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هر رمضان   ن ش ر م بوع األخي ي األس ام ف ل ع ا آ ا تعودن آم

ذوى االحتياجات            ة ل الكريم إقامة مؤسسة أنس الوجود التعليمي

اء            الخاصة وصعوبات التعلم حفل إفطار جماعي لكال من أولي

ل با    ق العم ال وفري ور واألطف ادي   األم ك بن سة وذل لمؤس

ال   شقه أطف ذي يع ادي ال و الن الجيزة وه ة ب شافة البحري الك

مؤسسة أنس الوجود من أشبال وزهرات المستقبل وذلك أيضا         

شارات        ث ل اء الثال ي اللق درع األول ف وزهم بال اال بف احتف

ات  راد ذوى االحتياج ادية لألف شفية واإلرش ات الك ألهوي

ا     ارك األطف د ش عيد وق ور س ة بب ل  الخاص رحتهم ممث ل ف

سورى          / المنتسورى على مستوى الشرق ااالوسط وأفريقيا السيدة         ق عمل المنت شارد وفري مارغريت ريت

سورى          / بالمؤسسة والذي يتضمن المستشار التعليمي       امج المنت ليزا فندر ورئيس مجلس األمناء ومنفذ برن

  نادية على أحمد /بالمؤسسة 

ال بالمؤسس                 دم األطف اعلهم مع     ةوقد شارآت مارغريت ريتشارد أولياء األمور بالتحدث عن تق  ومدى تف

و                 برنامج منتسورى من ايجابيات ونمو نفسي حيث أن برنامج المنتسورى يساعدا على النمو النفسي والنم

  . الحرآي والذي بدورة يؤدى إلى النمو العقلي 

ال وأول         زه األطف و                     وقد ضم الحفل  تن د اذهل ال المؤسسة ق ا أن أطف ل آم اء األمور بمرآب شراعية بالني ي

  . آبائهم بتجديف مرآب عشارى والذي يؤآد عالقة برنامج المنتسورى بالبرنامج الكشفي 



   بالدرع االحتفال

اعي      سي الجم الج النف ضم الع ذي ي سورى وال امج منت ق برن ي تطبي سة ف د نجحت المؤس ون ق ذلك تك وب

ق العمل بالمؤسسة مع أولياء األمور حتى تكتمل عملية البناء والنمو        وجلسات الفضفضة التي يقوم بها فري     

 .لألسرة والطفل 

  رئيس مجلس األمناء
  والمدير التنفيذي
 نادية على أحمد
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