
 السادة أولياء األمور .. تحية طيبة وبعد، 

مه "مركز الشِّعر" بجامعة أريزونا  Writing the Communityيسعدنا أن نزفًّ إليكم خبر وصول برنامج "الكتابة للمجتمع" ) ( الذي ينظ ِّ

ت ة إلى ثمانية أسابيع، يقوم    إلى مدرستكم. مجموعة من المؤلفين من ذوي الخبرة وأصحاب األعمال  في هذا البرنامج والذي تتراوح مدَّته من سِّ

جل  المنشورة بقيادة وِّرش عمل للكتابة االحترافية في المدارس هنا بمدينة "توسن". تم تصميم هذه السلسلة من ورش الكتابة االحترافية من أ

والكت القراءة   ِّ قة، وتعزيز ُحب  والخالَّ اإلبداعية  تطوير مهاراتهم  في  الطالب  أفكارهم  مساعدة  التعبير عن  في  لديهم، وكذلك مساعدتهم  ابة 

نرجو منكم التوقيع على نموذج التصريح بالنشر هذا حتى يتسن ى لنا نشر أعمال طفلكم مصحوبة باسمه األول    وتجاربهم باستخدام اللغة.

ا يمنحنا توقيعكم على هذا النموذج أيضاً  (. كم2023في مايو/أيار من العام القادم )واألخير ضمن المختارات السنوية التي نخطط لنشرها  

نَح ذات الصلة بهذا البرنامج.  اإلذن بإبراز ما كتبه طفلكم في المواد الترويجية أو المِّ

للتعرف على المزيد حول البرنامج، يرجى مشاهدة هذا الفيديو على موقعنا اإللكتروني أدناه، أول عمل مسح ضوئي  

 لهذا الكود. 
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ف إلى أطفالكم ومشاركتهم فرحتهم ودهشتهم والعجائب التي   يستلهمون منها أعمالهم إننا متحم سون جداً للعمل مع مدرستكم، ونتطلع إلى التعرُّ

 اإلبداعية. 

 مع خالص التمنيات، 

Wren Goblirsch و   Gema Ornelas 

ق البرامج التعليمية   مساعدا ُمنس ِّ

9625-626 (520)هاتف رقم: 

 مركز الشعر بجامعة أريزونا 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

....................اسم التلميذ: .........................................................................

....................اسم ولي األمر: ....................................................................

إللكتروني لولي  األمر: ........................................................................البريد ا

....................هاتف ولي  األمر: ..................................................................

طفلك من شعر أو نثر أو غيرهما من األعمال األدبية أو الفنية المرئية في مختاراتنا  هل تمنح "مركز الشعر" الحق في إعادة إنتاج ما يكتبه 

 السنوية وما يلحقها من المواد الترويجية المتعلقة بهذا البرنامج؟ 

ال         نعم
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هيئته )صوت، فيديو، صورة فوتوغرافية( ليتم تضمينها في المواد الترويجية لهذا  الشعر" الحق في تسجيل صوت طفلك و هل تمنح "مركز

 البرنامج؟ 

نعم                                                                                      ال        

 

يُعتبر أي اً مما ورد في هذه الوثيقة أوافق على تعويض جامعة   ال  له بموجبها.  لـ"مركز الشعر" باستخدام أي من الحقوق الممنوحة  إلزاماً 

 أريزونا وحمايتها من كافة المطالبات أو االدعاءات التي قد تنشأ عن إتمامي لهذا االتفاق. 

 

 التوقيع: ..................................

 ......التاريخ: ............................

 

 

س الفصل. شكراً لكم!   يرجى تسليم هذا النموذج بعد توقيعه إلى ُمدر ِّ
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