
 

 ، نبني الجسور .. ساعد اإلنسان نُ 

جانبك ومساعدتك إلى أُناس يحاولون الوقوف  أّن هناك في نيدرنهاوزن من المؤكد أنّك على ِعْلم
  ٠الحصر المتواجدين في مكان إقامتك على سبيل المثال ال كالعاملين اإلجتماعيين 

أولئك الذين  ٠أو بشكل مستمر بين األونة و األخرة بشكل متقطع تلتقي بهم من لكن هناَك أيضاً 
و يشاركوك كثير من أ، يعلموك اللغة األلمانية و يرافقوك لزيارة طبيبك يالعبون أطفالك 

  ٠الجميلة اللحظات 

  ٠المتطوعون أولئك هم 

 

 ؟ المتطّوع لكن : َمن ُهَو 

، أو أولئك الذين هم في خريف العمر المتطوع يساعد اآلخرين سواء أكانوا َمْرضى ، شباب 
  ٠ االتحاديةلدولة ألمانيا  لجأواممن 

في وقت ؛ يقّدم المتطوع هذي الخدمات  ال يتقاضى المتطوع لقاء هذه الخدمة أي مقابل ماّدي
و تعويض النقص حيث تعجز المجتمع التعايش بين أفراد  و تقوية فراغه رغبةً منه في ترسيخ

   لى الوصولعالمؤسسات الحكومية 

، كما يزاولون خالل أيام العمل الرسمية كثير من المتطوعين لديهم مهنهم و أعمالهم الالئي 
سوى ؛ لهذا السبب قد ال يستطيع المتطّوع تخصيص لديهم أيضاً عوائلهم الالتي تحتاج إليهم 

 ٠جزء من وقته للقيام بأشياء أُخرى 

يجد أحد بنتيجة ، فعندما المتطوعون يسعدون عندما يرون بأن مساعدتهم قد أثمرت و أتت 
أو يكّون صداقات جديدة مع مواطنين ألمان أو حتى عندما يبدأ الالجئين شقة سكنية لإليجار 

  ٠يشعر المتطّوع بالرضا  الحاجة و العوزيكفيه من عمالً 

الوقوف إلتاحة لـِ الالجئ ايقّدمها خالل الخدمة الّتي  يريد المتطّوع منلكن و في نهاية المطاف 
  نفسه على قدميه و اإلعتماد على 

 

 : مركز مساعدة الالجئين في نيدرنهاوزن 

التي  اللحظة إلىو حّددوا الهدف بمساعدة الالجئين في هذا المركز اتّخذ المتطوعون القرار  
  ٠ألمانيا بشكل ذاتي في  حياتهإدارة االعتماد على نفسه و قادًرا على  الالجئعندها  يصبح

 

   



 

 يستطيع المتطّوع فعله و ما ال يستطيع ؟  ما الذيالسؤال هنا : 

 المتطّوع قادر على : 

 المحادثة عبر دروس معينة أو بشكل مباشر من خالل تعليمك اللّغة األلمانية  -

 المتعلقة باليوميات الحياتية في ألمانيا اإلجابة على كثير من أسئلتك  -

 في مواضيع مختلفة  و اإلستماع لك محادثتك و مشاركتك النقاش -

 مساعدتك في فهم و ملء األوراق و الوثائق الرسمية و العقود  -
 مرافقتك في زيارتك لطبيبك الشخصي أو للمؤسسات الحكومية  -

 :و لكنه غير قادر على 

 للمساعدة بشكل دائم و على مدار الساعة يكون متوفًرا و جاهًزا إن  -

 استفساراتك و أسئلتك و كل ما يدور في ذهنك إعطاء جواب لكل  -

 أن يحل مكان موظفي الدولة أو ينوب عنهم أو يقوم بواجباتهم  -
  

  : فقط لنكون عادلين و متساوين 
المساعدة هي خدمة تطّوعية تذّكر دائًما من فضلك أن هذه عندما تتلقى مساعدة من المتطوعين 
   ٠يقوم به المتطّوع غير مدفوعة األجر و ليست واجب 

، كي تستطيعان كالكما جنبًا إلى جنب  سيكون من الجميل أن تحترم الشخص الذي يساعدك
   ٠مع تبادل أطراف الحديث و الوصول إلى تفاهم كامل إدارة حديث راقي و الضحك سويةً 

  

  صفحتنا على الفيس بوك :روني و معلومات عن موقعنا اإللكت
 تتحدثو  تقابلهمبشكل أمثل عندما الوصول للمساعدين المتطوعين و باقي المساعدين  تستطيع

   ٠عبر الفيس بوك و موقعنا االلكتروني الخاص  المغلقةلدينا صفحتنا ؛ إليهم 

تستطيع الكتابة لنا عبر البريد اإللكتروني التالي : لديك سؤال أو استفسار في حال 
 .socialuchtpunktndhflInfo@  

  

  social/.fluchtpunktndh://https موقعنا اإللكتروني تجده تحت العنوان اآلتي : 

  /https://www.facebook.com/fluchtpunktNdh تحت : صفحة الفيس خاصتنا 


