
 

 
كيف يمكننا دعوة أعضاء جدد؟ تساعدك هذه النماذج في دعوة أعضاء جدد لالنضمام إلى  االنضمام لالئتالف: ىدعاو

 ائتالفك. يمكن استخدام هذا النموذج من قبل االئتالفات الحديثة أو الموجودة بالفعل الذين يرغبون في تنويع عضوياتهم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 االئتالفات الحالية
 

 ]التاريخ[
 

 ,]العضو المجتمعي[عزيزي 
 

بيًرا، ونحن بحاجة إلى جهود تطوًرا ك ]اسم االئتالف[شيء مثير يحدث لخدمة المجتمع، ونود إطالعك عليه. يشهد ائتالف 
أن يتقدم إلى األمام بخطوات واسعة واثقة، وأن تتوسع شبكة منظماتنا بك، وتكون شريًكا معنا  ]اسم االئتالف[منظمتك. يهدف 

في هذا النجاح. تلعب ائتالفات دعم الرضاعة الطبيعية دوًرا محوريًّا في المجتمع لدعم العائالت ومؤسسات األعمال 
 ؛ لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية.والموظفين

 
تقديم الدور الريادي وتوحيد الجهود "  وكمنظمة تهدف لخدمة ونشر ودعم الرضاعة الطبيعية، حددنا مايلي ليشكل رسالتنا:

 ".للدفاع عن الرضاعة الطبيعية ونشر الوعي والتأييد وبناء االئتالفات لخلق ثقافة مجتمعية داعمة للرضاعة الطبيعية
 

بأن الرضاعة الطبيعية هي الوسيلة المثلى إلطعام األطفال والرضع، ونعمل على جعلها ممارسة طبيعية في  نؤمن
مجتمعنا، وذلك عبر تقديم الجهود الداعمة والتوعوية. ندعوك لالنضمام إلينا لنساعد في نشر أهمية الرضاعة الطبيعية 

عامة لألسر المحلية. يشتمل دورك كعضو في ائتالفنا على في مجتمعنا، وذلك ضمن هدفنا الشامل نحو تحسين الصحة ال
حضور االجتماعات والمشاركة في النشاطات المجتمعية والمساهمة في نشر األفكار والدفاع عن األسر التي اختارت 

 الرضاعة الطبيعية.
 

ي. نتطلع لمشاركتك لنا في رجاًء سارع بردك سواء بقبول أو رفض طلب االجتماع الذي أرسل لك في هذا البريد اإللكترون
 [.التاريخ، الوقت، العنواناالجتماع المقبل بتاريخ ]

 
 خالص األمنيات،

 
 االسم 

 
 

 www.facebook.com/yourlocalcoalition تابع صفحتنا على الفيس بوك! 
 http://yourlocalcoalition.com زر موقعنا اإللكتروني!

  info@yourlocalcoalition.com تواصل معنا بأسئلتك!
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 االئتالفات الحديثة

 
 ]التاريخ[

 
 عزيزي العضو المجتمعي,

 
شيء مثير يحدث لخدمة المجتمع، حيث تم تدشين ائتالف داعم جديد لدعم الرضاعة الطبيعية. من خالل الجهود المشتركة 

[. تلعب اسم المحافظة[، نحاول الوصول إلى أقاليم جديدة بنشر ائتالفات الرضاعة الطبييعية إلى ]الشركاءأسماء ] بين

الرضاعة الطبيعية دوًرا محوريًّا في المجتمع لدعم العائالت ومؤسسات األعمال والموظفين؛ لتشجيع ودعم  ائتالفات دعم

 الرضاعة الطبيعية.
 

المساهمة في بناء مجتمع يقدر دعم ": رضاعة الطبيعية، حددنا مايلي ليشكل رسالتناوكمنظمة تهدف لخدمة ونشر ودعم ال

ودورها في حياة األمهات ها بفوائدونشر الرضاعة الطبيعية على أنها الوسيلة المثلى لنمو صحي للرضع، وزيادة الوعي 

 "واألطفال والعائالت في ميشيغان
 

ثلى إلطعام األطفال والرضع، ونعمل على جعلها ممارسة طبيعية في مجتمعنا، نؤمن بأن الرضاعة الطبيعية هي الوسيلة الم
وذلك عبر تقديم الجهود الداعمة والتوعوية. ندعوك لالنضمام إلينا لنساعد في نشر أهمية الرضاعة الطبيعية في مجتمعنا، 

فنا على حضور االجتماعات وذلك ضمن هدفنا الشامل نحو تحسين الصحة العامة ألسرنا. يشتمل دورك كعضو في ائتال
 والمشاركة في األنشطة المجتمعية، المساهمة في نشر األفكار، والدفاع عن الرضاعة الطبيعية.

 
رجاًء سارع بردك سواء بقبول أو رفض طلب االجتماع الذي أرسل لك في هذا البريد اإللكتروني. نتطلع لمشاركتك لنا في 

 [.قت، العنوانالتاريخ، الواالجتماع المقبل بتاريخ ]
 

 خالص األمنيات،
 
 االسم 

 
  

 www.facebook.com/yourlocalcoalition  تابع صفحتنا على الفيس بوك! 
 http://yourlocalcoalition.com  زر موقعنا اإللكتروني!

 info@yourlocalcoalition.com تواصل معنا بأسئلتك!
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