
 هل انت جديد
في الدانمرك؟

نحن نساعدك على الطريق.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

rødekors.dk

 الصليب االحمر دائما حاضر. نحن اكبر منظمة انسانية في العالم تضم 19 مليون متطوع في
189 دولة. نحن نساعد الناس للخالص من العزلة والحرب والكوارث. انضم الينا. معاً يمكننا ان 

نحدث تغييرا في العالم. 

لو تريد ان تسمع أكثر عن نشاطات االندماج، يمكنك االّتصال على 
 هذا الرقم: 35259200 او الكتابة للعنوان

integration@rodekors.dk

"لو لم يكن الصليب االحمر 
الى جانبي لكانت حياتي 
صعبة. لقد كنت اجيد 

استعمال القاموس ولكن 
كنت في كل مرة احتاج الى 
توضيح. ان مقهى الصليب 
االحمر يمثل بالنسبة لي 

طريقا اقصر للتوصل الى 
كثير من االشياء. عندما 

تفهم اللغة الدانماركية فإنك 
تفهم اشياء كثيرة. وفي 

المقهى يستطيع الشخص 
االندماج."
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مساعدة من المتطوعين
اذا كنت جديدا في الدنمارك، فبالتأكيد يوجد لديك العديد من االسئلة التي تحتاج الى 

اجوبةعليها. التراث، والمجتمع واللغة مختلفون. كل شئ مختلف. ان الصليب االحمر 
لديه متطوعون يساعدون الالجئين والمغتربين للحصول على بداية جيدة للحياة في 

الدنمارك. 

من هم اعضاؤنا المتطوعون؟
اعضاؤنا المتطوعون متنوعوا االعمار والخلفيات والدراسات. االمر المشترك بينهم 

هو ان لديهم الرغبة والطاقة للمساعدة بحيث يتم وصلك بعرض اختياري او باحد 
المتطوعين المناسب لك ولرغباتك. اعضاؤنا المتطوعون يتكلمون اللغة الدانماركية 

ومنهم من يتكلمون لغات اخرى

نشاطات
عالقات اجتماعية للعائالت واالفراد	 
المقاهي	 
المساعدة في الدروس والتدريب على اللغة	 
التمّرن على ركوب الدراجة الهوائية	 
التجمعات النسائية 	 
المخيمات الترفيهية في االجازات	 
المناسبات والرحالت االجتماعية 	 
حضانة االهل لالطفال الالجئين غير المصحوبين مع  اهلهم	 

ما هي المساعدة التي يمكنك الحصول عليها؟
متطوعونا هم بمثابة صديق جيد يساعدك في االشياء التي انت اكثر احتياجا لها. 

بامكانكم التدرب على اللغة الدانماركية او قيادة الدراجة الهوائية او القيام برحلة او 
شرب القهوة. انتم تقررون ذلك بانفسكم. بامكانك ايضا الحصول على مساعدة في فهم 
الرسائل من البلدية مثال وكذلك االجابة على اسئلتك حول المجتمع الدنماركي والشعب 

الدانماركي. 




