التّطوّع
في اللودد ليدل نتطلّع دوماً النضمام متطوعين جدد لمساعدتنا في مهام الطبخ والتنظيف والتوعية .يمكنكم مطالعة تفاصيل كل من
هذه المَهام أدناه وإن رغبتم بالتطوع معنا أرسلوا برسالة للبريد االكتروني volunteer@loadedladle.com

التطوع في المطبخ
نحتاج متطوعين للمساعدة في المطبخ أيام االثنين بين  ٤و ٦مساءً ,وأيام الثالثاء إلى الجمعة بين  ٩صباحاً و ٣مساءً .نطلب من
المتطوعين االلتزام بالحد األدنى من ساعات التطوع :الدوام لمدة  ٢إلى  ٣ساعات لمرة واحدة أسبوعياً على األقل .تنقسم ساعات
الدوام للتالي:

• جلسة تحضير الطعام األسبوعية
االثنين ) ٦-٤م( :إذا رغبتم بالتحضير األوّلي لوجبات األسبوع هذه الفرصة مناسبة جداً لكم! نقوم بتقطيع البطاطا ,الجزر ,البصل,
المزيد من البصل ,وأيضاً الكثير من البصل.

• تحضير الطعام اليومي
الثالثاء إلى الجمعة ) ١١-٩ص( :نقوم أيضاُ في هذه األوقات بتحضير الطعام كتقطيع الخضار ,تحضير الكعكات ,وتحضير
السلطات.
الثالثاء إلى الجمعة ) ١١ص ١-ظ( :تقوم بهذا الوقت بالتحضيرات النهائية للطعام .كخبز الكعكات ,تحضير صلصات السلطات,
تتبيل الحساء وغيره .وفي بعض األحيان نقوم تحضير طاولة التقديم.

• التقديم والتنظيف
الثالثاء إلى الجمعة ) ٣-١ظ( :نقوم بتقديم وجبة الغذاء في هذه األوقات للراغبين بتناول طعام لودد ليدل الشهي .تتضمن هذه
المَهَمّة تنظيف مكان التقديم والتحضير )مسح األسطُح .جلي الصّحون .الخ( .ندرك أن التنظيف ليس من أمتع المهام لكنه عنصر
أساسي في نظام عمل اللودد ليدل!

التّسوّق للمشتريات
إن كنتم مشغولون خالل أيام األسبوع لكن مازلتم تودّون التطوع معنا فإن هذه المّهّمّة ستناسبكم .صباحً كل يوم سبت نقوم بجولة في
السوق لجلب المشتريات من أطعمة وخالفه .معظم أطعمتنا الشهية مصدرها الفالحين والتجار المحليين .يرجى إعالمنا إن توفّر
لديكم سيارة يمكننا استعمالها في هذه الجولة )اقتناء سيارة ليس شرطاً للتطوع(

إن لم تتمكنوا من المشاركة بأي من األوقات المذكورة هناك طرق أُخرى يمكنكم المساعدة بها .تواصلوا معنا لمعرفة المزيد.

طرق أُخرى للتطوع!
هل تستهويكم مواضيع سياسة الغذاء لكن ال تودون أو ال تستطيعون المشاركة في المطبخ? إليكم بعض الفرص التطوعية التي قد
تناسبكم:

• الحديث للطالب عن اللودد ليدل
بهدف نشر الوعي عن اللودد ليدل نقوم كل خميس بنصب طاولة في مختلف أروقة دالهاوزي حيث نقوم بالحديث للمارّة عن
مجموعتنا .إن كنتم تودون الحديث مع اآلخرين عن خدماتنا وأهدافنا فهذه المَهَمﱠة ستناسبكم!

•

عمل مواد ومنشورات للودد ليدل

إن كان تصميم المنشورات واألزرار )الشّارات( والملصقات اإلعالنية يستهويكم فيمكنكم مساعدتنا بتصاميم لننشرها .نقوم بتغطية
تكاليف المواد األولية والطباعة .تواصلوا معنا للحديث عن هذه المَهَمّة!

• مجالت وورشات عمل
إن كنتم تهتمون بمواضيع محددة في مجال سياسات الغذاء والعدالة االجتماعية ووددتم القيام بمشروع معمّق في أحد هذه المواضيع
يمكننا دعمكم ماديًّا للقيام بمشاريع مجالت أو ورشات عمل .يمكننا مساعدتكم بتطوير الفكرة ,وتحرير المشروع )مجلة أو ورشة
عمل( ,وتسويق ونشر العمل .يسعدنا العمل على هذه المشاريع فقوموا بالتواصل معنا!
إن أردتم المشاركة بأي من األعمال التطوعية المذكورة أعاله يرجى ارسال رسالة للبريد االكتروني
volunteer@loadedladle.com

سجل النشاطات الالمنهجية
سجل األعمال الالمنهجية ) (Co-Curricular Recordهو سجل رسمي من جامعة دالهاوزي يحتوي على األعمال والمشاركات
خارج نطاق الصف الدراسي التي يقوم بها الطالب خالل فترة دراسته .التطوع مع اللودد ليدل يُدرَج ضمن هذا السّجل.

