تدشن َّأول مدرسة إندماجيَّة في الحكمة  -برازيليا
"أوبن مايندز" ِّ
September 25, 2017

س َهى بَي ُهم ورئيس مدرسة الحكمة -برازيلياَّ ،أول َمر َكز ت َربَوي
ستِّها ُ
دشنَت جمعيَّة أو ِّبن مايندز ممثلَة بنائبَة َرئي َ
صة ت َربويا ً وت َعليميا ً وت َدريبياً.
ِّ
متكامل مخصص ِّل ِّخد َمة ذَوي اإلحتياجات الخا َّ
سة األب بيار أبي صا ِّلحوالمسؤول المالي األب طوني َك َرم
المركز الذي تم إفتتا ُحهُ بِّحضور رئيس المدر َ
وأعضاء اللجنة اإلداريَّة في أو ِّبن مايندز مايا ريشا ودانا ميقاتي إضافَة إلى مستشار الجمعيَّة روني ألفا ،يست َو ِّعب
َحوالي ستين تِّلميذا ً وتِّلميذَة ست ُ َؤ َّمن لَهم كل َخدَمات اإلندِّماج التربوي ويهد ُف على حد ت َعبير أبي صا ِّلح إلى ت َطوير
"من أج ِّل تربيَة متنا ِّغ َمة".
صل ِّ
آليات التوا ُ
المطران بولس َم َ
طر ،إلى
وارنَة ِّ
ال َمشروع الذي أب َ
ص َر النور بجهود كافة الفرقاء ِّمن راعي أبرشيَّة بيروت لل َم ِّ
ف على التنفيذ ،الى جمعية إنكلود التي تولت تجهيز المركز
سة الذي أن َجزَ الخَرائِّط
صعب للهندَ َ
َ
َمكت َب َ
وأشر َ
بالحواسيب ،إلى جم ِّعيَّة أو ِّبن مايندز ،اعتبَ َرتهُ عضو الهيئة اإلدارية في أو ِّبن مايندز ريما فضول التي ألقت كلمة
شكرها للمسوؤلين ال َكنسيين والتربويين مضيفة َّ
أن أكثَر
الجمعية مشروعا ً رائِّدا ً في َم َ
معربَةً عن ِّ
سيرة اإلندِّماج ِّ
ِّمن  250عائِّلَة استفادَت منذ تأسيس أوبن مايندز في العام ِّ 2012من خدَمات التشخيص المب ِّكر وال ِّعالج في
عيادَة األطفال المميزين في المركز الطبي للجامعة األميركية التي ترتبِّط الجمعية معه بِّشرا َكة إستراتيجية.
درسي ثم عدلنا ال َمشروع بنا ًء
أضافَت :لَقَد بدأنا ال َمشروع لترميم طابِّق ِّ
واحد كان معدا ً في األساس لإلندِّماج ال َم َ
والمشرف على مشاريع المدرسة األب طوني َك َرم فاخت َرنا بناء طا ِّبقَين
على رؤيا وتصميم المسؤؤل المالي
ِّ
جديدين الستيعاب أكبر عدد ممكن من التالمذة.
حضرها الجسم
إدارة المدرسة على شرف َجمعيت َي أوبن مايندز
َ
هذا وقد تخلل حفل اإلفتتاح مأدبَة فطور أقا َمتها َ
سة.
التعليميوعروضات غنائيَّة في أوديتوريوم المدر َ
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