
المنصة الرسمیة للحملة اإلنتخابیة
~

سوفیا نوین و سیلین ابنتق

نظًرا ألننا نجد حلوًال للمشاكل التي تواجھ الطالب ، فإننا نركز على التعاون مع اآلخرین وتقویة الروابط
االجتماعیة.  باختصار ، أھدافك ھي أھدافنا ونحن نعمل جنبًا إلى جنب معكم إلنجاز المھمة.  كلماتنا تعني

أفعاال ستفیدك.

بعد قراءة منصتنا ، نأمل أن تكون أكبر استفادة لك ھي أننا نخطط لنكون صوت لكل اھتماماتكم.



الحیاة الجامعیة

● Title IX
Titleمنسق،كومبزكریستلو،Title-IXمكتبمعالعمل- IXلیكون،الطالبودعملمناصرة

متاًحا للطالب الذین قد یكونون مرتبكین بشأن الخطوات التي یجب اتخاذھا والضغط إلزدیاد
الشفافیة والصدق.

Know"إلنشاءTitle-IXمكتبمعالعمل- your IX"وخیاراتبقضایاالوعيلزیادة
Title-IXالجامعة.في

Titleطالبیةاستشاریةمجموعةبتشكیلقم- IX.والتركیزمًعاواإلدارةالطالبتجمعمجموعة
على قضیة نشر الوعي للطالب واالستماع إلى الطالب وإنشاء / استضافة األحداث التي من شأنھا

.GMUفيأفضلبشكلطالبناتعلیم
● Mason PD

Masonقابل- PDالطالبھموملمناقشةالشھرفيمرة

Masonمعوالشفافیةاإلصالحمنلمزیدادفع- PD

Coffee"بتنشیطقم- with Cops"معمشاكلھمومشاركةالقدومللطالبیمكنحیثMason
PD

Masonمناطلب- PoliceتستضیفأنTown Hallعنوالتعبیرالخروجللطالبیمكنحیث
Masonمعھمومھم PD

Patriot Pantry
Patriotمعاعمل- Pantryالطالبلمساعدةیحتاجونھاالتيوالتبرعاتاألطعمةدعملضمان

الذین یعانون من انعدام األمن الغذائي.

Fraternityوالخیریةمنظمتنامعشارك- Lifeفعالیةوأعدالجامعةفي"Greek Gives
Back"لـتبرعحمالتإلنشاءPatriot Pantryمرة،الغذائياألمنانعداممنأخرىوشبكات

واحدة على األقل كل شھرین.

Patriotلـاسمح- PantryمنتبرعاتبطلبStudent Government،شراءمنیتمكنواحتى
المتطلبات الغذائیة الالزمة حتى ال یواجھ أي طالب في  جورج میسن انعدام األمن الغذائي

● CAPS/SSAC/CCEE

زیادة الوعي بخدماتنا اإلرشادیة والنفسیة في الجامعة خالل وقت المید تیرم / االمتحانات-



طالبلتثقیفأحداثًااستضف/أنشئ،الجددواألسرةالطالبوبرامجCAPSمعجنبإلىجنبًا-
GMUمنالمقدمةالخدماتحولCAPSالدولیینوالطالباألولوالجیلالجددالطالبوتوجیھ

في االتجاه الصحیح  للحصول على المساعدة التي یحتاجون إلیھا

CCEEوSSACتقدمھاالتيالتدریباتالستكمالوتحفیزھمالطالبتشجیع-

● Greek Life

Studentأعضاءشجع- Governmentفيوالتبرعاتالتبرعاتحملةفعالیاتفيالتطوععلى
Greek Life

العمل مع جمعیات الطالبات إلنشاء فعالیات تھدف إلى تعزیز تمكین المرأة-

Greekمعاعمل- LifeأحداثفيللمشاركةTailgating

● University Life Events

استمر في استضافة أحداث سوق المزارعین قبل االمتحانات النصفیة والنھائیة ، حتى یتمكن-
الطالب االستمتاع بإجازة من الدراسة ، والتمتع بدعم الشركات الصغیرة في جمیع أنحاء فیرفاكس

GoldوHomecomingلـرّوج- Rush،فيبالروحوالملیئةأھمیةاألكثراألحداثمنوھما
GMUجامعة

GoldوHomecomingعنمنفصلةأخرىألحداثروج- Rush

،RSOsوجمیع،القوىوألعاب،األندیةوریاضات،الجماعیةالریاضاتمنالمزیداجمع-
GoldوHomecomingأحداثإلىلالنضماموالمزید Rush،تعزیزمنجمیًعانتمكنحتى

