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حقائق عن Big Table
ماذا؟
تدعو مؤسسة كولومبوس الضيوف من وسط أوهايو للتواصل مع كل شخص وإلهامه من خالل
ت
ال� ستكون االساس لمجتمع اقوى .
المحادثات حول مستقبل كولومبوس ي
تث� عالقات جديدة وطرق جديدة للعمل معا من خالل تعميق فهمنا
والمناقشات العميقة سوف ي
لبعضنا البعض وفهم احتياجات المجتمع.
ت
م�؟
يوم  28آب (أغسطس)  ، 2019سيجتمع ألضيوف من جميع أنحاء وسط أوهايو إلج راء محادثات
ف
و� أي وقت .كلما حانت فرصه للضيوف من
خالل اليوم .تحدث المحادثات عىل إالفطار ثوالغداء والعشاء ي
التجمع لتبادل أفكارهم إلنشاء مستقبل أك� شإ�اقا.
من ؟
المضيف� سيدعون االالف من آ
ين
الخرين الذين يهتمون ببعضهم البعض ومستقبل مجتمعاتنا
مئات
ف
صغ�ة ف� جميع أنحاء وسط والية أوهايو .معظم المحادثات سوف تشمل ما ي ن
ب�
للقاء ي� مجموعات ي ي
ف
ن
المشارك� ي� المحادثات استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتبادل
 8-12شخص .كما يتم تشجيع
ي
أ
والخ�ات.
الفكار
ب
أين؟
موقع ا يمكن أن تتقابل فيه مجموعة إلج راء محادثة ومشاركة المرطبات.
يختار كل مضيف
ً
قد تشمل المواقع المنازل والمطاعم والم راكز المجتمعية ،المكتبات والمكاتب وأماكن العبادة  .… ،الخ
 .قد تت�اوح المرطبات من وجبات خفيفة لحفالت العشاء الكاملة  -كما يمكن لكل مجموعة االستمتاع بها
مع ا.
ً
لماذا ؟
كولومبوس مدينة تزدهر ألننا نهت م .نحن عىل استعداد إلعطاء وقتنا لالستماع ونتعلم من بعضنا
البعض .عندما نجتمع  ،فإننا نعزز بعضنا البعض لقيادة مجتمعنا لمستقبل أفضل.
مسؤوليات المضيف
كمضيف  ،يمكنك:
شخص ا إلج راء محادثة ف ي�  28أغسطس ؛
•دعوة من  8إىل 12
ً
•العثور عىل موقع مناسب للمحادثة.
ش
والم�وبات  ،بدءا من الوجبات الخفيفة إىل وجبات كاملة  ،لالستمتاع بها مع
•قدم بعض الطعام
ضيوفك أثناء المحادثة ؛
ع� إال تن�نت ؛
•العمل كدليل للمحادثة وتوجيه الضيوف إلج راء استطالع ال رأي ب
•شجع ضيوفك عىل الرد عىل االستبيان الموجز بعد المحادثة
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التحض�
ي
للمحادثة

هذا دليل لمساعدتك عىل استضافة محادثتك .وسط أوهايو يزدهر ألننا
نهت م .نعطي وقتنا ونتعلم من بعضنا البعض .المحادثات مصدر الهام
لمجتمعنا  ،مما يؤدي بنا إىل مستقبل أفضل.
تنظيم المحادثه
مهم ا من  The Big Tableف ي�  28أغسطس.
شكرا لك عىل كونك جز ًءا ً
ً
ش
 The Big Tableهو مجتمع واسع  ،ونحن ممتنون ل�اكتكم كمضيف.
الالف من أ
ف�  28أغسطس  ،آ
الشخاص من خلفيات وأحياء و اهتمامات مختلفة سينضمون إىل مئات المحادثات لالتصال ومناقشة
ي
مستقبل وسط أوهايو.
