
2020أ�شطة وفعاليات جمعية اإلمارات ملتالزمة داون لعام 



التوجهات االس��اتيجية 



التأهيل والدمج 
2020مارس 17–ا�خدمات العالجية املساندة  يناير 



2020يونيو –مارس 18خدمات التعلم عن �عد  



2020يونيو -مارس 18عن �عد ا�خدمات العالجية املساندة 



2020د�سم�� –ا�خدمات العالجية املساندة  سبتم�� 



2020مارس 17–الفصول التعليمية التأهيلية  يناير 



2020يونيو –مارس 18عن �عد الفصول التعليمية التأهيلية 



2020استئناف ا�خدمات والعودة إ�� مقر ا�جمعية سبتم�� 

 تدر�ب املوظف�ن

 إجراءات فتح مركز التطو�ر

 اإلجراءات االح��از�ة–التعاميم

اتباع األنظمة والتعليمات

 اللقاءات مع أولياء األمور

  الفحوصات األسبوعية



سنة   6-3فتح فصل �علي�ي باللغة اإلنجل��ية سنة  18–12فتح أول فصل ��يئة مهنية 

2020فتح فصول جديدة سبتم�� 

89 ا�خاصة و�عديل السلوكجلسات ال��بية 2020د�سم�� –سبتم�� 



برنامج املناصرة الذاتية األول لذوي متالزمة داون ع�� مستوى الدولة 

الذاتيةاملناصرةبرنامج



 التحدث عن نفسك وعن اآلخر�ن
بما أنت عليھ 

ً
أن ت�ون فخورا

الدفاع عن حقوقك واملطالبة ��ا
اتخاذ قرارات �شأن حياتك
التعب�� عن أف�ارك ومشاعرك
معرفة حقوقك ومسؤولياتك

 بنفسك عندما �ع�� عن نفسك 
ً
فانت مناصر لذاتكومشاعرك بحر�ة وتكن فخورا

ة ماذا �ع�ي باملناصرة الذاتي



مضمان تمك�ن أ�حاب الهمم من أن يكون لهم رأي �� القضايا املهمة لهعمل تنمية قدرا��م ومهارا��م لتأدية املهام املطلو�ة م��م �� ال

ا�حق �� التحدث عن النفس واالستقالل وتحمل املسؤوليةوتنمية مهارا��مبناء القدرات الفردية وا�جماعية

أهداف املناصرة الذاتية



الثانية افتتاح برنامج املناصرة الذاتية املرحلة

حصة بوحميد / بحضور  معا��

وز�رة تنمية ا�جتمع 

2020برنامج املناصرة الذاتية املرحلة الثانية يناير 



السلة / البولينج 

2020مارس 17–األ�شطة الر�اضية  والفنية يناير 

ورش الرسم و�عادة التدو�ر 

البو���ي

ا�جولفلياقة بدنية 



ة املهرجان الص�� العاشر لذوي متالزم

2020يناير 18داون وأسرهم 

دعم األسر



ا�خيم الشتوي لذوي متالزمة داون وأسرهم 

2020يناير 21بالتعاون مع النيابة العامة بد�ي 

دعم األسر



ها ع�� ورشة عمل صعو�ات التغذية والتنفس وتأث�� 

2020ف��اير 6النمو  ووضوح الكالم  

دعم األسر 



تطو�ر ا�خدمات

2020مارس –يناير توقيع مذكرات تفاهم

مؤسسة األوملبياد ا�خاص اإلمارا�ي  نيةمكتب املنصة لالستشارات القانو تجديد مذكرة التفاهم مع  فندق شا�غر�ال 



التار�خ امل�ان الدورة م

2020ینایر  مقر ا�جمعية رخصة لتن�يلها للمستفيدين ) 50(ع�� تدر�ب االختصاصي�ن ع�� تطبيق باب نور وا�حصول  1

