از طرف فدراسیون جهانی ناشنووااان از شن ا وتنوی کنی کنود کنر ور یر ن ار هفته جهاهی نج یوهيان یهج ه ج
تیر خج23-32جسپتیمبرج3302جمصیدفج یج2-0جمارجمیهج 0231ه ر از اان هفتر ح اات کوید.
اان کراسند اولنین ینار ور سنا  8591ور رم ااتالینا راه اننداز شند و از آن ینر یعند هفتنر جهنانی ناشنووااان ور
هفتر آخر کاه سپتاکبر ساالنر یر ار کی شوو.
ااننن رواننداو واجعننا جهننانی اسننت و هفتننر جهننانی ناشننووااان طوهننا اننت هفتننر ور طننو سننا اسننت کننر یننر طننور
سننتروه از سننو طرفننداران ور جهننان یننرا افن ااا آ نناهی ور کننورو جاکعننر ناشننووااان کننورو طوجننر جننرار کننی
یرو.

شعار "مفهومی" سال : 8102
"با زبـان اشـاره ،همه به طور یکسان در کنار هم هستیم!"
مفهوم شعار :ج یجتصا ب جوجرسمیت جويیختنجز یه جنویرهجدرجسیزمیهجمللجمتحد؛جنولجمارمیهجروزجهای ن جز یه جهیی جنویرهج یمج
ن یود جو ج ییهج
گرفت جنست .جوعیر جنعالم جوده جفدرنسیاه جهای ن ج یويان یه جدر جسیل ج 3302جکیمال جمفاامن جم ج
کييدهجن نجنستجک ؛جز یهجنویرهجفرصتنجنستجک ج یويان یهج یزجهمی يدجهم جنفرندجهیمع ج یجورن طج کسیهجدرج
کيیرجهمجنزجخدمیتجمختلفجتحصیلن،جوغلن،جز دگن،ج...ج یجدسترسنجکیمل،جج دوهجن يک ج ید دهجگرفت جوا دجوج

یجحقج رن رجنستفیدهج می يد،جوجنزجحقاقجوارو دیجخادج ارهجميدجوا د .ج

اان کوضوع کشترک یین روزجهای نجز یه جهیی جنویره ج) )IDSLو هفت جهای نج یويان یهج) )IWDeafیا
شعارج" یجز یهجنویره،جهم ج جطارج کسیهجدرجکيیرجهمجهستیم!ج"
روز جهانی زیان هنا اشناره ) )IDSLطوسن کم نع ت نوکی سنازکان کتند کت ند ینر طینواو رسنیده و هنر
سالر درجتهیر خج32جسهپتیمبرجدرجهفته جهاهی نج یوهيان یهج جشنن رفتنر کنی شنوو .اتضنا جاکعنر ینین
ال تتی ناشووااان ور اان زکنان ج نع کنی شنوند طنا وضنعیت زینان اشناره و حقنوف افنراو ناشنووا را ینا کشنارکت
یرایننر ارطقننا وهونند .فدراسننیون جهننانی ناشننووااان ( )WFDیننرا شیشننبرو روز جهننانی زیننان هننا اشنناره
) )IDSLور هفتننر جهننانی ناشننووااان ) )IWDeafاکننی از روزهننا ااننن هفتننر را یننر رس ن یت کننی شواسنند
احتننرام و ح ننااتی
.کشننارکت و یرایننر ور جاکعننر نیازکونند زیننان هننا اشنناره ا اسننت کننر جاینند وسننتر
یاشود کنر هنر کنورو نیناز ینر طنروات و وسنتیایی ینر هنر انت از اهنداف طوسنعر شااندار و جایند طوجنر و یوجنوو
آکده طوس سازکان کتند کت ند ینا طاکیند ینر شینام هنا کهند و این ار طبتینناطی ک پنین ور روز جهنانی زینان
اشاره است .

روز جهانی زبان های اشاره

هشتجپییمجکلیدیجک جنزجن نجماضاعجدرجسیلج3302جپشتیبی نجمنجکييد،جعبیرتيدجنز :ج
ارطباط کوثر طروات وسترسنی زووهوگنام جااگناه کو ینر ینر فنرو طونوع زینانی طاکیند آ ناهی اصنو اساسنی کنن از شن ا وتنوی
کنی کنود طنا ییشنتر ور کنورو شینام هنا کتیند ک پنین کوتنع شنواد و ور طنو اانن کندی ور اانن روانداو هیمنان انگین شننرکت
کوید .لوفا از وب ساات  WFDیازواد کوید و کوالو کریوطر راجدن لاد ن ااید.
هفتر جهانی ناشووااان کبارک !
کالین آلن
رئیس فدراسیون جهانی ناشووااان
info@wfd.ir
فدراسیون جهانی ناشووااان ) )WFDات سازکان غیر وولتی یین ال تتی است کر ن ااوده و ارطقاء حقوف یشر افراو ناشووا یا حدوو  07کیتیون ناشووا ور
سراسر جهان کی یاشد .فدراسیون سازکان ها ناشووااان از  859کشور است؛ کاکورات آن ارطقاء حقوف یشر افراو ناشووا و وسترسی کاکد کیفیت و یرایر یر
ط اکی حوزه ها زند ی از ج تر خووکختار زیان اشاره آکوزش و شرورش اشتنا و زند ی اجت اتی است WFD .وارا جااگاه کشورطی ور سازکان
کتد کت د است و اکی از اتضا یویان اط او یین ال تتی ناطوانی ( )IDAاست .