 The Big Tableهو يوم لبناء المجتمع وهو مصمم لتعزيز التفاهم ف ي� هذه التحدياتةوالظروف.
ت
ال� ي ز
ك� ليس عىل إيجاد حلول فورية  ،ولكن عىل خلق إنسان حقيقي قادر عىل االتصال والمشاركة المدنية من خالل المحادثة.
ت
ين
ال� سيحرك
بدون
المضيف�  ،لن أ يكون هذا الجهد عىل مستوى المجتمع ممك ًن ا .أنت المحفز ي
هذه المحادثات إىل المام.
ن
يع� أن يكون مضيف؟
ماذا ي
الخرين لمناقشة القضايا ذات أ
مل�م بدعوة آ
بصفتك مضي ًف ا  ،فأنت ت ز
الهمية الجماعية بالنسبة لنا ف ي� المجتمع وتبادل وجهات
نظر فريدة من نوعها أ
والفكار المبتكرة.
ين
المضيف� يؤمنون بقوة كل شخص إلحداث فرق لبناء والحفاظ عىل مجتمعنا.
ف
ف
يمكن أن تقع المحادثه ي� أي وقت من اليوم ي� أي مكان يشعر فيه الضيوف بال راحة.
يمكن أن تت�اوح المرطبات من الوجبات الخفيفة إىل وجبات كاملة.
ش
ال�ط الوحيد هو بيئة منتجة للمحادثات الموثوقه
جلسات المعلومات
ستكون هناك دورتان إعالميتان ف ي� قاعة ديفيس ف ي� كولومبوس
1234East Broad Street, Columbus, OH 43205
بينما يكون الحضور اختياريً ا  ،ستتاح لك الفرصة لمقابلة أشخاص آخرين من مضيفي  Big Tableوسيطرحون أسئلة حول توجيه
محادثتك  ،وسنسمع من آ
الخرين عن تجاربه م.
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الوىل يوم أ
ستقام الجلسه أ
الربعاء  24يوليو الساعه  1مسا ًء .لحضور هذه الجلسة يرجى التسجيل عىل ال رابط ادناه
https://cbusfdn.org/BigTableInfo1
ستقام الجلسه الثانية يوم ي ن
االثن�  12أغسطس من الساعة  6:00إىل الساعة  7:00مسا ًء .لحضور هذه الجلسة يرجى التسجيل
عىل ال رابط ادناه https://cbusfdn.org/BigTableInfo02
يمكن الحصول عىل مستلزمات المحادثة من  The Columbus Foundationبد ًءا من  24يوليو.
دعوة ضيوفك
تدور فكرة  Big Tableحول منح الجميع الفرصة لمشاركة صوتهم واالستماع إليه م.
الشخاص أ
عدد أ
المثل لكل محادثة هو  12 8-شخص
تميل المجموعات أ
شخص ا إىل الدخول ف ي� مجموعات أصغر ،وتقسيم محادثة الواحدة اىل العديد من المحادثات
ال بك� من 12
ً
الجانبيه.
ث
شخص ا يرغبون ف ي� المشاركة ف ي� محادثة  ،ما عليك سوى سؤال صديق أو مجموعة أصدقاء للمشاركة
12
من
أك�
تعرف
إذا كنت
ً
ف
معك ف ي� استضافة المحادثات .المحادثات من الممكن ان تقام ي� نفس الوقت والمكان ،
ين
للمشارك�  .إذا كان هناك عدة طاوالت ف ي� موقع واحد  ،يرجى التأكد من أن كل طاولة لديها
فقط تأكد من أن لديك مساحة
الخ�ات ووجهات النظر المختلفة.
