مذكرة تج ُمع-شاي
كتاب التدوينات واألفكار

هذه املذكرة متت بتكليف من قبل كوفنرتي باينيال  : ٢٠٢١هايرب بوسيبل ،باملشاركة مع مركز كوفنرتي لالجئني و املهاجرين
و بلدية مقاطعة يوركشاير لربنامج إعادة توطني األشخاص السوريني املعرضني للخطر .املشاركة يف البداية باملدينة ،السبت
 ٢٥.أيلول  ٢٠٢١كجانب من ترحيب كوفنرتي

املواضيع

التفكري بالطعام
وصفة الليزي كيك لِنورا
وصفة اإليزي كيك لِريم
الشاي اإلنجليزي بالكرمية
أكتب وصفتك الخاصة
ما هو مرشوب الشاي املفضل لديك؟
تحضري شاي األعشاب
الروائح
النعناع
)الالفندر(الخزامى
أي املتاجر محلية بالنسبة لك؟
أرسم مثال لخريطتك الخاصة؟
مساحة لرسم خريطتك الخاصة
أين الطبيب األقرب يل؟
أين طبيب أسنان األقرب يل؟
أماكن مفيدة
ما هو التدريب املهني؟
كيف أعمل مع األطفال؟
مسار طب األسنان
كيف أصبح طبيب أسنان؟
كيف ستبدو دراسة الفن باملستقبل؟
املشورة املهنية
العزل
اإلضطراب العاطفي املوسمي
كيف تجعلني الفصول أشعر؟
الشكر والتقدير
الغالف الداخيل
الغالف األمامي

.هذه املذكرة هدي ٌة لكم
.قد تم إنتاجها خالل محادثات رشب الشاي
تركنا لكم مساحة لإلنضامم للمحادثة من خالل خواطركم ،أفكاركم و ردودكم.
ستجدون بالداخل بعض األشياء التي تعلمناها  ،بعض األنشطة التي قمنا بها معاً و
.بعض األشياء التي تشاركناها سوياً .إنه دفرت مالحظاتكم إلستخدامه مثلام تريدون

خالل ربيع/صيف عام  ٢٠٢١سلسلة من
املحادثات مع مشاركني من مركز كوفنرتي
لالجئني و املهاجرين و مجلس بلدية مقاطعة
ويريكشاير لربنامج إعادة توطني األشخاص
السورين املعرضني للخطر حيث رويدا ً
أنتجت هذه املذكرة .حرضنا الشاي سوياً
و أنشأنا خرائط ملَرا ِفقنا املحلية ،تحدثنا
مع املستشار الوظيفي ،ربطنا ذكرياتنا
عن الروائح ،إستطلعنا أساليبنا بالطهي و
املكونات .لقد تحدثنا عن عائالتنا ،تشاركنا
خرباتنا و ساعدنا بعضنا البعض عىل فهم
.العامل من حولنا بشكلٍ أفضل قليالً
مع املودة
نورا ،ريم ،س ،س ،أميليا ،هيلني

التفكري حول الطعام

هل تحب الطبخ؟

أي نكهة لكيكة عيد امليالد تود ان تصنع؟

ما هو طعم الشوكالتة املفضل لديك؟

:املكونات

وصفة الليزي كيك لنورا

بسكويت الشعريُ -ملتيد
قهوة رسيعة التحضري
كرمية مركزة-القش
حليب بودرة
فانيليا
)جبنة الكرمية (إختياري
شوكالتة مذابة

:طريقة التحضري
إغمس البسكويت السادة يف وعاء من املاء والقهوة ثم رتب البسكويت يف
.طبقات يف الطبق
ضع علبة كرمية  ،ونصف كوب حليب بودرة  ،ونصف كوب حليب سائل . ،
.وملعقة ممتلئة فانيليا ،وملعقة جنب سائل يف الخالط وإخلطهم
أضف أربعة مالعق من مسحوق الكاكاو أو شوكوالتة النوتيال (أو أي .
).شوكوالتة تحبها
إخلط املكونات وأسكبها فوق البسكويت  ،ثم أتركها يف الثالجة ملدة ساعة .
.وتُزيّن حسب الرغبة
.الوصفة انتقلت من جديت ،ألمي و اآلن يل
.أرسم الكيكة الخاصة بك هنا

