
بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا �صحاب الهمم، تتشرف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 
بدعوكم لحضور ورشة عمل افتراضية بعنوان

"فهم التفاعل مع أصحاب الهمم وآداب السلوك معهم"

تهدف هذه الورشة العمل إلى نشر الوعي وتحسين  الخدمة المقدمة للعمالء من أصحاب الهمم. ويستهدف 
هذا البرنامج التدريبي تعليم موظفي الخطوط ا�مامية في قطاع السياحة -مثل موظفي االستقبال وممثلي 
خدمة العمالء في الفنادق وأماكن الجذب السياحي -  وتزويدهم بالمهارات الالزمة للتعامل بأفضل صورة مع 

السياح والزوار من أصحاب الهمم.

ورشة العمل من تقديم : مؤسسة زايد العليا �صحاب الهمم  
الحضور: العاملون في مجالي الضيافة والسياحة

فهم احتياجات أصحاب الهمم وأفضل طرق التعامل في المجتمع المحلي وأماكن العمل. 

فهم المتطلبات المختلفة �صحاب الهمم وزيادة الوعي بشأنها.

التركيز على الشخص نفسه ال على اªعاقة التي يعاني منها. 

فهم ا�ساليب المناسبة والفعالة لدعم أصحاب الهمم والتفاعل معهم.

إيجاد الطرق المناسبة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.

10 صباح� - 12 ظهر�زووم

مجان�ساعتان

ا�هداف:

تفاصيل البرنامج:



In collaboration with Zayed Higher Organization for People of Determination (ZHO)
DCT Abu Dhabi is pleased to invite you to an online workshop session entitled

"Understanding Interacting with People of Determination & Etiquette"

The initiative aims to increase awareness and enhance customer service for interactions with People 
of Determination (POD). The training programme is for tourism frontlines employees such as 
receptionists and customer service representatives at hotels and tourism attractions to help

then gain the required knowledge and skills  to interact with POD tourists and
visitors in the most professional way.

Conducted by: Zayed Higher Organization for People of Determination (ZHO) 

Who Should Attend: Hospitality and tourism employees

Understanding the needs and respectfully interacting with People of Determination within 
the local community and workplace.

Understanding of different disabilities and increasing disability awareness.

To encourage a focus on the individual person, not the disability.

To develop an understanding of appropriate and effective ways of interaction and support.

To develop an understanding of ways to meet the needs of People of Determination.

Zoom
Application

from 10am to 12pm

2 hrs Free of Charge

Objective:

Programme Details:


