
 

 

 

 
 

„WelcomeWalks“ 
 

 

شفون سويا أحياء المدينةتيك المتطوعين واآلجئيين   
 

الكولونيين  نحن ولذلك وقتا طيبا للتعرف على بعضكم البعض.  سيكون  -ساعات سعةت ثالث مرات،
مسيرال من ندعو الكولونيين الجدد إلى ثالث ساعات   

 
في أحياء مدينة  و المثيرة مهمة و متعة اماكنبالمرتبة االولئ التعرف على   و الهدف من هذا لآلجئيين

.""مرحبا بالمسير  من كال الطرفين يستفيد وبذلك أخرى مختلفةبنظرة  رؤية كولونلمتطوعين ول نكولو  

يمكن  و مجموعاتالمشاركين الئ  سوف ينثقونمو ترتيب هذا المسير و يقوموا المتطوعون بإعداد  
المتطو و اآلجئيين كولون تتوسط لالتصاالت بين في تطوعينوكالة الم ثم ومن االشتراك لآلجئيين  

. احياء المدينة كتشاف إل و اآلن هيا لالنطالق  
  

بثالثة مواعيد. المواعيد  ,المسيروم بسنقإجتماع تحضيري و في غضون ستة أسابيع  لمتطوعين في ا يبدأ
.سوف يتم تحديدها من الجانبين  

 
ناعمصال اوتلا جاءرال هذا المسيرغبون بالمشاركة في على الر   

 
Contact person:   

Corinna Schüler  
Kölner Freiwilligen Agentur 
Mail: mentoren@koeln-freiwillig.de 
Tel.: 0221 - 888 278 - 22 
WhatsApp: 01573 - 0661133 
www.koeln-freiwillig.de/welcomewalk  
www.facebook.de/welcomewalk 

 

 الوزارة االتحادية لشؤون األسرة من ممول المشروع هذا
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  :لتعليمات
 
 
؟'مرحبا بالمسير'هي متطلبات  ما  

الفرح المشاركة  ام، يجب عليكم كال الطرفين بحاجة إلى أن يكونوا سعداء إلكتشاف المدينة و أحياها بالسير على األقد

البعض. على قدر معين من الفضول و االنفتاح للتعرف على بعضكمو  

. المسيرعن   يرسلوا لنا في أعقاب هذا االجتماع رد مقتضب و تماع التحضيريسوف يشاركون في االج المتطوعين  
عاما. 18 هو لعمر المشارك األدنى الحد  

  
 كيف يتم جمع المشاركين؟  

ألنه من األسهل للمتطوعين التوجه إلى مكان سكن  نحن سنحاول جمع المشتركين على حسب أماكن سكنهم الحالي، 
.لغة مشتركة بين الجانبينو هو إجاد  ر آخر ]اآلجئيين[. و يوجد معيا  

.  
؟""مرحبا بالمسيركيف أتعرف على شريكي و شريكتي ب  

بعد لقاء االجتماع التحضيري سوف نرسل لكال الطرفين أيميل يحتوي على اإلسم، نمرة الهاتف و العنوان اإللكتروني، و 
 هنا يستطيع الطرفان أن يتحدثان و يتفقان على اللقاء سويا

   
؟""مرحبا بالمسيرمتى يبدأ   

:ري سوف نقوم بثالثة مواعيدخالل األسابيع الستة بعد اللقاء التحضي  
.20:30-17:00نيسان بين الساعة  8موعد اللقاء التحضيري األول هو   

.)يوم جمعة(.كانون األول 7حزيران و  10و المواعيد األخرى   
 

  ؟""مرحبا بالمسير ب حضور االجتماع التحضيري إذا أردت المشاركة هل يجب عليك 
بعض و على مشروعنا و الفهكذا يتعرف المتطوعين علينا و على بعضكم  اإلجتماعات التحضيرية إلزامية للمتطوعين،

.و شيق لكال الطرفين ستكون مناسبة مالئمة إليجاد أفكار جديدة و تبادل الخبرات ليكون هذا المشروع ممتعا   
 

لهذا المسير؟ ماذا نفعل عندما ال نجد الشعور باإلتفاق مع شريكنا كما نرغب   
عندما نحاول ان  و لكن. وفقا لتجربتنا من عدة مشاريع سابقة، وهو يحدث نادرا جدا أن كال الجانبين ال يجد بعضهم لبعض

فقط اتصل بنا و  ام ينفع هذا، واذا .أي تحديات بسرعةالصعوبات و  طىنجمع االهتمام والصبر و السكينة، سوف نتخ
.هو عمل طوعي لكال الجانبين مرحبا بالسير ا.مع نحن سوف نجد حالا   

 
المسير؟ب كيف يمكنني االشتراك في مرحبا  

 يمكنك ذا كان ملء النموذج أمر صعب عليك؟ إ بيانات على االنترنت إذا كانت لديك الرغبة باإلشتراك. نقدم نحن
البريد اإللكتروني على شوالر كورينا أو االتصال إلى :تصال بنا عن طريق الهاتفاال  
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