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(الصدقاء يدلون عىل الطريق) من قبل
وزارة شؤون أ
الجانب واالندماجt

ما هو الصديق المتطوع /
العائلة الصديقة المتطوعة؟
الصديق المتطوع  /العائلة الصديقة المتطوعة هو  /هي من أجل
الشخاص ذوي أ
أ
الصول الالجئة .وهي لكل من الذين قدموا للتو إىل
ف
الدنمارك وكذلك للذين كانوا متواجدون � الدنمارك ت
لف�ة طويلة.
ي
عندما يكون لديك صديق متطوع  /عائلة صديقة متطوعة
فستقضون أوقات ف راغكم مع اً ،ألنكم ترغبون ف ي� ذلك .ال يعمل
المتطوعون عند البلدية أو أي سلطات أخرى وال يتلقون أي راتب.
المتطوعون هم أشخاص عاديون جداً ويرغبون ف ي� دعمك أنت أو
عائلتك ،كما أنه من الممكن أنهم يرونه من الشيق معرفة المزيد عن
خلفيتك الثقافية أو يرغبون ف ي� مقابلة أشخاص جدد.
المتطوعون هم جزء من منظمة الصليب أ
الحمر ومنظمة المجلس
ين
ين
المنظمت� سنوات عديدة من
لالجئ� ( .)DRCولدى كلتا
الدنمارك
ي
أ
أ
الخ�ة ف ي� دعم الشخاص ذوي الصول الالجئة.
ب

ت
ال�
تقومون باالتفاق مع بعضكم البعض عىل عدد اللقاءات والمكان ي
ستتقابلون فيه .وعليكم أيض اً االتفاق حول كيفية قضاء وقتكم مع اً.
ش
ب�ء ممتع مثل ش�ب فنجان من القهوة
يمكنكم االتفاق عىل القيام ي
ً
أو يمكنكم تناول الطعام مع اً .يمكن لصديقك المتطوع أيض ا دعمك
ف ش
�ء ترغب ف ي� تحقيقه .قد يكون ذلك تحسن لغتك الدنماركية أو
ي� ي
االستعداد للدراسة أو الحصول عىل وظيفة.
المتطوع عليه واجب ت ز
االل�ام بالرسية .لذلك يمكنك التحدث عن
أشياء رسية.
إذا كنت تتلقى المال من البلدية ،فسوف تستمر ف ي� تلقي نفس
المبلغ عىل الرغم من أنك لديك صديق متطوع  /عائلة صديقة
متطوعة.

الدنمارك .وكان
"نتعلم شيئاً عن ثقافات بعضنا البعض .لقد احتفلنا مثال ً بعيد الميالد (الكريسماس)
ي
ذلك ممتعاً جداً" .
إرساء رحال من سوريا تتحدث عن وجود عائلة دنماركية صديقة لديها
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ما هو الدعم الذي يمكن أن يقدمه المتطوعون؟
عندما يكون لديك أصول الجئة ،فمن الممكن أن تواجه العديد من
التحديات المختلفة .إذا كنت قد وصلت للتو إىل الدنمارك ،فقد
العمل من حياتك اليومية بشكل
لك تعيش الجانب
تحتاج إىل دعم ي
ي
ين
للمتطوع� عىل سبيل المثال المساعدة ف ي� ق راءة رسائل
جيد .يمكن
البلدية أو استخدام بطاقة الرموز ( )NemIDأو إفادتك بكيفية تعاون
المور مع روضة أ
أولياء أ
الطفال أو المدرسة بأفضل طريقة.
إذا كنت قد أقمت ف� الدنمارك لبضعة سنوات ،فربما تكون �ف
ي
ي
ن
المه� .فيمكن أن يكون
أمس الحاجة إىل وظيفة أو مكان للتدريب
ي
س�ة ذاتية أو
المتطوعون دعم اً جيداً لك عندما تحتاج إىل كتابة ي
االستعداد لمقابلة عمل .وربما تكون محظوظ اً جداً إذا قام المتطوع
بمساعدتك ف ي� تتبع وظائف شاغرة ف ي� مدينتك.
يمكنك أيض اً التحدث مع المتطوع حول الدراسة .وغالب اً ما يكون