المضيف الخاص بها .عند دعوة الضيوف  ،نشجعك عىل الحصول عىل مزيج جيد من ب
فكر ف� دعوة بعض أ
الشخاص الذين قد ال ض
اجتماعي ا .استخدم هذا كفرصة لتوسيع الشبكة االجتماعيه
تق� وق ًت ا طوي ال ً معهم
ً
ي
ي
الخاصة بك قد تفكر ف ي� دعوة الناس أنت ال تعرفهم عىل إالطالق .اطلب من عدد قليل من أصدقائك أو زمالئك إحضار أشخاص
آخرين لم تقابلهم ابدا ،أو قم بدعوة أشخاص من المقهى المفضل لديك  ،أو مدرسة طفلك  ،أو بيت العبادة  ،أو المركز
االجتماعي.
ف
ف
ت ن
و� أو
إليك مثال عىل الدعوة إلرسالها إىل ضيوفك .ال تت�دد ي� استخدام هذه الدعوه ي� ب
ال�يد إاللك� ي
ين
المحتمل�  ،أو إنشاء رسالتك الخاصة بك .يمكن دعوة الضيوف بأي طريقة تكون أسهل لك.
رسالة عاديه إىل الضيوف
مرحبا ، XX
ف ي�  28أغسطس  ،انضممت إىل مجهود واسع النطاق عىل مستوى المجتمع يسمى .The Big Table
ف� هذا اليوم  ،آالف أ
الشخاص سيشاركون وهم يمثلون خلفيات وأحياء ومجموعات و اهتمامات مختلفة  .ستحصل مئات
ي
المحادثات لمناقشة كيفية إنشاء مجتمع قوي ومتصل .أنا أستضيف أحد هذه المحادثات  ،وأود أن أدعوكم لالنضمام يإل
آ
والخرين أثناء االستماع ونتعلم من بعضنا البعض.
العنوانxxx:
الوقتxxx:
ف
إذا كنت ترغب ي� مزيد من المعلومات حول  ، The Big Tableيف�جى زيارة:
columbusfoundation.org/thebigtable
ت
التال xxx
اسل� عىل االيميل ي
.يرجى م ر ي
ف
إذا كنت ترغب ي� حضور هذه المحادثة المهمة والممتعة.
أتطلع إىل رؤيتكم ف ي�  28أغسطس لمحادثة Big Table
إذا كنت ترغب ف ي� مشاركة المزيد من المعلومات مع ضيوفك  ،فاطلب منهم ذلك
قم بزيارة صفحة الويب  The Big Tableعىل العنوان columbusfoundation.org/thebigtable
اتصل بنا عىل  bigtable@columbusfoundation.orgأو 614-251-4000
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محادثتك
ن
نتم� أن تؤدي المحادثات اىل افكار حول مستقبل مدينة كولومبوس ووسط أوهايو.
ف
المحادثات سوف تتطور كأعضاء ي� الطاولة الواحده يشاركون ارائهم  ،مما يؤدي إىل اتصاالت
أعمق  ،فهم ،والمشاركة المجتمعية.
يتطلب إنشاء مجتمع قوي مشاركة الأف راد والأرس و ش
غ�
ال�كات والحكومات والمنظمات ي
الربحية .كل الأفكار مرحب بها  ،كل الأراء سوف تسمع  ،وينظر الجميع عىل أنها قيمة .من
الأفضل أن يتطور الموضوع حيث تشارك المجموعة أرائها.
ن
يع� مناقشة مواضيع متعددة.
الهدف مفتوح والمحادثة طبيعية  ،مما قد ي
ين
المشارك� ف ي�  Big Tableأكمال استطالع لل رأي عىل إال تن�نت عىل
ال توجد طريقة محدده لبدء محادثة .هذا العام  ،سنطلب من
ن
طاولته م .هذه الأسئلة حول مستقبل كولومبوس ووسط والية أوهايو ,يمكن أن تكون بمثابة وسيلة لمحادثة رسيعة .نتم� أن
ضيوفك سيقومون بمتابعة إالرشادات أدناه والمشاركة ف ي� االستطالع قبل بدء المحادثة.

