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یک دوست/خانواده دوست برای کسا�ن است که پناهنده هستند. هم 

برای شما که تازه به دانمارک آمده اید، هم برای شما که مدت طوال�ن 

در دانمارک بوده اید.

وق�ت شما یک دوست/خانواده دوست دارید که داوطلب این کار 

هستند، ساعات فراغت تان را با هم میگذرانید چون مایل به این 

ا مقامات دیگر کار نمیکنند و  کار هستید. افراد داوطلب برای کمون ی

ند. داوطلبان مردم عادی هستند که میخواهند به شما  حقوق نمیگ�ی

ن  ا خانواده تان کمک کنند. شاید آنها فکرمیکنند که بیش�ت یادگرف�ت ی

ا افراد جدید مالقات کنند.   لند ب ا مای درباره فرهنگ شما جالب است ی

ا سازمان پناهندگان  داوطلبان بخ�ش از سازمان های صلیب �خ ی

دانمارک هستند. هر دو سازمان تجربیات چندین ساله در خصوص 

کمک به پناهندگان دارند. 

شما با هم قرار میگذارید که چند وقت به چند وقت و در کجا 

اید به توافق برسید که با هم چکار  ن ب بینید. همچن�ی همدیگر را ب

کنید. میتوانید برای یک تفریح ساده مانند خوردن یک فنجان قهوه 

ا میتوانید با هم غذا بخورید. دوست داوطلب  بینید ی همدیگر را ب

شما میتواند برای رسیدن به یک هدف به شما کمک کند. برای مثال 

ا پیداکردن کار. وع تحصیل ی  برای �ش
گ

به�ت شدن زبان دانمار�، آماد�

ابراین میتوانید درباره مسائل  ن داوطلب وظیفه دارد رازدار باشد. ب

ا او صحبت کنید. محرمانه ب

اگر از کمون پول دریافت میکنید، همچنان همان مبلغ به شما 

پرداخت میشود، ح�ت اگر یک دوست/خانواده دوست که داوطلب این 

کار هستند، گرفته باشید. 

یک دوست/خانواده دوست 
داوطلب چیست؟

یم. برای مثال کریسمس دانمار� را نها�ی یاد میگ�ی "ما درباره فرهنگ همدیگر چ�ی

با هم جشن گرفته ایم. خییل خوش گذشت."

 دانمار� تعریف میکند
گ

ن یک دوست خانواد� اره داش�ت ا�ع رحال اهل سوریه درب
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وق�ت فرد پناهنده است، میتواند چالش های خییل متفاوت داشته باشد. 

یاز  اگر شما تازه وارد به دانمارک هستید، شاید در انجام کارهای روزانه ن

به کمک داشته باشید. داوطلب میتواند برای مثال در خواندن نامه های 

ا تعریف میکند که چطور والدین  کمون، استفاده از NemID کمک کند ی

ا مدرسه فرزند خود همکاری میکنند.  ا کودکستان ی ب

ا  ن به کار ی اگر چند سایل در دانمارک بوده اید، شاید بیش�ت از هر چ�ی

یاز داشته باشید. داوطلب میتواند کمک خو�ب باشد، زمانیکه  کارآموزی ن

اید یک یس وی بنویسید یا خود را آماده مصاحبه استخدامی کنید.  ب

شاید آنقدر خوش شانس باشید که داوطلب بتواند کمک کند و حواسش 

به این باشد که در شهر شما چند شغل برای استخدام هست.

ا داوطلب درباره تحصیل صحبت کنید. در  ن میتوانید ب همچن�ی

ا اطالعا�ت دارد که  ایان ی اینصورت اغلب داوطلب خودش تجربیات، آشن

میتواند برای شما مفید باشد.

انجمن ها و آداب و رسوم

 میکنید، اجتماعات 
گ

ن میتواند در محیل که زند� داوطلب همچن�ی

و انجمن ها�ی را به شما نشان بدهد. این اجتماعات میتواند باشگاه 

ا یک انجمن محیل دیگر باشد. فوتبال، انجمن موسیقی ی

او میتواند شما را به جامعه دانمارک معر�ن کند، درباره معیارها، 

ا  انوشته برایتان تعریف کند. شاید در ارتباط ب ن ن آداب و رسوم و قوان�ی

ا روز تولد به یک جشن دانمار� سن�ت دعوت شوید. شاید  کریسمس ی

ا دوست داوطلب تان در میان بگذارید؟ بتوانید آداب و رسوم خود را ب

داوطلب میتواند چه کم� کند؟

" فهمیدن نامه های کمون سخت است.

