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)   YLC ( 
  

: : ______________________________________   ______________

 __________________________________________________________________:
 (  )               ( )   ( )   ( )

 : __________________ :    ________________________________ 

: ______     : __________  : _____________________________ 

 ( ____________________________  : 

               ____________________ 

  : ____________________________________________

(            / .
 Facebook  : ________________    Snapchat   : ___________________ 

 

 Instagram  : __________________   Twit : ________________________

     
 Bennett          East          Lafayette       South Park

                
        _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  /   
: ____________________________   : ____________________

: (___)__________ : (___)___________  : ____________________________ 

: ____________________________   : _____________________

: (___)__________ : (___)___________  : ____________________________ 

    
***     ( )      ***

________________    ______________  (___)__________  (___)__________ 
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 Say Yes Buffalo, 712 Main Street, Buffalo, NY 14202 الطلبات ترسل بالبرید الى العنوان النالي
  716.768.1449 او ترسل بالفاكس الى

 215 تحویلة  Daniel Robertson 716.247.5310 للمعلومات اتصل بـ دانیال روبرتسون
 drobertson@sayyestoeducation.org الكتروني :برید  

 .الرجاء اإلجابة على األسئلة التالیة. ال تتردد في إرفاق ورقة إضافیة إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر للكتابة
 

 ؟من مختلف االلوان جلس قیادة الشباب م في لفتیاناو لماذا ترید أن تكون عضوا في الشباب .1
 
 
 
 

 ما الذي تتوقع أن تكسبھ من مجلس قیادة الشباب؟ .2
 
 
 
 
 
 

 الیوم؟ بافلوأكبر ثالثة مشاكل یواجھھا الشباب في حول شعورك  وا ھم .3
 
 
 
 
 
 

 ؟بافلو كیف ترید تغییر  .4
 
 
 
 
 
 

 من فضلك أخبرنا عن اھتماماتك واألنشطة الالمنھجیة؟ .5
 
 
 
 
 

 ؟الفتیان الشباب من الشباب وس لإلى مج ھاالمھارات والقدرات التي ستقدمما ھي  .6
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Say Yes Buffalo, 712 Main Street, Buffalo, NY 14202 الطلبات ترسل بالبرید الى العنوان النالي
 716.768.1449 او ترسل بالفاكس الى

215تحویلة  Daniel Robertson 716.247.5310 للمعلومات اتصل بـ دانیال روبرتسون
drobertson@sayyestoeducation.orgالكتروني :برید  

مختلف االلوان على نطاق المدینةمن  الفتیانوالشباب بادرة م
 كسر الحواجز وتطویر القادة

موذج الموافقةن

مختلف االلوان  من الفتیانو الشباب صبح عضوا فياأن ود ا _____________________________________،
20 -20

 :، فأنا أفھم ما یلياختیاريإذا تم 

مجلس قیادة الشباب مختلف االلوان من الفتیانوشباب اجتماعات/ و او فعالیات ال النقل من وإلى أي______ أنا مسؤول عن 
(الحروف االولى من االسم) 

)فقط ) اجتماعات3ثالثة ( غیابمجلس (في المن االجتماعات الشھریة طوال مدة الخدمة للبقاء  ٪75یجب أن أحضر  ______
  (الحروف االولى من االسم) 

الشبابمجلس قدمھا یقیادة، كما للفرصة من برنامج ) 1لمشاركة في واحد على األقل (مكلف باأنا  ______
 السم)االولى من االحروف (

في مجلس الشباب المطلوبة منيمجتمعیة الخدمة الأنا مؤھل للحصول على ساعات  ______
   (الحروف االولى من االسم)

یل تسجأو  یمكن تصویر تباه وسائل اإلعالم، ونا یجذبقد الشباب مجلس من  الفتیان أنا أفھم أن مجلس الشباب الشباب و ____
)  االسم(الحروف االولى من 

بوعة اإللكترونیة أو المط الوسائلالتسجیالت، أو غیرھا من  فیدیوإنني أعطي إذن باستخدام الصور و. ولذلك، ففعالیةاالجتماع أو  أي  
رات للعرض العام أو في منشوفھم أن ھذه الصور أو التسجیالت أو االتصاالت األخرى یمكن استخدامھا نفسي، إذا تم اختیارھا. أنا عن
.أعضاء مجلس الشبابرى تشیر إلى مشاركةأخ

، أنا أفھم أنھ ال اغیر جاھزة للنشر العام. إذا تم تحدیدھ معلومات سریة، اعرفأدرك أنھ كجزء من مشاركتي، یمكن أن  ______
المعلومات دون الموافقات المناسبة. عن ھذهال یمكن االفصاح     (الحروف االولى من االسم)

X: 
المتقدم بالطلبتوقیع  التاریخ  

X:  
توقیع االب/ ولي االمر التاریخ
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