:املكونات

وصفة اإليزي كيك لِريم

 ٤بيض
 ٢كوب من الطحني
 ١ملعقة صغرية فانيليا
 ٢/١كوب من زيت عباد الشمس
 ١كوب سكر موسكوفادو -سكر بني
) ٢ملعقة صغرية بودرة الخَبز (باكينغ باودر/
 ١كوب لنب

:طريقة التحضري
.أخفق البيض ثم ببطء أضف جميع املكونات األخرى
.إخبز الخليط بالفرن عىل درجة حرارة متوسطة
.إستمتع بالكيكة بجانب الشاي أو القهوة.
يف سوريا منذ  ١٥عاماً مضوا مل يكن مبقدورك رشا ُء الحلوى من املتجر .لذلك
.كانت والديت تحرض صيني ًة كبرية من املخبوزات
.أرسم الكيكة الخاصة بك هنا

:املكونات

إبريق من الشاي
(الس ْك ْو ْن
).كعك بالفاكهة أو سادة ْ
مرىب
الكرمية املكثفة

شاي بالكرمية اإلنجليزي
الشاي بالكرمية اإلنجليزي أنشأ من جنوب إنجلرتا يف كورونول و ديفون

الناس يتجادلون حول ما إذا كان املرىب يوضع عىل الكعكة أوالً متبو ًعا بالكرمية  ،أو
يتم وضع الكريم أوالً متبوعاً باملرىب .هل تعتقد أن ذلك يحدث فرقا؟

:املكونات

أكتب وصفتك الخاصة هنا
فكر بشئ تود أن تصنعه أنت لنفسك أو لشخص آخر إذا كان بإمكانك صنع
.أي يشء .ما املكونات التي ستحتاجها  ،وما الطريقة التي ستشكلها لصنعه
:طريقة التحضري

درجة حرارة الطبخ
مدة الطبخ
رسم األكلة الخاصة بك

هل جربت شاي األعشاب؟

شاي البابونج يساعد عىل النوم واالسرتخاء .من املمكن أن يساعد يف تقليل االلتهاب
.والتقليل من أعراض الربد
.شاي الالفندر مفيد للهدوء وميكن أن يساعد عىل النوم .الالفندر مفيد لصحة الجلد
شاي الليمون منعش ويساعد عىل تعزيز الرتطيب .ميكن أن يساعد الليمون يف الهضم إذا
.استمتع به كأول مرشوب لك يف اليوم .الليمون يحتوي عىل فيتامني يس
الزنجبيل منعش ومنشط .الزنجبيل يساعد يف الغثيان .يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكركم
والهيل والخولنجان

:رشب الشاي

هل لديك مرشوب مفضل من الشاي؟

:تحضري شاي األعشاب

.ميكن أن يكون تحضري ورشب شاي األعشاب عملية مريحة
.ميكن رشاء املكونات من متاجر األطعمة املتكاملة
:سوف تحتاج
.مكون أو مكونات من اختيارك
.كيس شاي ورقي أو مصفاة شاي
.ماء ساخن
.كوب
حان الوقت لنفسك أو للمشاركة مع صديق
.ضع االعشاب يف كيس شاي أو إبريق
.صب املاء املغيل عىل املكونات
ُ
..اأترك املزيج ملدة  5دقائق أو أكرث للحصول عىل نكهة كاملة
قم بإزالة كيس الشاي أو صب الخليط من بواسطة مصفاة الشاي
.يف الكوب الخاص بك
!إستمتع

هل يذكرك مبكان ما أو بشخص معني؟ هل يريحك؟

ماذا تذكرك الالفندر(الخزامى)؟

مباذا يذكرك البابونج؟

مباذا يذكرك النعناع؟

ماذا تستطيع ان تستخدم الجنجر؟

كيف تريد أن تستخدم الليمون يف طبخك؟

الروائح

ما هي روائحك املفضلة وملاذا تحبهم؟

النعنع
.النعناع له رائحة قوية وميكن أن ينمو بسهولة
ماذا تستطيع أن تفعل بالنعناع؟
!إزرعه يف حديقتك لطرد الحرشات و القطط
.مضغ أوراق النعناع ينعش النفس
النعناع املفروم جيدا ً ميكن إضافت ُه اىل الصلصات األساسية إلضافة
.النكهة
.ينمو بأص بالداخل و ميكن أن يبقي رائحة الغرفة منعشة
.حرض كوباً منعشاً من شاي النعناع

