WelcomeWalk
شهروندان داوطلب و پناهجویان با هم به شناسایی شهر کلن میروند
برای سه مرتبه سه ساعته ـ فر صت خوبی است تا محله و هم شهریانمان را بهتر بشناسیم ۰به همین
مناسبت ما از شهروندان داوطلب کلنی و پناهجویان تازه رسیده به کلن که تمایل به آشنایی با یکدیگر را
دارند ،دعوت میکنیم که در سه وعده گشت و گذار سه ساعته "  "coeWemocleWدر شهر کلن با
یکدیگر مالقات کرده و ضمن آشنایی با هم شهر را نیز بشناسند ۰در اینجا مکانهایی که برای تازه
رسیدگان به کلن مهم و جالب هستند از اولویت برخوردارند۰
آژانس داوطلبان کلن ارتباط بین پناهجویان و داوطلبان کلن را برقرارکرده واین گشت و گذاررا سازمان
میدهد۰
هردو گروه از این" "coeWemocleWبهره خواهند برد ۰پناهجویان با مکانهایی که برایشان جالب و
مهم اند آشنا شده و شهروندان کلن شهر خود را با نگاه دیگری تجربه میکنند۰
برنامه " "coeWemocleWتقریبا هر چند هفته یک بار و سه مرتبه سه ساعته در طول شش هفته به
انجام میرسد ۰ساعت و مکان و برنامه مالقاتها را طرفین با توافق هم تنظیم میکنند۰
شما هم میخواهید در " "coeWemocleWشرکت کنید؟
cplstlWW:

ما

پیام

به راحتی به شماره 015730661133
...melWoleeWmWemk.oeWemo.leW
یا  www.koeln-freiwillig.de/welcomewalkمراجعه و ثبت نام نما یید.

بدهید

یا

مسول تماس:
کورینا شولر
کلنر فرای ویلیگن آگنتور (آژانس داوطلبان کلن )
mentoren@koeln-freiwillig.de
تلفن0221-888-278-22 :
موبایل و 01573-0661133 : cplstlWW
www.koeln-freiwillig.de

این طرح از طرف وزارت فدرال برای خانواده ،کهنساالن ،زنان وجوانان حمایت میشود۰

به

صفحه

WelcomeWalk
پرسشهای متداول
چه شرایطی را می بایست برای " "WelcomeWalkدارا باشم؟
طرفین می بایست از این همگامی و شهرگردی و تبادالت با یکدیگر لذت برده و با خود کنجکاوی و تمایل به برخورد با
اشخاص و موقعیتهای ناآشنا به همراه بیاورند ۰حداقل سن برای داوطلبان  ۱۸سال میباشد۰

 WelcomeWalkیا “ خوشامد گامی“ دونفره چگونه است و چه موقع انجام میگیرد ؟
ما سعی داریم این همگامی را با محل زندگی افراد شرکت کننده هماهنگ کنیم ،زیرا با این روش بهترین شرایط مکانی برای
متقاضیان فراهم می آید ۰شرط بعدی حتی االمکان همزبانی طرفین است coeWemocleW ۰هر شش هفته یک بار و سه
مرتبه سه ساعته در طول شش هفته پس از جلسه آمادگی برای شهروندان کلنی انجام میگیرد ۰تاریخ های شروع هر دوره
را با مراجعه به صفحه ...melWoleeWmWemk.oeWemo.leW
یا  www.koeln-freiwillig.de/welcomewalkمیتوانید ببینید۰

چگونه آشنایی با همگام من انجام میگیرد؟
شهروندان کلنی ابتدا در جلسات آمادگی شرکت کرده و سپس برای شروع مالقاتها با پناهجویان تماس گرفته و دو طرف
میتوانند با هم قرار الزم را بگذارند ۰شهروندان کلنی پس از شش هفته با دادن گزارش کوتاهی از این همگامی ما را در
جریان قرار میدهند۰

آیا شرکت در این جلسات اجباری است؟
برای شهروندان کلنی شرکت در این جلسات اجباریست ۰از این طریق امکان آشنایی ما با شرکت کنندگان و آشنایی آنها با
این طرح فراهم میشود۰عالوه بر آن در تبادل فکر و ایده میتوان به بهتر شدن این گشت و گذارها کمک کرد و از این برنامه
یک اتفاق خوب برای دو طرف ساخت۰

چه باید کرد اگر طرفین  WelcomeWalkمناسب هم نباشند؟
بر اساس تجربه ما از تک تک پروژه های دو طرفه این اتفاق بندرت می افتد که دو طرف با هم جور در نیایند ۰اگر طرفین
با توجه ،صبر و آرامش با یکدیگر برخورد کنند ،میتوانند دشواری های بوجود آمده را حل کنند ،در غیر اینصورت در
تماس با ما میتوان راه حلی جست ،بعالوه این برنامه یک طرح داوطلبانه برای دو طرف بوده و خواهد بود!

چگونه میتوانم در طرح  WelcomeWalkثبت نام کنم؟
ما فرمهای تقاضا را آنالین در اختیار شما قرار داده ایم و با مراجعه به صفحات ما میتوانید ثبت نام نمایید ۰چنانچه برای پر
کردن فرمها به مشکل برخوردید با ما تلفنی تماس بگیرید۰
ارتباط شخصی :کورینا شولر ، mentoren@koeln-freiwillig.de ،تلفن۲۲ :ـ۸۸۸ ۲۷۸ـ۰۲۲۱

