

Michigan Hands & Voices 
P.O. Box 71038 

Rochester Hills, MI 48307 

8762-845-248إتصل أو ارسل رسالة على الرقم 

 التبرعات معفاة من الضرائب.

 برعكلعمل لمطابقة تاطلب من صاحب ا.

 اآللية التبرعات الشهرية  دفعات إعدادقم ب
 .التلقائية مع البنك الذي تتعامل معه

 مناسباتاتصل بنا لرعاية ال.

nk you! 

َ!لكماَشكرَ 

َأصواتَوأيادي

 ميشيغان

حارَبكمَفيَترحيبَ

 مجتمعنا

طفل الإرشادات لتربية 

صم أو عيي  المع األ

ةيوضع َلافوائدَ

 الدعم غير المتحيز

 إقليمية للتعارف تالقاء

 .تدريبات عبر اإلنترنت

   ى جانبكال خاص درش  م.

 دعم إستشاري لل( والتدريبASTra.)

  مناسباتإقامة لعب ومجموعات.

 لصم أو لأفضل قوانين وضع ل ناسبمال التمثيل

 .DHH ضعاف السمع

 ة.على مستوى الواليوطنية و تانشر

 الفيسبوك. على موقع مجموعة

إلينانضمَإَ/َإتصلَبنا

www.mihandsandvoices.org 
mihandsandvoices@gmail.com 

  إتصلَأوَارسلَرسالةَعلىَالرقم
248-845-8762

 أو



فعله َلذيَن َلَما 

بكَالىَجانبكَصخاَدرشَ مَ ََ

لطفل ا مع برةلدين ذوي الخمع أحد الوا وائلزيارة الع 

الوالدين هؤالء  قوم. ي DHHألصم أو ضعيف السمعا

الموارد واالستراتيجيات  بتوفير المرشدينالمدربين 

 .مجانًاواإلرشادات. 

المناسبات

دورات و والتعارفمناسبات للقاء  وفرنحن ن
الواليةألعاب في جميع أنحاء تدريبية ومجموعات 

بوالتدريدعمَإستشاريَلل

 (ASTra)والتدريب دعم لل ةستشاراإليقدم برنامج 

المجانية ألعضائنا. كما نقدم دورات  ةستشاراإلخدمات 

والمهنيين. نحن متخصصون في  وائلتدريبية للع

 .DHH صم أو ضعاف السمعمن الحتياجات األطفال إ

َأوَضعافَالسمعالصمََنماذجَالقدوةَمن

DHH 
الصم أو ضعاف  منالبالغين  األشخاص نحن نقدم الفرص للقاء

 .لتواصل واللغةل مختلفة تخيارا ونمثلي م. أنه السمع

شاركَقصتك

نحن نعلم اآلباء كيفية سرد قصصهم حول فحص السمع 

وتحديد الهوية والتعليم. يمكن أن تساعد مشاركة 

 .ينهنيالقصص في تدريب الموظفين الم

ةالسنويَةيوضع َال

− العضویھ السنویھ $۲٥
−  طلب منحھ للعضویھ  

 اإلسم
__________________________________

 الينوان

/الرمز البريديالعدينه 

 رقم الهات 
_________________________________
اإللكتروني ريد الب

_________________________________
 المع ؟عيي  شخص األصم أو هو ا من

 اليك؟ ل رسالة نصيةاهل يعكننا ارس

ال. نيم

كل ما ينطبق(: على إشارة صحضع ) في أنا مهتم

   ى جانبكال خاص درش  م 

 والدورات التدريبية المناسبات

 والتدريبدعم إستشاري لل (ASTra) 

 أو ضعاف السمعالصم  نماذج القدوة من DHH
  قصتكشارك

 تطوعال

 ثد  مناسبة أو ح   تبرع / رعايةال

Michigan Hands & Voices 
P.O. Box 71038 

Rochester Hills, MI 48307 

نَنحنَ  م 

 & Michigan Hands) شيغانمي ديصوات وأياأ

Voices) األطفال الصم أو  وائلهي مجموعة تدعم ع

 .(DHH) ضعاف السمع

صم أو من الوأشخاص  وائلنحن ع

. كلنا ختصينمو DHH ضعاف السمع

نريد أن يصل األطفال إلى أقصى 

 إمكاناتهم.

 تربية الطفلل طريقال نحن نقدم المساعدة على طول
عاً ، نتبادل الخبرات م .DHH ف السمعيصم أو ضعاأل

 .واآلمال واألحالم

.نحن ندعم جميع مستويات الصمم وفقدان السمع

ا أقوى عندما . نعتقد أننتواصلنحن ندعم جميع وسائل ال
 .ميًعا معًانعمل ج

طفلكَهوَماَيجعلَالخيارَالشيءَالذيَينفعَ"
 مناسب ا!
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