
تمت الطباعة بمطابع مركز راشد ألصحاب الهمم
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Our Wish ListStrategic Partner شريك استراتيجي

تعتبر هيئة الطرق والمواصالت – دبي احد اهم واكبر الداعمين لمركز راشد الصحاب الهمم عبر سنوات طويلة اذ قامت الهيئة بدعم ورعاية 

قسما كامال داخل المركز قام بافتتاحه معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لتدريب وتأهيل طالب المركز من اصحاب 

الهمم كما قامت الهيئة ايضاً بالمساهمة في انشاء وتدشين وحدة الذكاء االصطناعي التي تلعب فيها التكنولوجيا دورا هاما في تأهيل اصحاب 

الهمم.كما قام المركز ايضاً بإستضافة  عدد من الجلسات الحوارية للهيئة بحضور عدد من اهالي الطالب والمهتمين بشؤون اصحاب الهمم 

لمناقشة االستفسارات والتحديات التي تواجه هذه الفئة واالستماع ايضا لمطالبهم وشكواهم.

دورها  على  للهيئة  والتقدير  الشكر  كل 

الريادي في تحسين وتطوير الطرق وجعلها 

دورها  على  وايضاً  وسهولة  سالسة  اكثر 

راشد  مركز  مسيرة  دعم  في  االنساني 

االنسانية.

The Roads and Transport Authority (RTA) is considered one of the most important and largest supporters 
of the Rashid Centre for People of Determination over many years. The authority supported and spon-
sored an entire section within the center that was inaugurated by His Excellency Mattar Al Tayer, Director 
General and Chairman of the Board of Directors for the training and rehabilitation of the center’s students 
of people of determination. 

The authority also contributed to the es-
tablishment of And the inauguration of the 
artificial intelligence unit, in which technol-
ogy plays an important role in the reha-
bilitation of people of determination. The 
center also hosted a number of dialogue 
sessions for the authority, in the presence 
of a number of students’ families and 
those interested in the affairs of people 
of determination, to discuss inquiries and 
challenges facing this category and also 
listen to their demands and complaints.
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Marie Therese Abi Akel
Head of  Speech and Language Therapist
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