
MiR  عن

  MiRهي شبكة من و الى اولياء االمور، 
االطفال و الشباب دون اعتبار للعرق و الخلفية 

الثقافية. نساهم بالمعلومات من خالل منظور 
التنوع الثقافي، ايضاً نقدم النصح و الدعم في 

الحاالت المتعلقة بالحضانة، المدرسة، االسرة و 
المجتمع. 

 (MiR) ايضاً تعمل كخط اتصال لبعض
 المجموعات في مواجهة السلطات و المجتمع

الكبير

 رؤيتنا ان نبني جسور التواصل بين االباء،
 االبناء، الشباب و المجتمع الكبير لمزيداً من

 اتقان سبل الحياة، مزيداً من التفاهم المتبادل و
 مزيداً من المساواة في المشاركة للكل كنتيجة
 لذلك. المنظمة محايدة تماماً من جهة االنتماء

 السياسي او الديني

في  ترغب  في هل  لمشاركة  ؟ا رحالتنا إحدى 

ARABISK

أنشطة ورحالت 
مع ميير 
MiR

MiR

Torggata 31, 0183 Oslo

Telefon: + 47 46511176

Email: post@mirnett.org

Nettside: www.mirnett.org

 MiR أنشطة ورحالت ميير ممولة من جمعية مير

ال ٢٦ سنة  االطفال والشباب ما دون  لكافة  يشترط 
للمشارك في أنشطتنا ان يكونوا مسجلين كأعضاء في 
فريق شباب ميير )MiR-Ung(”. فريق شباب ميير 
)MiR-Ung( هي شبكة لألطفال والشباب اليافعين 
االجتماعية.  وخلفياتهم  عرقهم  عن  النظر  بغض 
شباب  لفريق  الرئيسي  الهدف 
ميير )MiR-Ung( هو ضمان 
لكافة  المتساوية  الفرص  توفير 
ليؤثروا  والشباب  االطفال 

وليأخذوا دورهم في المجتمع.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
الرابط التالي: 

 
www.mirung.org

MiR-Ung

كن عضواً معنا!
لالنضمام الينا بسهولة فقط قم بمسح 
رمز الكيو آر )QR( بكاميرة هاتفك 

المحمول!



• v
Aktiviteter og turer i MiR

من  العديد    MiRمير جمعية  فريق  ينظم 
لألطفال،  المختلفة  واألنشطة  الرحالت 
وذلك  أطفالها  مع  والعائالت  الشباب 
رحالت  بتنظيم  نقوم  العام.  مدار  على 
تخييم  رحالت  وكذلك  اليوم  خالل  نهارية 
خاصة  تكون  الرحالت  بعض  ليلية. 
االخرى  تقتصرالرحالت  بينما  للعوائل, 
فقط.  اليافعين  والشباب  االطفال   على 

 

كافة الرحالت واالنشطة مجانية وبإمكانكم 
تلزمكم.  قد  التي  المعدات  من  اي  استعارة 
ال يوجد هناك حاجة لمعرفة سابقة او خبرة 
حتى تتمكن من المشاركة في هكذا رحالت. 
نحن نقوم معا بفعاليات متنوعة في الرحالت 
، كما اننا نقوم بطهي وتناول الطعام سوياً 
عن  البعض  بعضنا  على  نتعارف  وبذلك 
العوائل  انواع  كافة  تناسب  رحالتنا  قرب. 
اطفالهم  مع  الوحيدين  االباء  فيها  بما 
أطفال. عدة  لديها  التي  العائالت   وكذلك 

ستتحصل في رحالتنا على تجارب وخبرات 
جديدة وستكون جزء من مغامرات جديدة. 
مختلفة  خلفيات  من  جدد  أشخاص  ستقابل 

ويمكن أيضا ان تزور أماكن جديدة.

يشعر  أن  ميير  لمؤسسة  المهم  من 
المشاركون معنا باالرتياح وأن يتولد لديهم 
الشعور باإلنجاز واألمان عندما يشاركون 
مع  نتعامل  اننا  ورحالتنا.  أنشطتنا  في 
األطفال والشباب بأقصى درجات الحرص 
وبرامجها  رحالتنا  ونكيّْف  واالهتمام 
يمتلك  المشاركين.  حاجات  مع  لتتماشى 
والشباب  االطفال  من  المشاركون  كافة 
من  وذلك  تأمينا  وانشطتنا  رحالتنا  في 
ميير  شباب  منظمة  في  عضويتهم   خالل 
في  الشباب  فريق  وهو   )MiR-Ung(
ميير. في أغلب األحيان يقوم عدد من قادة 
فريق الشباب لدى منظمة ميير بمساعدتنا 
تضمن  منهم  المشاركة  وهذه  رحالتنا  في 
سماع صوت االطفال والشباب عند اتخاذ 

اي قرار يتعلق باألنشطة المزمع تنفيذها.

من  وتعد  ترتب  واالنشطة  الرحالت  كل 
قبل فرق مييرالمتعددة . قم بزيارة موقعنا 
كان  إذا  لتعرف  بنا  اتصل  او  االلكتروني 

لدينا فريق في مدينتك حيث تسكن !

في  معنا  مشاركتكم  الى  نتطلع  نحن 
رحالتنا!