)الالفندر (الخزامى
.هناك أنواع مختلفة من نبات الالفندر
.بعضها يكون أرجواين غامق و األخر يكون أرجواين فاتح
الالفندر ميكن أن تنمو بأصص لكن ال يجب أن تكون يف ضوء الشمس
.املبارش
.النحل يفضل الالفندر
ماذا ميكنك أن تفعل بالالفندر؟
مسحوق الالفندر ميكن إستخد
.طارد للحرشات
.كشامبو جاف
.بالخبز
مسحوق تَلك (مثل بودرة األطفال

أين الطبيب األقرب إيل؟

إطبع الرمز الربيدي الخاص بك يف محرك البحث للعثور عىل قامئة باألطباء
القريبني منك ،أو إذا كنت بحاجة إىل دعم إسأل أحد موظفي الدعم أو
.األصدقاء أو الجريان للقيام بذلك من أجلك
كيف أسجل مع طبيب؟
ستحتاج إىل أخذ “منوذج تسجيل مريض جديد” يسمى طلب (جي أم أس
من عيادة طبيبك املحيل أو ميكنك تحميل النموذج من )-١GMS1
www.gov.uk/government/publications/gms1
.أكتب إسم ،عنوان ،و رقم الهاتف لعيادة طبيبك
وغالباً ما يشري الناس إىل )- GPعيادة الطبيب غالباّ تسمى ب(جي يب
.جي ِب ) قياس إىل الطبيب العام GP-).( GP-الطبيب بال (جي ِب

أن أتش( NHSميكنك البحث عن طبيب أسنان محيل بخدمة الصحة العامة
أس) من خالل زيارة
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
قد يكون هناك قامئة إنتظار لإلنضامم لطبيب األسنان املحيل خاصتك
كيف أسجل مع طبيب األسنان؟
عندما تجد طبيب أسنان سيُطلب منك تعبئة طلب التسجيل .هذا حتى تتمكن
العيادة من إضافتك إىل قاعدة بياناتهم الخاصة بهم للمرىض .فإنه مع ذلك ال
يضمن أنه س ُيعرض عليك موعد .إذا كنت تكافح للعثورعىل طبيب أسنان ،
أن أتش (  NHSفاتصل مبركز إتصال العمالء التابع ل خدمة الصحة العامة
أس) إنجلرتا عىل ٠٣٠٠٣١١٢٢٣٣
www.nhs.uk/nhs-services/dentists/how-to-find-an-nhs-dentist/
.من املمكن وجود قامئة إنتظار

أين طبيب األسنان األقرب إيل؟

ال يوجد لدى أطباء األسنان مناطق تجمع مام يعني أنه ميكنك إعتامد أي
.طبيب أسنان قريب ملنزلك ،عملك ،سفرك وما إىل ذلك
يف بعض األحيان ستجد طبيب أسنان عن طريق املرور بجانب ِه .قم بتدوين رقم
.هاتفهم واإلتصال بهم ملعرفة ما إذا كانوا يقبلوا املرىض

أين طبيب األسنان األقرب إيل؟

يل أن أفعل إذا كنت بحاجة لزيارة طبيب األسنان بشكلٍ عاجل؟
ماذا ع ّ
طبيب األسنان املحيل قد يعرض عليك مواعيد طارئة  ،اتصل بهم أوالً.
سيكونون قادرين عىل تقديم مشورة لك إذا كان بإمكانهم املساعدة .ميكنكم
.جميعاً االتصال بالرقم  .١١١سيقومون بتوصيلك بطبيب أسنان الطوارئ
يل أن أدفع تكاليف عالج األسنان؟
هل يجب ع ّ
العديد من أطباء األسنان يف اململكة املتحدة هم خاص ،وهذا يعني أنه يتعني
عليك دفع تكاليف العالج .قد يحق لك الحصول عىل عالج .إعتامدا ً عىل نوع
الدعم الذي يحق لك ،العالج قد يكون مجاناّ .بخالف ذلك  ،ترتاوح العالجات
أن أتش أس) من  £ ٢٣.٨٠جني ًها إسرتلين ًيا إىل( NHSبخدمة الصحة العامة
 £ ٢٨٢.٨٠.جني ًها إسرتلين ًيا اعتام ًدا عىل العالج الذي تحتاجه
ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات عىل
www.nhs.uk/nhs-services/dentists/dental-costs/understandingnhs-dental-charges/

