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2016أأغسطس  6االسبت   
 

اافتتحت ليین لوررنس االيیومم بمقولة من نيیلسونن مانديیال وو االتي ااقترحهھا أأحد االمشارركيین في االتجمع االراابع في تايیالند. 
بعد محاددثاتت ااستمرتت يیوميین٬،  مدررسة. 3000أأخبرتت ليین عن ااجتماعهھا مع ممثليین من مكتب االمقاططعة االذيي يیرعى 

مدررسة. قامت آآنن كيیللي بالعرضض ااألوولل لليیومم٬، بعنواانن "تغيیيیر  25تستطيیع ليین ااآلنن ااإلعالنن عن مشرووعع تجريیبي لل
حيیاةة: ااالنتقالل من االرعايیة االتمريیضيیة للمسنيین إإلى االرعايیة من خاللل االمونتسورريي للمسنيین". كانن إإلقاء آآنن قويي وو 

ةة من منظورر االمسنيین. شارركتنا آآنن بمقاططع فيیديیو من مختلف مرااكز االرعايیة لتثبت فعاليیة مؤثر٬، يیتحداانا أأنن نرىى االحيیا
). االنقطة ااألساسيیة االتي ططرحتهھا آآنن هھھھي أأنن االدعم يیعتمد على dementia(االمونتسورريي٬، خاصة في سيیاقق االخرفف 

إإيیجادد مفاتيیح االقوةة للشخص. كلما ساعدنا االمسنيین أأكثر من خاللل فعل ااألشيیاء لهھم٬، كلما حرمناهھھھم من ااستقالليیتهھم. 
نشطة.ططرحت آآنن أأمثلة مختلفة لتجهھيیز االبيیئة بشكل مفصل لتحتويي على أأددوواارر إإجتماعيیة ذذااتت معنى وو االكثيیر من ااأل  

 
في فترةة ما بعد االظهھيیرةة٬، عرضت كريیستيین هھھھارريیسن تقديیمهھا عن االتطوعع٬، وو شرحت كيیف يیتضمن ذذلك ااإلعداادد٬، 

). شارركت كريیستيین من خبرتهھا في تايیالند بعد ااألمثلة عن debriefاالمشارركة٬، وو ما بعد االمشارركة (ااالستخالصص 
وو نجاحاتت ااثنيین من متطوعي مونتسورريي: كاثي كيیفيیة ااستقبالل ما هھھھو غيیر متوقع. حكت أأيیضاً قصتيین عن تحديیاتت 

سواانن٬، وو االتي ذذهھھھبت إإلى مدررسة في منطقة نائيیة للسكانن ااألصليیيین في أأسترااليیا٬، وو أأيیليین االتي خدمت في تايیمورر ليیست 
)Timor-Leste ددعت كريیستيین خمسة من االمشارركيین لالشترااكك في جزء من االتقديیم موضحاً تأثيیر االصدماتت في .(

يین كريیستيین في تمثيیليیة صغيیرةة عن عدمم تقديیم االمساعدةة. حيیاتنا. شارركت ل  
 

في االمساحة االمفتوحة٬، عرضت سوالني كابريیراا تقديیماً عن عملهھا في بيیئة ثنائيیة االلغة في ميینيیابولس/ سانت بولل. 
قدمت بايي ليینج جمعيیة متطوعي مونتسورريي في االصيین وو عملهھا في االوصولل إإلى ااألططفالل في االمناططق االمحروومة. 

هھايیة االيیومم٬، برهھھھن لنا ناجاررجونن كاررناتكم مهھاررااتهھ في االسحر وو قرااءةة ااألفكارر. قدمت مشرووباتت قبل االعشاء في ن
بدعوةة من االمشارركيین االهھنودد٬، وو ااستمر االمرحح بعد االعشاء بالرقص.  

 
 
 