االيفون:
 امسح رمز االستجابة الرسيعة بكامرة هاتفك انقر فوق إالشعار الذي ينبثق ف ي� الجزء العلوي من الشاشة أجب عن أسئلة االستبياناالندرويد:
ئ
الضو� لمسج رمز االستجابة الرسيعة
 الخيار  :1استخدام تطبيق الماسحي
 الخيار  :2اكتب عنوان الويب ف ي� المتصفح الخاص بك -أجب عن أسئلة االستبيان
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نصائح رسيعة للمحادثة الخاصة بك
أفعل
•استضافة الحدث ف� مكان مريح وجذاب حيث يشعر جميع ضيوفك ت
بال�حيب.
ي
ش
ال�ء نفسه.
•عرف عن نفسك ودعوة ضيوفك لفعل ي
•ضع الهواتف المحمولة بعيداً ت
ح� يتمكن الجميع من التواصل .
•دعوة الضيوف للتوسع ف ي� أفكاره م.
ش
ال�ء نفسه.
•تدوين المالحظات وتشجيع الضيوف عىل فعل ي
والنتاجي  ،بدال ً من ت
ال� ي ز
ك� عىل السلبية.
•تعزيز الحوار إالبداعي إ
•بعد المحادثة  ،شارك أفكارك والصور والموضوعات عىل وسائل التواصل االجتماعي باستخدام هاشتاك .TheBigTable#
•شجع الجميع عىل المشاركة من خالل التحدث واالستماع والتعلم من بعضهم البعض.
•تبادل معلومات االتصال ت
ح� تتمكن مجموعتك من البقاء عىل اتصال ف ي� المستقبل.
ال تفعل
•ال تطلب أن تركز مجموعتك عىل موضوع ت
اخ�ته انت مسب ًق ا.
•ال تحكم أو ترفض أي تعليقات أو أفكار من أي شخص.
عصبي ا ؛ يجب أن تكون المحادثات مريحة وممتعة.
•ال تكن
ً
•ال تقاطع المحادثة ؛ دعها تتدفق بحرية.
•ال تخاف من طرح الأسئلة.
غ� المنتجة.
•ال تدعم الشكاوى أو الحجج أو المناقشات ي
ف
••ال توقف عن المشاركة عندما تنتهي محادثتك ؛ استمر ي� مناقشة أفكارك مع بعضها البعض.
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بعد محادثتك

كان اللقاء جديا عظيما .ن
نتم� ان تكون التجربه مفيده
الكب� بطرق جديده
المحادثة تربطك بضيوفك ومجتمعنا
ي
يعد االستماع إىل بعضنا البعض والتعلم منها خطوة أوىل مهمة
نحو خلق مجتمع قوي ومتصل.

تواصل مع قائمة الضيوف
مرر قائمة الضيوف المتوفرة ف ي� مستلزمات المحادثة الخاصة بك لضيوفك لمشاركة معلومات االتصال الخاصة بهم
بعد ذلك  ،يرجى إعادة قائمة الضيوف إىل The Columbus Foundation
ين
التال.
لذلك يمكننا تلقي مالحظات وإبالغ
المشارك� باالجتماع ي
مشاركة ردود الفعل الخاصة بك
كمضيف  ،نحن نقدر مالحظاتك حول محادثة .Big Table
يرجى تدوين المالحظات الخاصة بك اثناء المحادثة وتبادل أفكارك بعد ذلك .بعد انتهاء المناقشه  ،ستتلقى رسالة تحتوي عىل
قص� من مؤسسة كولومبوس لمساعدتك ف ي� تقديم مالحظاتك.يرجى اكمال االستبيان ف ي� الوقت المناسب .ال تت�دد ف ي�
استبيان ي
ن
ت
و� .bigtable@columbusfoundation.org
ع� ب
مشاركة اي معلومات إضافية ب
ال�يد إاللك� ي
أيض ا.