من أين يجب أن أحصل عىل طعامي؟

ماذا إذا ال يبيعوا الطعام الذي أريد باملتجر األقرب يل؟

أين املقهى أو املطعم األقرب يل؟

أين أخصايئ نظارات األقرب يل؟

كيف أجد مركز للتطعيم األقرب يل؟

كم يبعد مكتب الربيد املحيل؟

أماكن مفيدة

أين الحديقة األقرب يل؟

أماكن مفيدة

ماذا يقدم مكتب الربيد؟

هل محطة القطار عىل مسافة قريبة؟

أين املركز االجتامعي املحيل؟

ماذا يحدث باملركز االجتامعي املحيل؟

أين املركز الرتفيهي األقرب يل؟

ماذا ميكنني أن أفعل باملركز الرتفيهي؟

أين املكتبة األقرب يل؟

أي محالت تجارية هي محلية بالنسبة لك؟

.أكتب قامئة بأسامء املحالت القريبة إليك أوالتي تذهب إليها بإنتظام

.مساحة لرسم خريطتك الخاصة

.أرسم هنا خريطة تظهر ما املحالت والخدمات القريبة إليك
أرسم منزلك يف وسط الصفحة .ثم قم إما برسم أو كتابة املحالت
التجارية  /الخدمات األقرب إليك  ،وأين توجد بالنسبة ملنزلك .فكر فيام
إذا كان هناك موقف للحافلة بالقرب منك .ما هي األماكن التي عىل
مسافة قريبة؟ ما هو األقرب إىل منزلك  ،وما هو األبعد؟

كيف ميكن أن أتأهل؟
:يجب أن تكون
.فوق عمر ١٦
.ليس بدوام كامل بالتعليم
.العيش يف إنجلرتا
بعض التدريبات املهنية قد تحتاج منك الحصول عىل شهادة الثانوية
يف اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات -GCSE ) ،العامة(جي أس يس إي
دعم عمليًا لتحقيق ذلك
.وستمنحك بعض التدريبات املهنية ً
ميكنك الحصول عىل تدريب مهني إذا كنت تريد تغيري مهنتك  ،أو إذا
كنت قد بدأت للتو يف حياتك العملية الجديدة .التدريب املهني متاح
يف العديد من املجاالت الوظيفية املختلفة من الزراعة والهندسة إىل
ملزيد من  www.apprenticeships.gov.ukالصحة والرعاية .قم بزيارة
.املعلومات
ما هو التدريب املهني الذي ترغب يف القيام به وملاذا؟

ما هو التدريب املهني؟

التدريب املهني هو وظيفة تعمل فيها وتتعلم يف نفس الوقت .بصفتك
موظفًا  ،سيتم الدفع لك  ،ولديك عقد ومزايا مثل عطلة اإلجازة .التعلم
الذي تقوم به يف التدريب املهني يعني أن لديك مهارات ومؤهالت
جديدة ملسار حياتك املهني .اعتام ًدا عىل التدريب املهني الذي اخرتته
 ،ميكن أن يستغرق األمر من سنة إىل ست سنوات وميكن أن مينحك
حتى ) - GCSEمؤهالت تعادل شهادة الثانوية العامة (جي يس أس إي
.مستوى الشهادة

كيف ستبدو دراسة الفن يف املستقبل؟

فكر فيام ميكن أن تستخدمه يف صنع الفن  ،و ما الذي ميكن أن تصنعه  ،وأين
ستشارك فنك .هل يختلف األمرعن كيفية صنع الفن ودراسته حالياً؟ كيف
سيبدو املستقبل بالفن؟ كيف يبدو املستقبل بدون فن؟

دي( ) (DBSسوف تحتاج إىل إجراء فحص اإلفصاح و الخلو من السوابق
يب أس) وهذا التحقق يكون للسجل الجنايئ ومعرفة ما إذا كنت تشكل
.رض ًرا لآلخرين
إكتساب الخربة يف مجال التطوع ميكن أن يكون مفي ًدا حقًا  ،كام هو
.الحال مع النوادي الرياضية املحلية أو برامج اللعب
عامل الحضانة
أيضً ا ذو صلة مبساعد الحضانة  ،معلم السنوات املبكرة  ،مساعد ما(
).قبل املدرسة  ،ومساعد مجموعة اللعب  ،وعامل رعاية األطفال
العمل مع األطفال حتى سن ال ٥سنوات للتطوير والتعلم يف بيئة
.آمنة وداعمة
:ميكنك الحصول عىل هذه الوظيفة من خالل
.دورة جامعية -
.التدريب املهني-
.العمل من أجل هذه الوظيفة-
.التطوع -
.التقديم مبارش -