2020ف��اير 09-10
مقر -الشارقة 

هيئة الشارقة 
للكتاب

عالية درويش عضو مجلس اإلدارة  . بحضور أاملشاركة �� دورة دبلوم الذ�اء االصطنا�� 2

2020ف��اير 26 م�� د�ي للتصمي
تمع بحضور بالتعاون مع إدارة رعاية وتأهيل أ�حاب الهمم وزارة تنمية ا�ج" كيف نحتوي أ�حاب الهمم "ورشة عمل للموظف�ن 

أخصائي العالج الوظيفي والنطق ومعل�ي ال��بية ا�خاصة
3

2020يونيو 18
برنامج زوم

عن �عد
محمود عطوان . كرة القدم للمدر��ن بحضور أ-برنامج مهارات لألوملبياد ا�خاص  4

2020يونيو 22
برنامج زوم

عن �عد
محمود عطوان . ور أدورة أسس تدر�ب و تنظيم مسابقات الريشة الطائرة باألوملبياد ا�خاص واالتحاد العر�ي للريشة للمدر��ن بحض 5

2020يونيو 20–16
برنامج زوم

عن �عد

دورة وسائل التواصل االجتما�� 
:  ا�حضور 

منال جعرور          رئيس مجلس اإلدارة . د
نوال آل ناصر      نائب رئيس مجلس اإلدارة . أ
عالية درويش         عضو مجلس اإلدارة . أ
صفية الصا��        عضو مجلس اإلدارة . أ

سل�ى كنعان        املدير التنفيذي . أ
محمد ماهر         اداري عالقات عامة . أ

6

دورات تدر�بية/ تطو�ر ا�خدمات  



التار�خ امل�ان الدورة م

2020يونيو  22
دائرة تنمية ا�جتمع

أبوظ�ي 

نات"مشاركة ا�جمعية ضمن فر�ق عمل دائرة تنمية ا�جتمع 
ّ

مم �� إمارة أبو ظ�ي لوضع االس��اتيجية الشاملة أل�حاب اله" املمك
:  ا�حضور 

عالية درويش        عضو مجلس اإلدارة . أ
فاطمة األسمر     أم�ن سر فرع أبوظ�ي . أ

7

2020يونيو 23 برنامج زوم عن �عد 
: دورة ال�و�شنج القيادي للموظف�ن بالتعاون مع �و�شنج اإلمارات ا�حضور 

سل�ى كنعان          املدير التنفيذي    . أ
محمود عطوان      تنفيذي إداري . أ

8

دورات تدر�بية



التوعية ا�جتمعية 
عن �عد 2020مارس 21اليوم العاملي ملتالزمة داون 



حملة خليك بالبيت 

عن �عد 19حملة كوفيد 



"  معا لتحر�ر القدرات ال�امنة"حملة 

أكتو�ر شهر التوعية بذوي متالزمة داون 



التار�خ امل�ان املتحدث  املشاركة  م

2020سبتم��4 برنامج زووم عن �عد  سل�ى كنعان 
العمومية التحاد دول آسيا وا�حيط الهادي ملتالزمة داون ممثلة عن اجتماع ا�جمعية

ا�جمعية   1

2020أكتو�ر 19 عن �عدبرنامج زووم كنعان سل�ى جائزة خليفة ال��بو�ة –التم�� شر�اء 2

2020نوفم�� 24 برنامج تيمز عن �عد   سل�ى كنعان  صوت أ�حاب الهمم –الذاتية املناصرة 3

املشاركة كمتحدث



توف�� التدر�ب العم�� لطلبة ا�جامعات �� مقر ا�جمعية

تدر�ب عم�� لطلبة ا�جامعات 



ة د�ي  تكر�م املعلم�ن من قبل مجلس أ�حاب الهمم �شرط

يوم املعلم 



يوم العلم  بالتعاون مع مجلس 
أ�حاب الهمم شرطة د�ي 

فعاليات وطنية

بالتعاون مع تو�ز آر أص49اليوم الوط�ي 
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