Шановні батьки учнів 7 - 12 кл.
Передаємо більш детальну інформацію про завтра для ваших дітей. Громадський клуб НУРШ орнанізує цю
зустріч і запросив багатьох гостей які бубуть модераторами. Ми просимо щоб всі учні з 7-12 кл. прийшли до
школи завтра для цього унікального та освітнього досвіду.

ЗОВНІШНЬО-ПОЛІТИЧНА, ДИПЛОМАТИЧНА ТА ВІЙСЬКОВО-ІНТЕРАКТИВНА АССАМБЛЕЯ
Субота, 2 березня 2019 року з 9:00 ранку - 1:00 по пол.
місце: MANOR COLLEGE, in the Mother of Perpetual Help Hall, in the gymnasium
700 Fox Chase Rd, Jenkintown, PA 19046
Aсамблея буде інтерактивною, комплексною стратегічною та тактичною політичною грою. Під час симуляції
та стратегічних вправ студенти будуть розділені на групи, кожна з яких представлятиме країни або бльоки
країн. Студенти намагатимуться провести свої країни через ряд складних криз і сценаріїв, обговорити угоди і
договори, які стосуються всіх аспектів життя і враховуючи при цьмму інтереси своїх країн. Команда
високопоставлених фахівців (наші гості: урядовці США й України; військові; дипломати; економісти;
аналітики; викладачі каледжів), оцінивши переговори та відповіді, оголосить результати через пресу, це
створить наступний крок у кризі і наступний сценарій, наступний хід гри.
На нашу Асамблею завітають пані Ірина Фрiз - Міністер «У справах ветеранів України» і Митрополит Борис
Гудзяк.
Діти повинні мати зі собою свій обід.
Pозклад долучуємо.
Dear parents of 7th - 12th graders,
Here is more detailed information about the assembly tomorrow for your children. The civics club has invited
many outside guests to be moderators - we ask that all students in grades 7-12 attend school tomorrow for this
unique and educational experience.
FOREIGN POLICY, DIPLOMATIC, AND MILITARY INTERACTIVE ASSEMBLY
Sponsored by The Ukrainian American Youth Civics Club (UAYCC), a program of the Ukrainian Heritage School.
Saturday, March 2, 2019 from 9:00 am - 1:00 pm
location: MANOR COLLEGE, in the gymnasium of the Mother of Perpetual Help Hall (building on the right as you
drive in) 700 Fox Chase Rd, Jenkintown, PA 19046
The assembly will be an interactive, complex strategic and tactical policy game. During the simulations and
strategy exercises, students will be divided into groups, each representing countries or blocs of nations. They will
endeavor to navigate their countries through a series of challenging crises and scenarios, to negotiate agreements
and treaties that touch upon all aspects of life and to accommodate the interests of their respective countries. A
panel of high-rank experts (our guests include USA and Ukrainian government officials, military experts,
economists, political analysts and university professors) will then evaluate the negotiations and responses and will
declare the results in terms of news, precipitating the next step in the crisis and scenario, the next turn of the
game.
Special guest speakers Iryna Friz – Minister of Veterans Affairs of Ukraine and his Excellency Metropolitan Borys
Gudziak.
Students should bring a lunch. Attached please find the program details.