ت
ال� يمكن أن تكون
لدى المتطوع ب
الخ�ة وشبكة تواصل والمعرفة ي
مفيدة لك.
المجموعات والتقاليد
ف
ت
ال� تسكن
يمكن للمتطوع أيض اً أن يعرفك بالمجموعات ي� المنطقة ي
بها .يمكن أن يكون نادي كرة قدم أو جمعية الموسيقى أو جمعية
محلية أخرى.
يمكن للمتطوع أن يعرفك عىل المجتمع الدنمارك وإخبارك أ
بالع راف
ي
الغ� مكتوبة .فقد يتم دعوتك إىل حفلة
والتقاليد والعادات ي
دنماركية تقليدية فيما يتعلق بعيد الميالد (الكريسماس) أو عيد
ميالد .وربما يمكنك أيض اً مشاركة تقاليدك الخاصة مع صديقك
المتطوع؟

"إنه من الصعب فهم الرسائل الواردة من البلدية .وعندما كنا نتصل بـ  Signeكان دائماً لديها
الوقت لمساعدتنا".
أحمد رحال من سوريا يتحدث عن وجود عائلة دنماركية صديقة لديه
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اللغة الدنماركية أوال ً ثم الوظيفة والبيت والزواج
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أ ن
فغا� الذي يبلغ من العمر  23عام اً والذي ت
م� ي ن
اش�ى للتو أيض اً سيارته
لقد حصل ي
حس� كريمي للتو عىل رخصة القيادة .الالجئ ال ي
ف
ف
م�
الخاصة .حصل عىل المال من عمله ي� السوبر ماركت ( ،)Nettoحيث يذهب للعمل ي� الساعة  6:30صباح اً .وعندما ال يكون لدى ي
أ
ف
م� لم يذهب إىل المدرسة ف ي� أفغانستان.
الكث� الذي عليه تعلمه ،لن ي
عمال ي� ( )Nettoيذهب إىل المدرسة .هناك ي
أ
م� المتطوعون .وهنا تدرب عىل اللغة
تلقى المساعدة لداء الواجبات المدرسية من  Hans Jørnو  ،Bente Fogh Olsenوهم أصدقاء ي
الدنماركية – لقد تقابلوا أسبوعي اً لعدة سنوات.
ئ
عل تعلم اللغة الدنماركية".
"لوال
مجي� إىل هنا لكان من الصعب ي
ي
آ
كميكانيك:
ربما
–
اسة
ر
بالد
يحلم
بدأ
أنه
لدرجة
جيد
بشكل
الدنماركية
اللغة
ن
ال
م�
يتحدث
ي
ي
وم�ل خاص ب� وبعد ذلك أريد الزواج .بهذا ت
م�" :أريد دراسة ووظيفة نز
ال�تيب".
يقول ي
ي

هكذا تبدأون بداية جيدة
عندما تلتقون ألول مرة فإنكم ال تعرفون بعضكم البعض .قد
أ
ش
بالفادة عن
ال�ء .إنها لفكرة جيدة بأن تبدأ إ
يبدو المر غريب اً بعض ي
ف
لماذا ترغب � صديق اً متطوع اً وما الذي ن
تتم� تحقيقه .وينبغي عىل
ي
ف
المتطوع – ذك را كان أو ث
أن� – أيض اً توضيح سبب رغبته ي� أن يكون
صديق اً متطوع اً.
ت
ال� ترغبا المقابلة فيها .ورتبوا
تحدثا مع اً أيض اً عن عدد الم رات ي
ن
ن
مرت� إىل أربع
الكث�ون بالمقابلة يب� ي
اللقاءات من البداية .يقوم ي