كيف ميكن أن أعمل مع األطفال؟

رعاية األطفال تشمل العمل مع األطفال من جميع األعامر  ،من الرضع
واألطفال الصغار إىل األطفال األكرب سناً مبرحلة ما قبل املدرسة .قد تبدأ
حياتك املهنية كمساعد حضانة دون أي مؤهالت  ،لكن التدريب سيسمح
لك بالتقدم وتصبح عامل حضانة مؤهل .من هناك  ،قد تتمكن من
.التقدم إىل األدوار اإلرشافية واإلدارية

كيف ميكن أن أعمل مع األطفال؟

دورات دراسية بالكلية
ميكنك االلتحاق بدورة دراسية بالكلية قبل البحث عن عمل يف
الحضانة .تشمل الدورات؛
.شهادة املستوى الثاين يف رعاية الطفل والتعليم -
دبلوم املستوى  ٣يف التعليم والرعاية يف السنوات املبكرة  -معلم -
.السنوات املبكرة
.يف التعليم ورعاية األطفال -Tمستوى ت -
:متطلبات القبول
أ*( ) Dإىل *  ٢ (Aأو أكرث من الثانوية العامة يف الصفوف  ٣إىل - ٩
.إىل د) أو ما يعادلها  ،لدورة املستوى ٢
إىل *  ٤ (Aأو  ٥شهادات من الثانوية العامة يف الصفوف  ٤إىل - ٩
.أ* إىل س) أو ما يعادلها  ،لدورة املستوى C) (٣
*  ٤ (Aأو  ٥شهادات الثانوية العامة يف الصفوف من  ٤إىل - ٩
أ* إىل س) أو ما يعادلها  ،مبا يف ذلك اللغة اإلنجليزية ( ) Cإىل
-T.والرياضيات ملستوى ت
قد تأخذ باإلعتبار أيضً ا يف أن تصبح مساعد تدريس والذي يلعب دو ًرا
مهم يف دعم أنشطة التعلم يف املدارس ودور الحضانة .هذا مسار
ً
.مشابه لعامل الحضانة

مسار طب األسنان
))GCSE (A-Cخمس شهادات الثانوية العامة جي يس أس إي (أي-يس
.مبا يف ذلك مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم
)عادة يف درجات ترتاوح من (أي أي أي ))(Aثالثة من مستوى (أي
.مبا يف ذلك الكيمياء وعلم األحياء( ))ABBإىل (أي يب يب( )AAA
بعض مدارس طب األسنان تقدم دورة متهيدية لطب األسنان ملدة عام
املطلوبة أو ما )) (Aواحد ألولئك الذين ليس لديهم مستويات (أي
.يعادلها
إذا كان لديك درجة  ١:٢أو أعىل درجة  ،مبا يف ذلك علم األحياء أو
الكيمياء  ،فقد تتمكن من اإللتحاق بدورة معجلة طب األسنان مدتها
.أربع سنوات

كيف أصبح طبيب اسنان؟

للتأهل كطبيب أسنان  ،يجب عليك أن تكمل اتدريباً ملدة خمس سنوات
للحصول عىل درجة جامعية .ستقيض الكثري من السنوات الخمس يف
تعلم املهارات العملية إىل جانب حضور املحارضات والندوات األكادميية.
سوف تحصل عىل خربة يف مجموعة من املستشفيات والعيادات
.املجتمعية حيث ستتعامل مع املرىض تحت إرشاف دقيق

كيف أصبح طبيب اسنان؟

مسار طب األسنان
.دورة طب األسنان الجامعية
:بعض الحقائق
.هناك منافسة شديدة عىل األماكن يف مدارس طب األسنان -
)- UCATقد يُطلب منك إجراء اختبار الكفاءة للجامعة ( يو يس أي يت -
حيث يختربون )- BMATأو اختبار القبول الطبي الحيوي ( يب أم أي يت
.املهارات التي ستحتاجها يف الدورة التدريبية
خربة طب األسنان قبل الدخول ليست رضورية  ،ولكن بضعة أسابيع -
من الخربة العملية ذات الصلة أو التعلم باملراقبة سيشري إىل دافعك لهذا
.العمل
إنها لفكرة جيدة أن تصبح طالبًا عض ًوا يف جمعية طب األسنان -
ستمكنك من الدخول إىل مجلتها ومجلة -BDA).الربيطانية (يب دي أي
الطالب ومكتبة األسنان والكتب اإللكرتونية .كام يوفر خدمة الدعم و
.املشورة الوظيفية و املقابالت
جي يس أس إي – إمتحان الثانوية العامة