قبل مغادرة ضيوفك  ،ذ ّك رهم أنهم سيحصلون عىل رابط االستبيان منك ,شجعهم عىل االستجابة وتقديم تعليقاتهم ً
أبق عىل تواصل
نأمل أن تكون  Big Tableمجرد نقطة انطالق لمحادثات افضل  ،وأن تكون أنت وضيوفك مصدر إلهام لمواصلة االستماع
والتعلم من بعض ,كما يمكنك إنشاء القدرة عىل قيادة المجتمع لمستقبل أفضل.
يرجى تذكر أن تشكر ضيوفك عىل المشاركة ف ي� .The Big
من خالل المشاركة ف ي�  ، The Big Tableفإنهم يقدمون لمجتمعنا هدية رائعة .نأمل أن تبقى عىل اتصال بضيوفك ومتابعة
أ
آ
ت
ال� تشاركها مجموعتك.
المحادثات من خالل إعداد لقاءات إضافية أو من خالل التحدث مع الخرين الذين قد يهتمون بالفكار ي
هذا وقت ت
ال� ي ز
دائم ا للمحادثة.
ك� عىل بناء المجتمع —  The Big Tableمفتوح ً
حول مؤسسة كولومبوس
الف راد أ
تخدم مؤسسة كولومبوس ما يقرب من  3000من أ
وال�كات ت
والرس ش
ال� قامت بإنشائها
ي
الخرين من خالل العمل الخ�ي أ
أموال ت�عات وهدايا مخططة لحداث فرق ف� حياة آ
ال ث
ك� فعالية
إ
ي
ب
ي
.
أ
أك�  10مؤسسات
الخ�ية الموثوق بها الخاصة بك وواحدة من ب
تعت� مؤسسة  Columbus Foundationهي مؤسسة العمال ي
ب
مجتمع ف� الواليات المتحدة .قم بزيارة  columbusfoundation.orgلمعلومات اك�ث
ي
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نصائح التواصل االجتماعي
هذا دليل لمساعدتك عىل استضافة محادثتك..
ت
ال� تزدهر ألننا نهت م .نحن نعطي وقتنا لالستماع والتعلم
وسط والية أوهايو هي المنطقة ي
من بعضنا البعض .عندما نفعل ذلك  ،نحن ت
نق�ب من بعضنا البعض ونخلق القوة لقيادة
المجتمع لمستقبل أفضل.

دائم ا  ،لدى
سينطلق مركز أوهايو ف ي�  28أغسطس ،
وبالتال سيكون اجتماعك عىل التواصل االجتماعي كما هو الحال ً
ي
وسائل التواصل االجتماعي وقت ومكان .نأمل ان تكون محادثاتك شخصية و تفاعليه .
أنت وضيوفك ستظلون بعيدين عن الشاشة لغالبية مناقشاتك .ومع ذلك ،فإننا نشجعك دائم ا عىل مشاركة تجربتك والمرح �ف
ً
ي
المناقشات قبل و بعد المحادثة!

أ
الفكارلوسائل التواصل االجتماعي:
ين
• ش
المجتمع� حول طاولتك .واستعمل هاشتاك TableSelfie#
ن� صورة جماعية ممتعة مع ضيوفك
•التقط صورة مع صديق جديد ووضع هاشتاك عليها
اقتباس ا قويً ا من المحادثة.
منشورا يتضمن
•اكتب
ً
ً
ف
•هل تحدث المحادثة ي� مكان فريد؟ التقط صورة لتوثقه.
•شارك صورللوجبات الجاهزة الرئيسية من محادثة مجموعتك.
•اضف االصدقاء الجدد عىل منصة وسائل التواصل االجتماعي المفضلة لديك.
ين
تضم� هاشتاك  TheBigTable#مع جميع منشورات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بك.
•تأكد من
•اتصل بمؤسسة كولومبوس عىل وسائل التواصل االجتماعي:
Twitter: @colsfoundation
Instagram: @colsfoundation
Hashtag: #TheBigTable
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