الجامعیةحیاتنافيأكبربشكلوالمشاركة،GMUروح

الخدمات الجامعیة

● Staff and Faculty

فيالجامعاتألساتذةاألمریكیةوالرابطةالدولي)الخدمةموظفي(اتحادSEIUمعبالشراكة-
AAUP،نظافةعمالتجاهأفضلمعاملةضمانعلىاعملMasonفيالتدریسھیئةوأعضاء
Mason.

دعم دفع أجر المعیشة للعمال في الجامعة بالتنسیق مع مكتب المیزانیة والتأكد من أن أصحاب العمل-
ینایرفيبدئالساعةفيدوالًرا12إلىلألجوراألدنىالحدإلىالزیادةمعیتفقونالجامعةفي

س2023



دعم حق العمال في الدخول في مفاوضات جماعیة في أي مكان عمل في الجامعة وفقًا لقانون-
عالقات العمل الوطني

● Sustainability

حظر المواد البالستیكیة في الجامعة-

GMUمشروعمعاعمل- Solar Greenhouse Projectفيالشمسیةاأللواحلتثبیت
President’s Park

Foodدعم- Forestمكتبمعبالتنسیقالجامعةحولالبستنةعلىللحفاظمتطوعةفرقوإنشاء
االستدامة

Masonبرنامجتشغیلأعد- Stewardsاالستدامةمكتبمعبالتنسیق

● Parking/Transportation

نداءات أقل صرامة و شدة داخل مواقف السیارات والمواصالت-

تلبیة مطالب الطالب الذین یحتاجون إلى حل مشاكلھم مع مواقف السیارات والتذاكر في الوقت-
المناسب حتى ال ینتظر الطالب وقت طویال

السیاراتومكتبGMUشرطةمعبالتنسیقSafeRideبرنامجإلنشاءالجھودبدءأعد-
والمواصالت

● Patriot Period Project

اعمل على زیادة الوعي بعدم المساواة في فترة الحیض والدعوة إلى منتجات الدورة الشھریة-
میسورة التكلفة

العمل مع الخدمات لتثبیت المشروع عندما یكون المشروع مستمر-

● Facilities related

االجتماعيوالتواصلللدراسةحیویةأكثرخارجیةلمناطقللترویجوتوسیعھGroveعلىالبناء-
فیھ

Poppyإنشاء- gardenالجنودلذكرىتخلیدا

اعمل مع الجامعة لتوسیع مناطق الطباعة المجانیة لتشمل المنظمات الطالبیة المسجلة والطالب في-
كورسات مكثفة الكتابة



Masonبرنامجتشغیلأعد- Stewards

العالقات الحكومیة و اإلجتماعیة

● Community Outreach
Fairfaxفيوالمندوبینالمشرعینمعالمجتمعیةالتوعیةأحداثمنالمزیدبإنشاءقم-

Masonقائمةتوسیع- MerchantsمقاطعةفيالصغیرةالشركاتمعالتنسیقخاللمنFairfax

الخصوماتمنالمالتوفیرمنالطالبیتمكنحتىMasonصفقاتقائمةبتوسیعقم-

العمل مع المنظمات السیاسیة في الجامعة لتعزیز وتوسیع نطاق تسجیل الناخبین واإلقبال-

محدودةغیربرحالتالطالبلتزویدUPassبرنامجفيGMUتسجیلحولاستفتاءبإجراءقم-

الدراسيالفصلطوالMetrobusوMetrorailعلى

التنوع

● Food

تأكد من أن المجموعات ذات االحتیاجات الغذائیة الخاصة مثل المسلمین والیھود والھندوس لدیھم-

Masonمعالطعامقاعاتفيالطعامإلىعادلوصول DiningوDining Board

رمضانشھرخاللساعة24مدارعلىاالفتتاحالطعامتناوللقاعاتمحامیة-

خیارات طعام أفضل وأكثر سھولة في الجامعة (نباتي ، نباتي ، بیسكاتاریان ، حالل ، إلخ ...)-