م رات شهري اً .ولكنه سيختلف مقدار الوقت المتاح لديكما .وإذا
أ
كث�اً.
قمتم تب�تيب لقاءات ثابتة فذلك سيسهل المور ي
الفكرة من أ
ين
المتطوع� هي أن تكون عالقتكم متساوية قدر
الصدقاء
ف
إالمكان .فكروا ي� أنفسكم كأصدقاء حيث ستقررون بشكل ش
م�ك
أ
ال� ستقومون بها مع اً .كونا منفتحان تجاه ت
ت
اق�احات وأفكار
المور ي
بعضكم البعض.

كث�اً جداً عن ن
مع� أن يكون المرء من دولة عربية ،وأن يعيش كمسلم وعن
"لقد تعلمت ي
ن
ت
لثقاف�".
أعطا� نظرة جديدة
الخلفية الثقافية كلها .وهذا
ي
ي
تتحدث  Signe Irmingerعن كونها من عائلة صديقة لعائلة رحال من سوريا
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هكذا ترتبون لقاءات جيدة
• يّ ن
ب� لماذا ترغب ف ي� صديق اً متطوع اً  /عائلة صديقة متطوعة.
	تحدثوا عما تريدون تحقيقه من المقابلة .فهذه بداية جيدة.
•أين ستتقابلون؟
م�لك أو ف� نز
	يمكن أن تكون المقابلة ف� نز
م�ل المتطوع .ويمكن
ي
ي
أن تكون أيض اً ف ي� المكتبة العامة أو ف ي� ساحة اللعب أو ف ي� مركز
المتطوع� .يمكنكم أيض اً الخروج نز
ين
لل�هة مع اً .وعليكما أن تتفقا
عىل ماذا ستفعلون مع اً .وهذا سيجعل مقابلة بعضكم البعض
مقابلة لطيفة.
•كيفية التواصل بينكم؟
	اتفقوا عىل كيفية التواصل ببعضكم البعض .هل من المقبول
االتصال ببعضكم البعض أول بأول؟ هل من المقبول االتصال
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ف� المساء أو ف� عطالت نهاية أ
السبوع أو ف ي� أوقات العمل؟ أم هل
ي
ي
من أ
الفضل التواصل بالرسائل النصية ( ،)SMSأم أنه من الصعب
الكتابة باللغة الدنماركية؟ إنه من المهم أن كال منكما يأخذ زمام
المبادرة للمقابلة .إذا أخذ شخص واحد زمام المبادرة فقد تشعر
غ� متساوية.
أنها صداقة ي
•إذا لم تتمكن من المقابلة؟
	تذكر إخبار المتطوع إذا لم تتمكن من مقابلته.
ش
�ء ال تفهمه
•إذا كان هناك ي
ش
�ء تستغربه أو ال تفهمه – فكن فضولي اً واسأل
	إذا كان هناك ي
صديقك المتطوع.

ما يمكنكم القيام به معاً؟
قد تكون فكرة جيدة أن تتناولوا الطعام مع اً خاصة إذا كان هناك
أطفال ف ي� عائلتكم .وقد تكون فكرة جيدة أيض اً أن تلعبوا لعبة.
ش
�ء يمكن للجميع المشاركة فيه بغض النظر عن
قوموا باختيار ي
أعمارهم أو مدى إجادتهم للتحدث باللغة الدنماركية .ربما تعرف
لعبة جيدة.
الدنمارك أو ق راءة جريدة مع اً.
ومن الجيد أيض اَ مشاهدة التلفاز
ي
ف
ف
و� العالم .ربما
وهنا يمكنكم التحدث عن ماذا يحدث ي� الدنمارك ي
يمكنك أنت أو عائلتك أيض اً التحدث عن وطنكم .يحب المتطوعون
أن يسمعوا عن تقاليدكم وأعيادكم.

