هل ال يزال لديك عدد قليل من األصدقاء والمعارف وترغب في التعرف على عائلة نشأت في سويسرا؟
رفقة عائلية بهدف التواصل ،هذا هو هدف المشروع المسمى ()Familientandem
يسمح مشروع » «Familientandemلعائالت سكان البلد األصليين التواصل مع عوائل من المهاجرين ،بغض النظر
عن نوع اإلقامة التي لديهم (  Nأو  Fأو  Bأو األسر التي ليس لها إقامة دائمة)؛ حيث يعزز المشروع العالقات الودية
بين هذه العائالت التي تجتمع مرتين في الشهر لغرض التواصل.
ومن النشاطات ال ُمقترحة الذهاب إلى متنزه اللعب ،أو التمشي ،أو المشاركة في طبخ وجبة معا .هذه اللقاءات هي فرصة
إلجراء اتصاالت جديدة وممارسة اللغة األلمانية واكتشاف أماكن أخرى في منطقتك.
هل تعيش في التشتيتن ( )Altstettenأو سيباخ ( )Seebachأو شليرين ()Schlieren؟ يسعدنا جدا البحث عن عائلة
تتناسب مع أسرتك إلنشاء عالقات عائلية بهدف التواصل ،ونحن سنرافقكم أيضا.
ماهي طريقة االنضمام الى المشروع؟
 -1سنرسل لك ورقة معلومات (نموذج) عن طريق تطبيق ( )WhatsAppأو بالبريد اإللكتروني أو بالبريد الورقي .إذا
كنت تريد مقابلة عائلة ،فكل ما عليك فعله هو إكمال هذا النموذج وإرساله لنا .ثم سنقوم بتسجيلك.
 -2للتعرف عليك وعلى أسرتك ،سنلتقي بك في مقهى أو نزورك في المنزل.
 -3ثم سنبحث عن عائلة مناسبة لك .قد نجدها سريعا ،لكن البحث قد يستغرق أيضا بعض الوقت ،لذا يرجى التحلي
بالصبر!
 -4عندما نجد عائلة مناسبة ،سنرسل لك رسالة ونقوم بإعداد لقاء.
 -5خالل هذا اللقاء ،يمكن للعوائل التعرف على بعضها لبعض ،وستوقع اتفاقية ،ثم يمكنك أن تبدأ بالتواصل .أنت تحدد
مواعيدك بنفسك وتتبادلها بانتظام مع العائلة التي ستشاركك المشروع.
 -6سنظل تحت تصرفكم بالكامل في حالة وجود أي أسئلة أو أي صعوبات قد تواجهها خالل فترة التواصل من ضمن
المشروع.

يستمر التواصل بين العائلتين حوالي  12-6شهرا ولكن يمكن بالطبع تمديده إذا رغبت العائلتان في ذلك.
هل تمكن هذا المشروع من إثارة اهتمامك أو هل لديك أي أسئلة؟
ال تتردد في االتصال بنا:
للتواصل على تطبيق واتس اب079 632 70 33 :
هاتف044 206 30 61 :
البريد اإللكتروني florence.alder@vsjf.ch :
الموقع www.familientandem.ch :

إني أتطلع للقائكم والتعرف عليكم
السيدة فلورنس ُمنسقة المشروع ()VSJF

آیا هنوز فقط تعداد کیم آشنا در سوئیس دارید و دوست دارید با یک خانواده ساکن در اینجا آشنا شوید؟

فامیلیـن تاندم (رابطه بیـن خانواده ها)
Familientandem
ِ
آنهای که در خواستشان رد شده) امکـان
فامیلیـن تاندم به خانواده های بویم و خانواده های مهاجر (دارای اسناد  B ،F ،Nو
ی
ِ
برقراری ارتباط را یم دهد؛ این طرح روابط دوستانه بیـن این خانواده ها را که دو دفعه در ماه گرد هم یم آیند را تروی ــج یم کند.
به ن
زمی بازی یم روید ،با هم به پیاده روی یم روید یا با هم غذا یم پزید .این دیدارها فرصتـی برای ایجاد روابط جدید ،تمرین زبان
ی
ن
آشنای با مکـانهای مختلف در محل زندگ شما است.
آلمای و
ی
ی
شتاتن ( ،)Altstettenیس باخ ( )Seebachو شیل ِرن ( )Schlierenزندگ یم کنید؟ ما با عالقه به دنبال خانوده ای
شما در آلت ِا ِ
هستیم که مشابه به خانواده شما هست تا بتوانید یک رابطه دوطرفه برقرار کنید و شما را در طول این رابطه همرایه یم کنیم.
این برنامه چگونه عمیل یم شود؟
.1

