
أساسيات الحملة
ي المجتمع, 

تدور حملة #روابط_التصلب_المتعدد حول بناء التواصل �ف
التواصل مع الذات,والتواصل مع خدمات الرعاية واالبحاث العلمية.سوف 

ف بمرض التصلب  ي تجعل االشخاص المصاب�ي
تتحدى الحواجز االجتماعية ال�ت

المتعدد يشعرون بالوحدة والعزلة.أنها فرصة للمنارصة والحصول عىل 
خدمات أفضل,واالحتفاء بشبكات الرعاية والدعم.ستستمر حملة #روابط_

الموضوع: التواصلالتصلب_المتعدد لمدة ثالث سنوات من مايو 2020 اىل مايو 2022.
االسم: روابط_التصلب_المتعدد

هاشتاغ: #روابط_التصلب_المتعدد
الشعار: نتواصل لنواصل

ي يمكن 
تحدي الحواجز االجتماعية وصمة العار ال�ت

ف بمرض التصلب  ان تجعل االشخاص المصاب�ي
المتعدد يشعرون بالوحدة والعزلة

ي تدعم 
بناء المجتمعات ال�ت

ف  وتحتضن االأشخاص المصاب�ي
ي المتعدد بالتصّلب العص�ب

تعزيز الرعاية الذاتية والتعايش بشكل 
ي المتعدد صحي مع مرض التصّلب العص�ب

ف الوصول  التواصل مع صانعي القرار وكسب التأييد لتحس�ي
ف بالتصّلب  إىل الخدمات والعالجات لالأشخاص الُمصاب�ي

ي المتعدد. العص�ب

 االأشخاص المصابون بالتصّلب 
ي المتعدد الذين  العص�ب

يرتبطون باالأبحاث المتعلقة 
ي  بمرض التصّلب العص�ب

المتعدد ويعملون عىل تشكيلها 

المجتمعاتالبحوث

وصمة العار

الذات

الُمنارصة

يتسم موضوع  #روابط_التصلب_المتعدد بالمرونة. وسواء أكنت فرًدا 
ز عىل مجموعة متنوعة من الزوايا عند  ك�ي أو مؤسسة، يمكنك اختيار ال�ت

ي ذلك:
د، بما �ز االحتفال باليوم العالمي للتصّلب الُمتعدِّ

نتواصل لنواصل



ف لالنظار من خالل تنظيم  ف وملفت�ي  كونوا مبدع�ي
عات, الحصول عىلي تغطية  فعاليات, جمع ت�ب

إعالمية الحملة روابط_التصلب_المتعدد

وا العالم عن حملة  #روابط_التصلب_المتعدد لزيادة الوعي  أخ�ب
د. يمكنكم مشاركة الملصقات  خالل اليوم لعالمي للتصّلب الُمتعدِّ

والرسوم المتحركة الخاصة بالحملة بدايًة من إبريل 2020.كما 
د استخدام الشعارات  ي اليوم لعالمي للتصّلب الُمتعدِّ

يمكنكم �ف
الجديدة لهذه الحملة عىل كافة وسائل التواصل االجتماعي مثل 

فيسبوك وانستغرام.

ال تنسوا استخدام #روابط_التصلب_المتعدد و #اليوم_العالمي_
التصلب_المتعدد . يمكنكم تغي�ي حسابكم الخاص اىل عام 

ي عرض منشوراتكم عىل موقع اليوم العالمي 
أذا كنتم ترغبون �ف
د. للتصّلب الُمتعدِّ

قوموا بصنع شكل “MS heart” بأيديكم رمًزا للتضامن مع جميع 
ي المتعدد. قوموا بربط أيديكم بأيدي  ف بالتصّلب العص�ب المصاب�ي

أصدقائكم أو ضموا أيديكما مًعا لصنع شكل “MS heart”. التقطوا 
ي هذا اليوم 

صورة لتظهروا للعالم دعمكم لمجتمع عالمي متصل �ف
د! شاركوا الصورة عىل وسائل التواصل  ي الُمتعدِّ العالمي للتصّلب العص�ب

االجتماعي وتذكروا أستخدام الهاشتاق #روابط_التصلب_المتعدد.

ف  ممكن أن يتعرض مر�ف التصلب المتعدد اىل الوحدة واالنعزال.لذلك,فان تحس�ي
الوصول اىل الدعم والعالج يمكن ان يغ�ي مسار حياتهم.استخدموا حملة #روابط_

التصلب_المتعدد للدعوة لتقديم خدمات أفضل ولتظهروا  لصناع القرار مدى 
. اهمية الرعاية الجيدة للمر�ف

االأنشطة

يدا بيد لنتواصلوسائل التواصل االجتماعي

منارصة التغي�ي

 وسائل التواصل 

نتواصل لنواصل


