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ل َمرَكز تَربَوي  -نَت جمعيَّة أوبِّن مايندز ممث لَة بنائبَة َرئيَستِّها ُسَهى بَيُهم ورئيس مدرسة الحكمةدش   برازيليا، أوَّ

ة تَربوي اً وتَعليمياً وتَدريبي اً. دَمة ذَوي اإلحتياجات الخاصَّ ل مخص ص لِّخِّ  متكامِّ

طوني َكَرم  بي صالِّحوالمسؤول المالي األب المركز الذي تم  إفتتاُحهُ بِّحضور رئيس المدرَسة األب بيار أ

ب  وأعضاء اللجنة اإلداريَّة في أوبِّن مايندز مايا ريشا ودانا ميقاتي إضافَة إلى مستشار الجمعيَّة روني ألفا، يستَوعِّ

ماج التربوي ويهدُف على حد  تَعبير أبي صا ن لَهم كل َخدَمات اإلندِّ لِّح إلى تَطوير َحوالي ستين تِّلميذاً وتِّلميذَة ستَُؤمَّ

َمة". ن أجلِّ تربيَة متناغِّ  آليات التواُصل "مِّ

طران بولس َمَطر، إلى  نَة المِّ ن راعي أبرشيَّة بيروت للَموارِّ الَمشروع الذي أبَصَر النور بجهود كاف ة الفرقاء مِّ

ولت تجهيز المركز الذي أنَجَز الَخرائِّط وأشَرَف على التنفيذ، الى جمعية إنكلود التي ت َمكتَب َصعب للهندََسة 

يَّة أوبِّن مايندز، اعتبََرتهُ عضو الهيئة اإلدارية في أوبِّن مايندز ريما فض ول التي ألقت كلمة  بالحواسيب، إلى جمعِّ

ها للمسوؤلين الَكنسيين والتربويين مضيفة أنَّ أكثَر  بَةً عن شكرِّ ماج معرِّ الجمعية مشروعاً رائِّداً في َمسيَرة اإلندِّ

ن  الج في  2012استفادَت منذ تأسيس أوبن مايندز في العام عائِّلَة  250مِّ ر والعِّ ن خدَمات التشخيص المبكِّ مِّ

 عيادَة األطفال المميزين في المركز الطبي للجامعة األميركية التي ترتبِّط الجمعي ة معه بِّشراَكة إستراتيجية.

د كان معد اً في األساس ماج الَمدَرسي ثم  عد لنا الَمشروع بناًء  أضافَت: لَقَد بدأنا الَمشروع لترميم طابِّق واحِّ لإلندِّ

ف على مشاريع المدرسة األب طوني َكَرم فاختَرنا بناء طابِّقَين  على رؤيا وتصميم المسؤؤل المالي والمشرِّ

 جديدين الستيعاب أكبر عدد ممكن من التالمذة.

رف َجمعي تَي أوبن مايندز حضَرها الجسم هذا وقد تخل ل حفل اإلفتتاح مأدبَة فطور أقاَمتها إداَرة المدرسة على ش

 التعليميوعروضات غنائيَّة في أوديتوريوم المدرَسة.
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