
 تذكّروا أن تضبطوا إعدادات الخصوصية

 عىل “عامة” إذا أردتم أن يظهر منشوركم عىل موقع اليوم العاملي ملرض

.التصلّب العصبي املتعدد عىل الويب

 الوجه الخفي للتصلب املتعدد
 نرش التوعية باألعراض الخفية واألثر غري املريئ

 للتصلّب العصبي املتعدد عىل نوعية الحياة

#الوجه_الخفي_للتصلب_املتعدد

ما هي الفكرة الخاصة بالحملة؟
كيفية املشاركة

الفعاليات

املساندة

وسائل التواصل االجتامعي
 تتعلّق حملة الوجه الخفي للتصلب املتعدد بنرش التوعية باألعراض الخفية

 للتصلّب العصبي املتعدد وأثره غري املريئ عىل نوعية الحياة. وستتيح

 الحملة الفرصة لجميع املتأثرين بالتصلّب العصبي املتعدد ليك يتحدثوا إىل

 اآلخرين عن أعراض التصلّب العصبي املتعدد الخفية التي يعانون منها،

 وأن يعّبوا عام يريدون أن يعرفه ويفهمه الجميع عن املرض، وذلك بغرض

 تحدي املفاهيم الباطلة الشائعة عن التصلّب العصبي املتعدد، وملساعدة

 األفراد عىل فهم الطريقة التي ميكنهم من خاللها تقديم الدعم بطريقة

 صحيحة. ميكنكم أيضاً استخدام موضوع “املرئية” بطرق أخرى من أجل

.تحقيق أهدافكم

موا امللصق الخاص بكم وشاركوه مع اآلخرين عب وسائل التواصل  صمِّ

 االجتامعي من أجل نرش التوعية باألعراض الخفية للتصلّب العصبي املتعدد.

ميكنكم أيضاً تنزيل وطباعة امللصق الخاص بك

 شاركوا مخطط املعلومات البياين الذي يعرض املفاهيم الباطلة املقرتنة مبرض

 التصلّب العصبي املتعدد: ساعدوا اآلخرين عىل تفنيد األفكار املغلوطة

املتعلقة بالتصلّب العصبي املتعدد عن طريق توضيح الحقائق للجميع

 شاركوا فيديو الحملة لرفع الوعي باألعراض الخفية للتصلّب العصبي املتعدد

وخلق روح التضامن بني جميع املتأثرين بالتصلّب العصبي املتعدد

 استخدموا وسم  #الوجه_الخفي_للتصلب_املتعدد وشاركوا منشوراً يعّب

 عام تريدون أن يعرفه اآلخرون عن مرض التصلّب العصبي املتعدد: وهي

 معلومات عن التصلّب العصبي املتعدد التي قد ال يعرفها اآلخرون. ميكنكم

كذلك تضمني وسم

.

.

.
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 ستجدون يف موقعنا عىل الويب خريطة بجميع الفعاليات التي ستُقام يف

 جميع أنحاء العامل من أجل االحتفال ]باليوم العاملي ملرض التصلّب العصبي

 املتعدد. ميكنكم معرفة األنشطة التي تقيمها جمعية التصلّب العصبي

 املتعدد املحلية أو إضافة الفعالية الخاصة بكم. ميكنكم االستفادة من

 حملة “الوجه الخفي للتصلب املتعدد” لتشجيع األشخاص املتعايشني مع

 التصلّب العصبي املتعدد عىل االنضامم إىل فعاليتكم ومشاركة تجاربهم ورمبا

 يساهمون يف تعزيز ظهور فعاليتكم عن طريق إرسال دعوات املشاركة إىل

..الشخصيات املؤثرة أو صناع القرار

 هناك طرق عديدة ميكنكم من خاللها االستعانة مبوضوع “املرئية” للتأثري

 عىل صناع القرار من أجل اتخاذ تغيريات إيجابية تصب يف مصلحة األشخاص

 املتأثرين بالتصلّب العصبي املتعدد. عىل سبيل املثال، ميكنكم إبراز أهمية

 تقديم الدعم لألشخاص املتأثرين باألنواع الخفية من العجز. أو ميكنكم

 الرتكيز عىل زيادة ظهور جمعيتكم، واستعراض أهمية العمل الذي تؤّدونه

ومطالبة صناع القرار بتقديم الدعم لها

 اليوم العاملي ملرض التصلّب العصبي املتعدد هو مبادرة يتخذها أعضاء

االتحاد الدويل ملرض التصلّب العصبي املتعدد
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#WorldMSDay