CulturalفيللطالباستبیانإرسالDiningمناطلب- RSOsوالمشروباتاألطعمةلتوصیات

● Culture

ترجمة مناھج الفصل الدراسي إلى لغات مختلفة من أجل دعم الطالب الدولیین وطالب الجیل األول-

،النسائیةوالجمعیات،الثقافیةRSOsمنظماتجمیعمعبالتعاونالثقافیةالرئاسةمجلسإنشاء-
Greek(األخویةوالحیاة Life(الجامعةفي

بحریةبالتحدثRSOsلـوالسماح،الطالبتمویلومجلساألحداثخدماتمخاوففيالتحقیق-
عن قضایاھم الحالیة

أجلمنتكافحوالتيالجدیدةالثقافیةRSOsمنظماتوخاصةً،RSOsبـاالتصالعلىاحرص-
جمع األعضاء وإنشاء األحداث

StudentوالثقافیةRSOsبینأفضلبشكلالتواصل- government



قم بإنشاء المزید من غرف الصالة بین األدیان حول الجامعة  بحیث یكون للطالب من جمیع-
الخلفیات الدینیة مكانًا خاًصا للصالة

إنشاء المزید من األحداث واإلعالن بشكل مكثف للطالب الدولیین والطالب من الجیل األول-
لمكافحة الشعور بالوحدة لدى الطالب ، وإتاحة المزید من الفرص لھؤالء الطالب لتكوین صداقات

وعالقات

● Disability

الدفاع عن سماعات  في إیجل بانك أرینا للطالب الذین یعانون من حساسیات سمعیة-

لمعرفةODSفيالمسجلینالطالبإلىاإلعاقات)(مكتبODSباستخداماستبیاناتأرسل-
الطرق التي یمكننا من خاللھا استیعاب و مساعدة طالبنا ذوي اإلعاقة بشكل أفضل

الدراسة

● Class
استمر في توزیع مواد االختبار المجانیة قبل االمتحان النصفي / النھائي-
Patriotفيالمناھجتضمین- Webالطالبتسجیلقبل
Respondusمنالمنتظمةالشفافیةبتقاریرالمطالبةخاللمنالطالببیاناتحمایةضمان-

Browserلھا.بدائلأيأو
للطالبتأجیرخیاراتإلىالجامعیةالكتبشراءتغییرعلىGMUجامعةشجع-

ادفع اإلدارة لتكون أكثر شفافیة بشأن الرسوم الدراسیة ومعرفة أین تذھب أموالنا بالفعل-
Tuition"فعالیةأعد- Town Hall"التيالدراسیةالرسومعلىطرأتالتيالتغییراتلمناقشة

حددھا مجلس الزوار.
والطالباألساتذةمنكلعلىالعملعبءمنللتخفیفAAUPمعالعمل-

إطارفيالمتنوعةالمجتمعاتفيواإلنصافالعدالةإدراجلدعماألساسیةMasonلجنةمعالعمل-
Mason Core

العمل مع الجامعة لتقدیم تعویضات التكلفة ذات الصلة للطالب الذین یسعون للحصول على درجة-
علمیة تتعلق بالطب أو الرعایة الصحیة أو درجة أخرى قائمة على الصحة أو خدمة المجتمع والذین

أكملوا بنجاح فصول التدریب وشھادة اإلنعاش القلبي الرئوي

عالقات عامة
● Media

Studentالطالبي(الھیئةإلىأسبوعیًاتقریًراأرسل- Body(مجلساجتماعاتخاللحدثماحول
الشیوخ واللجان ومجلس الوزراء اسبوعیا

)TwitterوYoutubeوInstagram(بناالخاصةاالجتماعيالتواصلوسائلجمیعاستخدم-
للسماح للطالب بالتعرف على قادتنا على المستوى الشخصي والبقاء على االطالع بالتشریعات التي

تمر عبر قاعة مجلس الشیوخ
State"خطاباسترجع- of the Student Body"معنجتمعحیث"Fourth Estate"للحدیث

Studentإنجازاتعنبالتفصیل Governmentالمستقبلیةوالمبادرات



Studentموقعبإصالحقم- Governmentإرسالعلىالقدرةالطالبومنحإلیھالوصوللتسھیل
رسائل إلى قادتنا لطرح األسئلة

Shadowing"برنامجأنشئ- Student Government"إلىاالنضمامفيیفكرونالذینلألفراد
Student Government،أوالًداخلیًاعملھاكیفیةعنمعرفةیریدونلكنھم


