
 دوستان راه را نشان 
می دهند. 

برای شما که تازه به 
دانمارک آمده اید

آیا می خواهید که دوست 
داوطلب داشته باشید؟

اگر می خواهید دوست دانامرکی داشته باشد که بتواند 
جامعه جدیدتان را به شام نشان دهد، با ما متاس بگریید :
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“من به مهراه یوآن، مهه 
جور کار انجام می دهم. ما 
برای گردش به جنگل می 
رویم، به مغازه ها نگاه می 

کنیم و درباره مهه چیز با هم 
حرف می زنیم. او به من 
کمک می کند تا فرهنگ 
دانامرک را بفهمم و اینکه 

چطور می توانم حتقیق کنم 
چه درسی را کجا بخوانم. 

ما مهیشه با هم دوست 
خواهیم بود.” 

اسامء، 24 ساله و اهل سوریه

rødekors.dk/vennerviservej

صلیب سرخ دانمارک یکی از بزرگرتین حامیان انجمن مدنی در دانامرک است. ما به تضمنی اینکه متام 
مهاجرانی که جواز سکونت در دانامرک را دریافت کرده اند خوش آمد گویی گرمی دریافت کنند کمک می کنیم. 

ما این کار را با اجیاد انجمن های حملی با مهکاری شهرداری و داوطلبانی از سازمان های دیگر انجام می دهیم.
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شروع خوبی در جامعه خود داشته باشید
سازمان صلیب رسخ، سازمانی برشدوستانه می باشد. در دانامرک 

30000 نفر داوطلب هستیم که در شعب حملی رسارس کشور سازماندهی 
شده ایم. ما از مجله فعالیت های اجتامعی برای خانواده های بچه دار، 

افراد مسن و پناهندگان ترتیب می دهیم. می خواهیم به شام کمک کنیم تا 
زندگی خود را در حمله جدید بخوبی آغاز کنید.

 
می دانیم وقتی که مهه چیز جدید است، زندگی روزمره میتواند سخت و 

پیچیده باشد. اگر بخواهید در باشگاه فوتبال حمله تان رشکت کنید، چکار 
باید کنید؟ چگونه بایستی نامه های شهرداری را بفهمید؟ ساعت حرکت 

اتوبوسها به چه صورت است؟ یک دوست داوطلب می تواند به شام 
کمک کند تا رشوع خوبی در شهر جدیدتان داشته باشید.

کارهایی که می توانید با یکدیگر 
انجام دهید:

y  مترین زبان دانامرکی؛ برای مثال، انجام تکالیف درسی، دیدن
تلویزیون یا خواندن روزنامه.

y  رفتن به گردش؛ برای مثال، به موزه، سینام، کنرست یا
جنگل. 

y .صحبت درباره چالش های روزمره
y  .صحبت درباره فرهنگ و آداب و رسوم یکدیگر
y .خواندن و فهمیدن نامه های مقامات

یک دوست دانمارکی بگیرید
یک دوست داوطلب، کسی می باشد که مایل است با شام آشنا شود. مهراه 

دوست داوطلب تان می توانید زبان دانامرکی را مترین کنید. می توانید در 
مورد جامعه و فرهنگ دانامرک بپرسید و پاسخ بگریید و می توانید کارهای 

خمتلفی را با یکدیگر انجام دهید؛ برای مثال، رفتن به گردش یا انجام 
تکالیف درسی. 

تقریبا هر دو هفته یکبار، دو تا سه ساعت یکدیگر را می بینید. می توانید 
در منزل یکدیگر یا در بریون برای انجام فعالیت های خمتلف، با یکدیگر 

مالقات کنید. آن گونه که به صالح تان است، با یکدیگر قرار می گذارید. 
ما متام سعی مان را می کنیم که دوست داوطلبی را برایتان پیدا کنیم که 

وجه اشرتاکی با شام داشته باشد. بدین ترتیب، هم شام هم دوست تان، به 
هبرتین وجه از این دوستی هبره مند میشوید.