.دورة ما قبل طب األسنان

RELATED 2:1 DEGREE

متقدم من التعليم الثانوي (مستوى أ

درجة جامعية

.معرفة املزيد حول خيارات حياتك املهنية
عىل الرغم من أن قسم التوجيه املهني يستهدف طالب الكلية الحاليني و
الطالب املحتملني  ،إال أنه مفتوح ألي شخص يرغب يف معرفة املزيد حول
.الخيارات املتاحة لهم أو ألطفالهم  /املعالني
ميكنهم مساعدتك يف تحديد أي دورة تدريبية مناسبة لك  ،وتقديم نصائح
للبحث عن وظيفة  ،ومعلومات حول التقديم للجامعة  ،ورشح إجراءات
.و رشح متويل الطالب  ،والكثري غري ذلك -UCASال يوكاس
أين الكلية املحلية؟
ما هي بيانات االتصال بهم؟
:قامئة باألشياء التي أود أن أسألها

اإلستشارة الوظيفية يف الكلية املحلية

الكلية املحلية متتلك قسم للمشورة الوظيفية أو قسم اإلرشاد املهني.
هذا هو املكان الذي ميكنك العثور فيه عىل معلومات حول املهنة التي
تهمك .أو ميكنك

كيف الشعور بالعزلة يبدو يل؟

خالل جائحة كورونا فايروس  ،كان علينا جمي ًعا التكيف مع إجراءات روتينية
مختلفة .قد يشمل ذلك رؤية األصدقاء والعائلة بشكلٍ أقل  ،والبقاء يف الداخل
أكرث  ،وعدم الذهاب إىل العمل أو التعليم مثلام هي العادة .كيف هذا يجعلك
.تشعر؟ ميكنك الرسم أو الكتابة عن مشاعرك

ما هو السبب :ليس مفهوماً متا ًما سبب حدوثه  ،ولكن يُعتقد أنه مرتبط بنقص
ضوء الشمس خالل فصل الشتاء .هذا يؤثر عىل جزء من الدماغ يسمى الغدة
.النخامية من العمل بشكل صحيح
ماذا ميكنني أن أفعل :إذا كنت تعتقد أنك مصاب باضطراب عاطفي موسمي
يف أي وقت من السنة  ،يرجى االتصال بطبيبك العام  ،حيث ميكنهم تقديم
خيارات مختلفة لك .هناك أيضً ا بعض األشياء التي ميكنك القيام بها يف املنزل.
ميكنك محاولة الحصول عىل أكرب قدر ممكن من الضوء الطبيعي  ،من خالل
الخروج أو الجلوس بقرب النافذة .ميكنك أيضً ا رشاء الصناديق الضوئية التي
.تحايك الضوء الطبيعي وميكن وضعها بالقرب منك
ما الذي يجعلني أشعر أفضل؟

) (SADاإلضطراب العاطفي املوسمي

ما هو :نوع من الكآبة يتغري مع املواسم وفق منط معني.عىل سبيل املثال ،
.تالحظ أنك تصبح غري سعيد يف الشتاء وتشعر باإليجابية يف الربيع والصيف

) (SADاإلضطراب العاطفي املوسمي

كيف إختالف املواسم يجعلني أشعر؟
.أرسم أو أكتب ردودك باألسفل

شكر و تقدير
:التنسيق من قبل
نورا صالح الحميص ،ريم مطر ،س ،س ،أميليا هاووك ،هيلني كيلباي نيلسون
بدأ املرشوع من قبل:
أميليا هاووك و هيلني كيلباي نيلسون
صمم من قبل:
غَياتري بارسيتشا
:ترجم من قبل
رشا جابر
شكراً لكم
:شكر خاص ِل
نورا صالح الحميص ،ريم مطر
:شكرا ً لكل من
ألكا دروتش ،أنيكا فرينش ،كاثرين بريور ،.هيام أرشف ،لورا دور ،مريم باهودايش ،تارا ،جونسون-
كومرفورد ،رايان هغيز

