
 

 
Dear Principal 
  
We appreciate your continued efforts and we are 
pleased to inform you about Heroes of Hope Initiative 
launched by Authority of Social Contributions - Ma’an.  
The interactive initiative is to serve the community 
during these difficult times and ensure that the needs 
of People of Determination are met. 
  
A distinguished group of certified sports coaches 
offers fitness classes throughout the week. The 
exercise sessions are live and broadcasted daily using 
the platform Zoom.  
 
The initiative targets PoDs from 4 to 25 years of age 
and is offered at no cost to the participant. In addition 
to the sports sessions, HoH are hosting chat sessions 
for parents of PoDs in collaboration with Mental 
Health support group Darkness into Light – please 
review attached presentation for the sessions 
schedule and further details. 
  
Kindly note that this initiative is run in English and will 
continue for the month of May to support families 
during these uncertain times. 
  
We kindly request that you share the attached 
presentation with the relevant stakeholders in your 
school to support Heroes of Hope in creating positive 
social impact for PoDs and their families. 
  
Should you have any questions, please contact Mona 
Alhashmi – Acceleration Program Senior Specialist 
at mona.alhashmi@maan.gov.a 
  
please do not hesitate to contact us if you require any 
further information by email: 
ADEKPODDivision@adek.gov.ae  

 

 . المدرسة مدير)ة( السيد)ة(

 
 األمل أبطال مبادرة عن ابالغكم ويرسنا  المستمرة جهودكم لكم نقدر 
  
 " المجتمعية المساهمات هيئة ا هأطلقت الت 

 
 المبادرة وتعتب   ،"معا

 من والتأكد  الصعبة األوقات هذه خالل مجتمعلل خدمة ه   التفاعلية
 الهمم.  أصحاب احتياجات تلبية

 
ة مجموعة قومت حيث ز ز  من متمب  ز  المدربي   المعتمدين الرياضيي 
 جلسات بث يتموس األسبوع.  طوال البدنية للياقة دروس بتقديم
ة التمرين ا  مباشر   . Zoom برنامج باستخدام يومي 

 
 تقديمها  ويتم سنة 25 إىل 4 سن من الهمم أصحاب المبادرة تستهدف

ز للمشارك تكلفة بدون  يستضيف الرياضية، الجلسات إىل باإلضافة . ي 
 الهمم أصحاب أمور  ألولياء دردشة جلسات األمل أبطال برنامج

 -النور" إىل الظالم "من العقلية الصحة دعم مجموعة مع بالتعاون
 من والمزيد  الجلسات لجدول المرفق م  يالتقد العرض مراجعة يرج  

 التفاصيل. 
 

ية باللغة تقدم المبادرة هذ  أن مالحظة يرج   ز  لشهر  وتستمر  اإلنجلب 
 مستقرة.  الغب   األوقات هذه خالل من العائالت لدعم مايو 
 
   العرض مشاركة منكم نطلب لذا 

 األشخاص مع المرفق المرئ 
ز     لديكم المستهدفي 

ز
   األمل أبطال لدعم مدرستكم ف

ز
 التأثب   خلق ف

 وعائالتهم.  الهمم أصحاب طلبةلل اإليجائ    االجتماع  
 
 – الهاشم   متز  مع:  التواصل نرجو  اتاستفسار  أي لديكم كانت  إذا 

   أول اختصاص  
ز
 عىل:  الترسي    ع برنامج ف

 mona.alhashmi@maan.gov.ae 

 

 
  أرجو  أخرى استفسارات أية لديكم كان  إن 

ّ
ددوا  أل    تب 

 االتصال فز
يد  خالل من بنا    الب 

وئز   اإللكب 
 ADEKPODDivision@adek.gov.ae 
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