أفكار جيدة أ
للنشطة
ت
واالس�خاء مع اً
أوقات الفراغ
ف
ف
نز
•اخرجوا لل�هة ي� المنطقة المحلية أو إىل المتحف أو ي� الغابة.
•تسوقوا واطهوا الطعام وتناولوه مع اً.
•العبوا لعبة أو شاهدوا فيلم اً.
العمل
الدعم
ي
•قوموا بأداء الواجبات المدرسية مع اً.
•ممارسة اللغة الدنماركية (انظر الصفحة رقم .)10
الفوات� أو عمل ي ز
م�انية أو
•ق راءة رسائل الجهات الرسمية أو دفع
ي
البحث عن وظيفة.
أ
المحل
النشطة ف ي� المجتمع
ي
•الذهاب إىل نادي ض
محل أو جمعية محلية مع اً.
ريا�
ي
ي
•الذهاب إىل مناسبات أو حفالت محلية مع اً ،عىل سبيل المثال
ض
محا�ة.
حفلة موسيقية أو
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التمرين والتدريب اللغوي
أرادت  Senet Tekleabأن تحصل عىل لياقة بدنية أفضل بعد حملها
أ
الول .ولذلك أخذتها صديقتها المتطوعة Susanne Orthmannإىل
صالة ألعاب رياضية .وقد ذهبتا مع اً ثالث م رات أسبوعي اً لمدة أربعة
ال� تعلمتها ف� صالة أ
ت
اللعاب
ي
أشهر .ال تزال  Senetتقوم بالتمارين ي
الرياضية .ولكنها اليوم ث
أك� إنشغاال ً ف ي� إدارة عائلتها ومستقبلها.
ف
الحال تقومان بطهي الطعام مع اً عندما تتقابالن.
و� الوقت
ي
ي
أ
ف
ن
ت
اب� ثالث
تقول Senetوهي ي� الصل من إري�يا" :يجب أن يأخذ ي
وجبات غذائية معه إىل الحضانة يومي اً .ولست معتادة عىل إعداد
ن
تعلم� ذلك".
الوجبات الغذائية الدنماركية ،لكن Susanne
ي
بالخ ب ز� مع اً وتتحدثان عما سيحدث عندما تنتهي إجازة
تقومان َ
الوضع لـ  Senetقريب اً.
ن
ن
تساعد� ف ي�
وعدت�  Susanneبأن
"أريد أن أحصل عىل وظيفة وقد
ي
ي
س�ة ذاتية".
كتابة ي

اللغة الدنماركية
قد يكون من الصعب إج راء المقابلة إذا كنت ال تتحدث نفس اللغة.
يعرف المتطوع مدى أهمية أن تكون قادراً عىل التحدث باللغة
الدنماركية ويود مساعدتك ف ي� ممارسة اللغة.
ف
فربما تذهب إىل مدرسة اللغة ،وقد يرغب المتطوع ي� مساعدتك
عىل أداء واجباتك المدرسية .وإذا كنت قد أقمت ف ي� الدنمارك لعدة
سنوات فمن المحتمل أنك تتحدث اللغة الدنماركية آ
الن ولكن ربما
ين
تحس� لغتك الدنماركية.
ترغب ف ي�
من أجل تعلم لغة ما ،فعليك التدرب عليها قدر إالمكان .عليكم
إيجاد أسلوب يناسبكم .وجميع المحادثات هي تدريب .إذا كنتم
تحبون الخروج نز
لل�هة ،فيمكنكم التدرب عىل اللغة الدنماركية أثناء
أ
ش
الم� .غالب اً ما يكون من السهل إيجاد موضوع للتحدث عنه عندما
ي
ال تجلسون أمام بعضكم البعض .يمكنكم التحدث عن أ
الشياء ال�ت
ي
ترونها .عىل سبيل المثال اذهبوا إىل الحديقة وتحدثوا عن الطبيعة.
إذا كنتم مهتمون بالطعام فيمكنكم عىل سبيل المثال التحدث عن
ض
الخ�وات المختلفة أو القيام بطهي الطعام أثناء التحدث عما
ً
ً
تقومون به .يمكنكم أيض ا الذهاب إىل المكتبة العامة مع ا والبحث

عن كتب بسيطة باللغة الدنماركية .يمكن لصديقك المتطوع
مساعدتك ف ي� الحصول عىل بطاقة الستعارة الكتب من المكتبة إذا
لم يكن لديك بطاقة بالفعل.

