YOUR STORY

MATTERS
مشروع
 –Your Story Mattersقصتك مهمة.
ًا ما يتم الحديث عن الهجرة .لكن ما هي األصوات التي ُ
تسمع؟ نحن من
كثير
ًا
متحف  LWLلعلم اآلثار في هيرن ،ونريد أن تسمع قصتك وأن تطور تطبيق
بالتعاون معك.
معرضنا الدائم يعرض الماضي بإلقاء الضوء على االكتشافات األثرية التي
تعود إلى  280.000عاً
ًا من تاريخ
ما ويوضح :لطالما كانت الهجرة جزء
البشرية.
في مشروع " "Your Story Mattersيدور األمر حول الوضع الراهن لمجتمعات
المهاجرين .حيث ينقل التطبيق قصصهم إلى المعرض الدائم.
ّ ،فنحن بحاجة إليك وإلى قصتك.
ومن ثم

انضم إلى الفريق
ٍ إليك .فنحن
ولتوسيع منظورنا في وقت مبكر عند تطوير التطبيق ،فنحن بحاجة
نبحث على وجه التحديد عن أشخاص من مجتمعات المهاجرين ومجتمعات ذوي
البشرة السوداء والسكان األصليين وذوي البشرة الملونة "."BiPoC
يمكنك مساعدتنا في جعل التطبيق جذاً
با للفئة المستهدفة.
ًا من
ويمكنك المساهمة بذكر رغباتك وأفكارك ومنظورك وخبراتك بأن تصبح جزء
الفريق .لن تحتاج إلى معرفة بالبرمجة للقيام بذلك.
كيف يتم ذلك
في يونيو ،سنستضيف ورشة عمل لمدة يومين في المتحف أو عبر اإلنترنت،
اعتماً
دا على الوضع آنذاك .ونحن ندعوك على مدار العام لتجربة التطبيق.
في ورشة العمل ،نقوم بتطوير مفهوم التطبيق ،والنظر في كيفية تشغيله
وأفضل طريقة للوصول إلى الفئة المستهدفة .وسنتواصل بين ورش العمل عبر
تطبيق "Slack".
عالم ستحصل من ذلك
•
•
•
•

ستحصل على شهادة التطوع نظير مشاركتك
يمكنك اختبار النموذج األولي للتطبيق
إذا كنت تحضر من مناطق أخرى ،فإننا سندفع مصروفات اإلقامة والسفر
هناك طعام لذيذ لتناوله

• ذكر االسم في قائمة المشاركين في التطبيق
• منح تذاكر سنوية لزيارة المتحف
• يمكنك المشاركة في فعاليات المتحف الخاصة التي ُ
نقيمها (حسب توفر
أماكن)
• بناً
ُمنح لك ،مثل المطبوعات
ء على اهتمامك ،هناك مواد من المتحف ست
والكتالوجات
• نظرة لما وراء كواليس تطوير التطبيقات والعمل في المتحف
• إذا كانت لديك أفكارك الخاصة لمشاريع متعلقة بعلم اآلثار والوساطة
الرقمية ،فإننا سنساعدك على تنفيذها

بذلك يمكنك المشاركة
إذا كان هذا يبدو جيً
دا بالنسبة لك ،وكنت ترغب في تطوير التطبيق معنا،
فكل ما عليك فعله هو ملء النموذج في الصفحة التالية ثم إرساله إلى
https://forms.gle/9QqA8xksX1E5JvF66
بعد استالمنا لجميع الطلبات واالطالع عليها ،سنتصل بك ونخبرك ما إذا كنت
ًا من الفريق أم ال.
جزء