ندیم همیشه وقت داشت به ما کمک کند." وق�ت به سینه زنگ م�ی

 دانمار� تعریف میکند
گ

ن یک دوست خانواد� اره داش�ت احمد رحال اهل سوریه درب

4 



ه و ازدواج ان ار، خ عد ک اریک، ب م ان دان اول زب

ن خودش را خریده است. این پول   گرفته است. پناهنده ۲۳ ساله افغا�ن هم جدیداً ماش�ی
گ

ن کریمی تازه گواهینامه رانند� حس�ی م�ی

ود. خییل  ها از بابت کار کردن در نتو است که ساعت ۶ و نیم صبح در آنجا حا�ن میشود. وق�ت م�ی در نتو کار نمیکند به مدرسه م�ی

اید یاد گرفت، چون ام�ی در افغانستان به مدرسه نرفته است.  هاست که ب ن چ�ی

نته فواولسن برای انجام تکالیف مدرسه کمک گرفته است. آنها دوستان داوطلب م�ی هستند. پیش آنها زبان  از هنس یارن و ب

دانمار� را تمرین کرده است، چندین سال هر هفته همدیگر را میدیدند. 

ن زبان دانمار� خییل مشکل بود، اگر اینجا نمی آمدم."  "برای من یاد گرف�ت

وع کرده و آرزو دارد تحصیل کند – شاید بعنوان مکانیک: حاال م�ی آنقدر خوب دانمار� صحبت میکند که �ش

ن ترتیب" م�ی میگوید. "من میخواهم یک تحصیل، یک کار و خانه خودم را داشته باشم و بعد میخواهم ازدواج کنم. به هم�ی
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وق�ت دفعه اول با هم مالقات میکنید همدیگر را نمی شناسید. شاید 

وع کرده و تعریف  به نظر کمی عجیب برسد. فکر خوبیست که �ش

کنید چرا میخواهید یک دوست داوطلب داشته باشید و امیدوارید 

اید تعریف  ی از این بابت بدست آورید. فرد داوطلب هم ب ن چه چ�ی

کند که چرا دوست دارد دوست داوطلب باشد.

ن با هم صحبت کنید که مایلید چند وقت یکبار همدیگر را  همچن�ی

ا چهار  ن دو ت بینید. از همان ابتدا با هم قرار بگذارید. بسیاری ب�ی ب

بینند. ویل فرق میکند که هر دو شما چقدر  بار در ماه همدیگر را می

ها آسان�ت میشود اگر قرارهای ثابت  ن وقت داشته باشید. خییل چ�ی

بگذارید.

ا حد امکان رابطه شما با هم  منظور از دوست داوطلب اینست که ت

اکت یکدیگر  برابر باشد. به همدیگر بعنوان دوست فکر کنید که با �ش

ید با هم چکار کنید. به پیشنهادات و نظرات همدیگر  تصمیم میگ�ی

از برخورد کنید. ا فکر ب ب

وع میکنید به این ترتیب خوب �ش

 کردن و همه
گ

نها یاد گرفته ام که اهل یک کشور عر�ب بودن، بعنوان مسلمان زند� "من خییل چ�ی

 چیست. به من یک دید جدیدی
گ

آن سوابق فرهن�

نسبت به فرهنگ خودم داده است."

 بودن برای
گ

اره دوست خانواد� گا درب ن نه ایرمی سی

خانواده رحال اهل سوریه، تعریف میکند
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ب  ل ت داوط واده دوس ان ت/خ ک دوس د ی ی ل ای را م د چ ی ن ف ک ری ع •  ت

د ی اش ه ب ت  داش

با هم صحبت کنید که میخواهید از مالقات کردن با هم چه 

وع خو�ب است. بدست آورید. این �ش

د؟   ی ن ی ب ر را ب گ دی م ا ه ج د ک ی واه خ ی  •  م

ن  ل فرد داوطلب باشد. همچن�ی ن ا در م�ن ل شما ی ن میتواند در م�ن

ا مرکز داوطلبان باشد.  میتواند در کتابخانه، محوطه بازی ی

ا  ید که ب اید هر دو تصمیم بگ�ی میتوانید با هم قدم بزنید. ب

هم چکار کنید. این باعث میشود که برای هر دو شما مالقات 

خوشایند بشود. 