نصائح للتدرب عىل اللغة
•	 استمع إىل المذياع (ال راديو) وشاهد أ
الفالم
الدنماركية مع وجود ترجمة للغة الدنماركية مكتوبة
أسفل الشاشة.
ن
المجا�  Duolingoأو
•	 قم بتحميل تطبيق اللغة
ي
ترجمة جوجل ( )Google Translateعىل هاتفك.
•	 العبوا أ
اللعاب مع اً
•	 اق رأوا الجريدة والكتب ورسائل البلدية مع اً
ن
وغ� معها
•	 استمع إىل الموسيقى الدنماركية ي

ف"� البداية لم نتمكن من التحدث مع بعضنا البعض عىل الطالق .ولكن يتحدث م� آ
الن
إ
ي
ي
الدنماركية بشكل جيد جداً .وعندما يزورنا م� آ
كث�اً ما يساعدنا .فمثال ً هو من قطع سياج
ن
ال
ي
ي
ن
ن
الماضيت�".
الشج�ات المر يت�
ي
ي
لم� ي ن
حس� كريمي من أفغانستان
يتحدث  Hans Jørn Fogh Olsenعن كونه من عائلة صديقة ي
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ما هي المدة ت
ال� عليكم رؤية
ي
بعضكم البعض فيها؟
ت
ال� يجب عليك أنت والمتطوع
ال توجد قواعد بخصوص المدة ي
أن تتقابال فيها مع اً .بالنسبة للبعض فإنها نهاية طبيعية عندما
يحصلون عىل وظيفة أو ينتهون من الدراسة أو يصبحون أفضل
ف ي� اللغة الدنماركية .وبالنسبة آلخرين فتتكون بينهم صداقة وال
يريدون إنهائها إطالق اً.
ف ي� بعض الحاالت يلتقون ببعضهم البعض م رات قليلة فقط ألنهم
لم يتفاهموا مع بعضهم البعض .إن التوقف عن إج راء المقابالت
مقبوال ً ف ي� أي وقت .أنت من تقرر ذلك بنفسك.
ف
فأخ� الشخص الذي
إذا كنت ترغب ي� التوقف عن مقابلة المتطوع ،ب
ساعدك ف ي� الحصول عىل صديق متطوع .وبهذه الطريقة لديك أيض اً
إمكانية الحصول عىل صديق متطوع جديد إذا كنت ترغب ف ي� ذلك.

ف"� البداية كنا نحن من ساعد  .Legeseآ
الن
ي
تغ�ت أ
كث�اً .فهو يساعدنا بنفس
مور
ال
ي
ي
ف
القدر .عىل سبيل المثال ساعدنا ي� االنتقال
وتركيب المصابيح".
تتحدث  Annie Ipsenعن كونها من عائلة صديقة لـ Legese Ghide
من ت
إري�يا
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الصليب أ
م�وع ( )Venner Viser Vejأ
ين
ين
منظمت� ف ي� الدنمارك ضمن عمل االندماج التطوعي .ونحن أصحاب ش
(الصدقاء يدلون عىل الطريق)
أك�
الدنمارك
الحمر والمجلس
لالجئ� ( )DRCهما ب
ي
ف
ف
ث
ن
الدنمارك ويحصلوا عىل موطئ قدم ي� سوق العملvennerviservej.dk .
الالجئ� لتحقيق الرفاه وأن يصبحوا جزءاً أك� نشاط اً ي� المجتمع
عىل مستوى البلد ،حيث يدعم المتطوعون
ي
ي

