
 يمكنك تحقيق 
 مرحلة لبداية جيدة

في الدنمارك

هل تريد التعرف على صديق 
من المتطوعين؟

هل تريد صديقا دنماركيًا يمكنه أن يعرفك على 
مجتمعك الجديد، إذن يرجى االتصال بـ:
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هيئة الصليب األحمر الدنماركي هي واحدة من أكبر مؤسسات المجتمع 
المدني بالبالد. نحن من بين من يسعون لضمان حسن إستقبال جميع الآلجئين 
الذين حصلوا على تصريح باإلقامة في الدنمرك. ونقوم بذلك من خالل إنشاء 

تجمعات محلية بالتعاون مع البلديات، والمتطوعين من المنظمات األخرى

“بمساعدة جوان 
أستطيع أن أفعل كل 
ما هو ممكن. نذهب 

للتنزه في الغابة، 
ونتجول في المحالت 

التجارية ونتحدث عن كل 
شيء. إنها تساعدني 

علي فهم الثقافة 
الدنماركية، وكيف 

يمكنني معرفة فروع 
الدراسة وأين سأدرس. 

إننا سنكون دائما 
أصدقاء” 

أسماء، 24 عامًا، من سوريا
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بداية جيدة في مجتمعك المحلي
الصليب األحمر هي منظمة إنسانية. نحن في الدنمارك يبلغ عدد 

المتطوعين في المنظمة قرابة 30.000 وهم الذين يتم تنظيمهم 
في المكاتب المحلية التابعة في جميع أنحاء الدانمرك. نحن نقوم 

باألنشطة االجتماعية التي تفيد العائالت ذات األطفال، وكبار 
السن، والالجئين. نحن نريد أن نساعد لمنح بداية جيدة القامتك 

في المجتمع الجديد.

ونحن نعلم أنه يمكن أن يكون من الصعب عليك تسيير أمور 
يومك عندما يكون كل شيء جديد عليك. مثال ماذا يمكنك أن 

تفعل إذا كنت ترغب في االنضمام إلى النادي المحلي لكرة القدم 
بمنطقتك؟ كيف يمكنك فهم رسائل البلدية التي تصلك؟ وكيف 

هو الجدول الزمني للحافالت؟ إن صديق متطوع واحد يمكنه أن 
يساعدك على الحصول على بداية جيدة في مدينتك الجديدة.

األشياء التي يمكنكما القيام 
بها معا:

 التدريب على ممارسة اللغة الدنماركية، على سبيل 	 
المثال بطريق تأدية الوظائف المدرسية، أو مشاهدة 

التلفزيون أو قراءة الصحف.
الخروج في جوالت ورحالت، على سبيل المثال الى 	 

المتحف، أوالسينما، أو الى حفلة موسيقية أو الى 
الغابة.

التحدث عن التحديات اليومية التي تقابلك.	 
التحدث عن الثقافة والتقاليد واالحتفاالت لكل منكما 	 

من أجل تبادل الثقافات. 
قراءة وفهم الرسائل الواردة من السلطات.	 

إحصل على صديق دنماركي
الصديق التطوعي هو الشخص الذي يرغب في التعرف عليك. 
جنبا إلى جنب مع هذا الصديق المتطوع يمكنك التدريب على 

تكلم اللغة الدنماركية. ويمكنك الحصول على إجابات ألسئلتك 
عن المجتمع الدنماركي والثقافة الدنماركية، كما يمكنكما القيام 

بأشياء مختلفة معا - على سبيل المثال، الذهاب في جوالت أو أداء 
الواجبات المدرسية.

يمكنكما االلتقاء مرة كل أسبوعين لمدة 2-3 ساعة ، ويمكن أن 
يكون اللقاء في بيت أحدكما أو في خارج البيت ضمن األنشطة 

المختلفة. هذا األمر يخضع لإلتفاقيات التي تناسبكما.
نحن سنبذل قصارى جهدنا لنجد لك صديقا من المتطوعين يكون 
لديه شيء مشترك معك. وبهذه الطريقة يمكنكما تقوية روابط 

الصداقة بشكل جيد.


