
 

Request for Online Community Movement Practices for PTSD Regulation     

  اضية مريحة لألعصاب ما بعد الصدمات عبر اإلنترت لنشاطات ري  للجلساتطلب    
 

 Name of Applicant Representing the Group :________________________ :إسم المتكلم عن المجموعة     

 Mobile Phone Number: __________________ رقم الهاتف الجوال          Email: ____ __________________ العنوان البريدي 

 Date of Birth: _________________________ تاريخ الميالد              Place of Birth: ______________________ مكان الوالدة 

 Size of the group:_____________________ عدد األشخاص  Age range of the group:__________ المشاركين   مارأع   

 Location of the group (which country/ies):___________________________ بالد؟(؟ اي بلدلدى األشخاص بالمجموع )األماكن    

 Presenting issues & concerns: _______________________________________ ________سبب طلب الجلسات: _____    

  

 Put a mark next to what applies to your group. لدى المجموعة  ضع إشارة عند المطابق : 

o Refugee الجيء     
o Student طالب      
o Unemployed غير موظف     
o Survivor of Abuse/Beirut Blast/Trauma معنف     
o Elderly /  كبير في العمر 

 
 

تسجيل  و لكن يجب  مدة الجلسة ساعة. ال يوجد أي حدود على عدد المشاركين . رأسبوعية على مدى شهجلسات  4الحزمة المخفضة هي لـ  

ول عن تنظيم المجموع و التواصل معي  المتكلم عن المجموعة هو المسؤ .دوالًرا  200بإجمالي   و تتميم الدفع لساتاإللتزام قبل بدء الج

 . OMTال  ك أو تحويل بن يتم الدفع عبر  لتنسيق الجلسات. 
 

The online group session package is for 4 weekly sessions over a 1-month duration for a total $200 paid upfront. 
The sessions are 1 hour long and there is no limit on the number of participants but attendees must register their 
commitment in advance. The lead communicator of the group is in charge of organizing the group and coordinating 
with me. Payments can be made by OMT or by bank transfer.  
 
 

 . و الحركة إلى اتصال جيد باإلنترنت ومكان للخصوصية   تشاركونوف يحتاجون المسيتم إجراء الجلسات عبر اإلنترنت.  
 
Sessions are conducted online. You will need to have good internet connection and a place for movement without 
interruption.  

 الوثيقة. يرجى النظر إلي في خانة "الرسوم المخفضة" المتاحة التالية. لقد قرأت وفهمت هذه 
I have read and understood this document. Please consider me for your next available ‘reduced fee’ slot. 
 
Signature – توقيع       Date: تاريخ 

___________________________________________ ____________________________________  