.2
.3
.4
.5
.6

من یک درخواستنامه اطالعات کوچک را از طریق واتساپ ،ایمیل و یا نامه برای شما ارسال یم کنم .اگر عالقه مند
بودید تا با خانوده ای آشنا شوید ،ک نـاف است این درخواستنامه را تکمیل کرده و برای من ارسال کنید .بدین گونه شما
ثبت نام شده اید.
برای آشنایـی با شما و خانواده تان ،شما را در یک قهوه خانه مالقات یم کنم و یا برای دیدارتان به خانه شما یم آیم.
ن
همچی
سپس به دنبال یک خانواده مناسب یم گردم .ممکن است که من در زودترین وقت خانواده ای را پیدا کنم ،اما
ً
ممکن است جستجو زمان زیادی طول بکشد :لطفا صبور باشید!
ی
مالقای را ترتیب یم دهیم.
هنگـایم که خانوده ای را پیدا کردم ،به شما پیام یم دهم و
ر
در طول این مالقات ،شما با هم آشنا یم شوید ،یک موافقتنامه را امضا یم کنیم ،سپس رابطه شما شوع یم شود .شما
خودتان مالقاتهایتان را تنظیم یم کنید و به طور منظم با هم تماس یم گیید.
ی
در صورت وجود هرگونه سوال و یا کدام مشکـیل که رابطه شما به آن رو به رو شود ،در دسیس شما هستم.

این رابطه حدود  6تا  12ماه طول یم کشد ،اما البته که در صورت عالقه مندی هر دو خانواده قابل تمدید یم باشد.

آیا من توانستم نظر شما را جلب کنم و یا سوایل دارید؟
تردید نکرده و با من تماس بگیـرید:
واتساپ079 632 70 33 :
تلفن044 206 30 61 :
ایمیلflorence.alder@vsjf.ch :
سایتwww.familientandem.ch :
از آشنایی تان خوشحال می شوم.
 Florenceفلورانس (هماهنگ کننده طرح از)VSJF

ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ዲዩ ርክብኩም፡ ምስ ኣብ ስዊዝ ነዊሕ ዝገበረት ስድራቤት ሌላ ክትምስርቱ ትደልዩ ዶ ?