د؟ ی ت س اس ه م م در ت اه ور ب ط  •   چ

قرار بگذارید که چطور با هم در تماس باشید. آیا خوب است 

ا  مرتب به هم زنگ بزنید؟ آیا خوب است شب ها، آخرهفته ها ی

ن  ا نوش�ت ا به�ت است پیام بفرستید ی در ساعات کار تلفن کنید؟ آی

به زبان دانمار� سخت است؟ مهم است که هر دو برای مالقات 

کردن پیشقدم بشوید. اگر فقط ی� پیشقدم بشود، میتواند به 

ابرابر احساس شود. نظر یک رفاقت و دوس�ت ن

د؟ ی آی ش م ی ان پ ت رای ی ب ع ان ات م الق رای م  •  ب

بینید، بخاطر داشته باشید  اگر در هر حال نمیتوانید همدیگر را ب

که به فرد داوطلب اطالع بدهید. 

د  وی ش ی م ه ن وج ت الً م ام �ب را ک ل ط ر م  •  اگ

ا متوجه نمیشوید، کنجکاو  ی باعث تعجب شماست ی ن اگر چ�ی

سید.  باشید و از دوست داوطلب خود ب�پ

به این ترتیب قرارهای خوب میگذارید
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فکر خوبیست که با هم غذا بخورید، بخصوص اگر در خانواده 

ی  ن ن فکر خوبیست که با هم بازی کنید. چ�ی شما بچه باشد. همچن�ی

کت کنند، بدون توجه به  را انتخاب کنید که همه بتوانند در آن �ش

اینکه چه س�ن دارند یا چقدر دانمار� صحبت میکنند.

شاید شما یک بازی خوب میشناسید. 

ا خواندن روزنامه  ن با هم تماشا کردن تلویزیون دانمار� ی همچن�ی

خوب است. بدین ترتیب میتوانید با هم حرف بزنید که در دانمارک 

ا خانواده هم بتوانید درباره کشورتان  یا چه میگذرد. شاید شما ی و دن

تعریف کنید. افراد داوطلب خییل دوست دارند درمورد آداب و رسوم 

و اعیاد شما بشنوند.

ت ی ال ع رای ف وب ب رات خ ظ ن

 
ردن ت ک اح �ت م اس ا ه ت و ب راغ ات ف اع س

ا جنگل بروید. •  به گردش در منطقه محیل، به موزه ی

•  با هم به خرید بروید، غذا درست کنید و با هم غذا بخورید.

ینید.  ب ا یک فیلم ب •  یک بازی کنید ی

 
یل  م ای ع ک ه م ک

•  با هم تکلیف مدرسه را انجام بدهید.

بینید(. •  تمرین زبان دانمار� کنید )پیشنهادات در صفحه ۱۰ را ب

•  نامه های ادارات دول�ت را بخوانید، صورتحساب ها را پرداخت 

ا درخواست کار بدهید. کنید، بودجه مایل درست کنید ی
 

یل  ح ه م ق ط ن ا در م ت ه ی ال ع ف

ا انجمن محیل بروید. •  با هم به یک باشگاه ورزیسش ی

ا�ن بروید. •  با هم به برنامه های محیل مانند کنرست یا سخ�ن

میتوانید با هم چکار کنید؟
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ان  ن زب ری م ا�ن و ت ش ی رق روی پ ع

 سنت تکلیب میخواست از نظر بد�ن ورزیده تر 
گ

ن حامل� بعد از اول�ی

بشود. به این خاطر دوست داوطلبش سوسنه اورتمان او را به باشگاه 

برد. برای مدت چهار ماه سه بار در هفته با هم به آنجا می رفتند. سنت 

بته  همچنان آن ورزش ها�ی را که در باشگاه یاد گرفته، انجام میدهد. ال

امروز بیش�ت درگ�ی خانواده و برنامه ریزی آینده خود است.

بینند، با هم غذا درست  در حال حا�ن این دو وق�ت همدیگر را می

د. من عادت  اید سه بسته غذا هر روز به مهدکودک ب�ب میکنند. "پرسم ب

ندارم بسته های غذای دانمار� درست کنم ویل سوسنه به من یاد 

یاست.  میدهد." سنت میگوید که اهل اری�ت

نند که وق�ت دوران  ن ند و درباره این حرف م�ی ن این دو با هم نان می�پ

اید بکند. مرخیص زایمان سنت بزودی تمام میشود چه ب

"من دلم میخواهد یک کار داشته باشم و سوسنه قول داده که برای 

تهیه یس وی به من کمک کند."
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زبان دانمار�

با هم مالقات کردن میتواند دشوار باشد اگر به یک زبان صحبت 

نکنند. فرد داوطلب میداند که چقدر صحبت کردن به زبان دانمار� 

مهم است و میخواهد در تمرین زبان به شما کمک کند.

وید. شاید فرد داوطلب بتواند  شاید شما به یک مدرسه زبان م�ی

در انجام تکالیف مدرسه به شما کمک کند. اگر چند سایل است 

نید ویل شاید  ن در دانمارک هستید، بقدر کا�ن دانمار� حرف م�ی

انتان به�ت بشود.  میخواهید زب

اید  ا آنجا که ممکن است تمرین کنید. ب اید ت ن یک زبان ب برای یاد گرف�ت

به نوعی این کار را کنید که مناسب هر دو شما باشد. همه گفتگوها 

ن  ن راه رف�ت تمرین است. اگر دوست دارید قدم بزنید، میتوانید در ح�ی

زبان دانمار� را تمرین کنید. اغلب آسان�ت است حر�ن برای صحبت 

پیدا کرد، وق�ت روبروی همدیگر ننشسته اید. میتوانید درباره 

ها�ی که میبینید صحبت کنید. برای مثال به یک پارک بروید و  ن چ�ی

درباره طبیعت حرف بزنید. اگر هر دو به غذا عالقه دارید میتوانید 

ا غذا درست  یجات مختلف صحبت کنید ی ن بطور مثال درباره س�ب

ن انجام کار درباره آن با هم حرف بزنید. کنید و در ح�ی

ن میتوانید با هم به کتابخانه بروید و کتاب های آسان به  همچن�ی

زبان دانمار� پیدا کنید. اگر کارت کتابخانه ندارید دوست داوطلب 

ن آن به شما کمک کند. میتواند در گرف�ت

"در ابتدا اصالً نمیتوانستیم با هم حرف بزنیم.

ند. وق�ت حاال م�ی به دیدن ما می آید ن حاال م�ی خییل خوب دانمار� حرف م�ی

اغلب کمک میکند. برای مثال اوست که چند بار گذشته 

ن های ما را بریده است." پرچ�ی

 بودن 
گ

اره دوست خانواد� هنس یارن فواولسن درب

ن کریمی اهل افغانستان، تعریف میکند حس�ی برای م�ی

چند نکته درباره تمرین زبان
 

ا  •  رادیو گوش کنید و فیلم های دانمار� ب

بینید زیرنویس دانمار� ب

 Google Translate ا لیکیشن رایگان Duolingo ی •  اپ

ایل داونلود کنید را در تلفن موب

•  با هم بازی کنید

•  روزنامه، کتاب و نامه های کمون را با هم 

بخوانید

•  موسیقی دانمار� گوش کنید و ترانه بخوانید
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تا چند وقت باید همدیگر را ببینید؟

اید به دیدن  ا چند وقت شما و فرد داوطلب ب مقررا�ت نیست که ت

ایان طبیعی است وق�ت کار  همدیگر ادامه بدهید. برای بعیصن یک پ

ا زبان دانمار� شان به�ت میشود.  ند، تحصییل را تمام میکنند ی میگ�ی

ایا�ن  برای دیگران یک رفاقت و دوس�ت میشود که اصالً نمیخواهند پ

داشته باشد.

در بعیصن موارد فقط چندبار همدیگر را میبینند چون آنقدر با هم 

جور نیستند. هیچوقت اشکایل ندارد که مالقات کردن را قطع کرد. 

ید.  خود شما تصمیم میگ�ی

ا آن شخیص  اید ب ا فرد داوطلب را قطع کنید ب لید که مالقات ب اگر مای

ن دوست داوطلب کمک کرده اطالع بدهید. بدین  که به شما در گرف�ت

ا اگر بخواهید یک دوست  ترتیب برای شما هم میرس خواهد بود ت

ید. داوطلب جدید بگ�ی

"در ابتدا ما به لگیسه کمک میکردیم. 

حاال وضع خییل تغی�ی کرده. او 

به ما خییل کمک میکند. 

برای مثال در اسباب ک�ش و نصب 

چراغ به ما کمک کرده است."

 بودن برای 
گ

اره دوست خانواد� آ�ن ایبسن درب

ا، تعریف میکند. ی لگیسه اهل اری�ت
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ند. ما ترتیب دهنده پروژه "دوستان راه را نشان  انه بمنظور جذب در جامعه هست ب ا اقدامات داوطل ین سازمان ها در دانمارک در رابطه ب ناهندگان دانمارک بزرگ�ت سازمان صلیب �خ و سازمان پ

گاه خود را بدست  ار جای ازارک ن در ب ا خوش و راحت باشند و بخ�ش فعال در جامعه دانمارک بشوند و همچن�ی ناهندگان کمک میکنند ت باشیم که افراد داوطلب به پ میدهند" در �ا� کشور می
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