Familientandem (ጽምዲ ስድራቤታት)
እዚ ስድራቤት ታንደም „Familientandem“ ኣብ መንጎ ንደቂ ዓድን ስደተኛታትን (ንኣብነት ፕርሚ ኤን ፡ ኤፍ፡ በን መንበሪ
ወረቐት ዘይብሎምን) ስድራቤታት ሌላ ክምስርቱ ይሕግዝ። እዚ ፕሮጀክት ከኣ ስድራቤታት ምሕዝነት ፈጢረን ክልተ ግዜ ኣብ
ወርሒ ተራኺበን ጹቡቕ ግዜ ከሕልፋ የተባብዕ።
ኣብ መጻውቲ ዘለዎ ቦታ ብምኻድ፡ ጉዕዞ ብእግሪ ምግባር ወይውን ብሓደ ኮንካ ምግቢ ብምድላው ክኸውን ይኽእል። እዞም ርክባት
ሌላ ንምዕባይ፡ ቋንቋ ጀርመን ንምልምማድ ብተወሳኺውን ኣብ ከባቢና ዝርከብ ሓደስቲ ቦታታት ንምብጻሕ ኣጋጣሚ ክኸውን
ይኽእል።
ኣብዘን ተጠቒሰን ዘለዋ ከተማታት Altstetten, Seebach ወይ Schlieren ነበርቲ ዲኹም ? ንዓኹም ዝመስል ስድራቤት
ክንደልየልኩም ፍቓደኛታት ኮይና ዕላማኡ ከኣ እዚ ታንደም (ጽምዲ) ንምፍጣርን ብተወሳኺውን ነዚ መደብ ታንደም ንምስናይን
ኢዩ።
ብኸመይ ይካየድ ?
1. ንእሽተይ ሓበሬታ ዝሓዘት ጽሕፍቲ ብዋትሳኣፕ Whatsapp፡ ኢ-መይል ወይውን ብፖስታ ይስደደልኩም። ምስዛ
ስድራቤት ሌላ ክትገብሩ እንተደሊኹም፡ ነዛ ወረቕት መሊእኩም እንተሰዲድኩማ፡ ንምዝግበኩም።
2. ምሳኹምን ምስ ስድራቤትኩምን ሌላ ንኽገብር ፡ ኣብ እንዳሻሂ ንራኸብ ወይውን ኣብ ገዛ መጺኣ ይበጽሓኩም።
3. ቀጺለ ከኣ ንዓኩም ዝመስል ስድራቤት ይደልየልኩም። ቀልጢፈ ክረክብ ይኽእል ወይውን እዚ ምድላይ ግዜ ክወስድ
ይኽእል። ብዓቅሊ ክትጽበዩ ከኣ ብትሕትና ይሓተኩም።
4. ሓደ ቤተሰብ ምስ ረኸብኩ ፡ መልእኽቲ ይሰደልኩም ቀጺልና ናይ መላለዩ መደብ ነዳሉ።
5. ኣብቲ ንራኸበሉ ግዜ፡ ሌላ ትገብሩ፡ ነቲ ውዕል ከኣ ብሓደ ኮይና ንፍርሞ። ስዒቡ እዚ መደብ ታንደም ይጅምር።
6. ቀጺሉ ዘሎ ግዜ ግን ባዕልኹም ቆጸራ ትወሃሃቡ ብተወሳኺውን ሓሳብኩም ትለዋወጡ።
7. ዝኾነ ሕቶ ወይውን ጸገማት ኣብዚ መደብ ታንደም ምስ ዘጋጥመኩም ፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትሕቡሩኒ ትኽእሉ።
እዚ መደብ ታንደም ካብ 6-12 ወርሒ ይኸይድ፡ ብድልየት ክልቲኦም ስድራቤታት ክናዋሕ ይኽእል።
ድልየት እንተኣለኩም ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ?
በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትውከሱ ትኽእሉ።
Whatsapp : 079 632 70 33
Telefon : 044 206 30 61
E-mail: florence.alder@vsjf.ch
Webseite : www.familientandem.ch
ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ሌላ ክንምስርት ተስፋ ይገብር።
Florence (Projektkoordinatorin VSJF)
ኣካያዲት ፕሮጀክት

У вас ще не так багато контактів, і ви хотіли б познайомитися з родиною зі Швейцарії?

Сімейний тандем
«Сімейний тандем» залучає сім’ї біженців чи мігрантів і місцеві сім’ї до спілкування між собою та
сприяє дружньому обміну. Сім’ї зустрічаються двічі на місяць і проводять час разом.
Наприклад, ви відвідуєте дитячий майданчик, кафе або йдете на прогулянку. Так ви зможете
налагодити нові контакти, попрактикувати німецьку та пізнати нові місця у вашому районі.
Ви мешкаєте в Альтштеттені, Зеебахі або Шлірені? Ми з радістю підшукаємо для вас підходящу
сім’ю та супроводимо ваш тандем.
Як це працює:
1. Я надішлю вам шаблон анкети для вашого профілю через Whatsapp, електронну пошту
або звичайною поштою. Якщо ви бажаєте познайомитися з родиною, заповніть анкету і
надішліть її мені. Таким чином ви зареєстровані.
2. Ми зустрінемося в кафе чи у вас, щоб я могла краще познайомитися з вами та вашою
родиною.
3. Я шукаю для вас підходящу сім’ю. Це може відбуватися іноді швидко, іноді довше, будь
ласка, наберіться терпіння.
4. Коли я знайду сім’ю, я надішлю вам її профіль, і ми організуємо зустріч.
5. На зустрічі ви знайомитеся, ми підписуємо угоду, і тандем може початися. Відтоді ви самі
зможете організовувати зустрічі та регулярно обмінюватись ідеями.
6. Я завжди готова відповісти на ваші питання та допомогти у вирішенні труднощів.
Тандеми тривають приблизно 6-12 місяців, але, звичайно, можуть бути продовжені за взаємною
згодою сторін.
Будь ласка, зв’яжіться зі мною в будь-який час, якщо ви зацікавлені або маєте запитання:
Вотсап (WhatsApp): 079 632 70 33
Телефон: 044 206 30 61
Email: florence.alder@vsjf.ch
Інтернет сайт : www.familientandem.ch
Я буду рада познайомитися з вами!
Флоренс (координаторка проекту VSJF)

