
  
 

 

 د؟آشنا شوی  سوئیس ی در د با خانوادهخواهییمو  در اینجا ندارید  یان زیادینوز  آشناه تا  آیا 

 

 «  Familientandem» هاخانواده برنامه مشارکت

در   سوئيیسهای و خانواده  اند را تجربه کرده یا مهاجرت   فرار  رسگذشتهای که از خانواده  ها خانواده برنامه مشارکت در 

 ها کند. خانوادهیمپشتیبانی دوستانه از تبادل روابط  تماس با یکدیگر حمایت و برقراری 
 
دو بار در ماه با هم    تقریبا

ی یم وقت  دیگر مالقات و با هم    . کنند سپر

 توانید یم  شما 
ا
در ضمن  . خانه بروید قوه یک به  هم  یا با قدم بزنید با هم مالقات کنید،  کودکان  بازیهای میدان در    مثل

ی ایجاد نمایید یم تان آشنا   ماحولجدید در  خود را تمرین و تقویت کنید و با جاهای آلمانی  زبان  ،توانید روابط بیشپر

. شوید   

 یم زنده  
ی

ی ی مناسبی را برای شما پیدا و برنامه کنید؟ ما با کمال میل خانواده گ (Adliswil) آیا در آدلیسویل      
نمایم. مرایه یممشارکت را ه  

 

 شود؟یم  اعمال این برنامه چگونه 

مند بودید تا  کنم. اگر عالقهبرای شما ارسال یم   ُپست اپ، ایمیل و یا را از طریق واتسدرخواست اطالعانر من  .1

. بدینگونه شما ثبت نام  بفرستید این درخواست را تکمیل کرده و برای من  که  آشنا شوید، کـافی است    یبا خانوده 

 . شوید یم

نم و یا برای دیدارتان به خانه  کخانه مالقات یم شما را در یک قهوهسپس  تان،  برای آشنایـی با شما و خانواده  .2

 آیم.  شما یم 

ی را . ممکن است که من در زودترین وقت خانواده کنمرا برای شما جستجو یمیک خانواده مناسب    بعد از آن  .3

ی پیدا کنم، اما جستجو  د. در این صورتزمان طو تواند  یمهمچی   را در بر بگپ 
    النی

 
 کیم صپی کنید.   لطفا

ده ی را پیدا کردم، خانوده  هرگاه .4  دهیم. و مالقانر را ترتیب یم  فرستمی آنها را به شما یم اطالعات فشر

مالق  جریان در   .5 با هم آشنا یم این  امضا یم ات، شما  را  موافقتنامه  برنامه   کنیمشوید، یک   آغاز   ی مشارکت و 

ید. یم  تماسکنید و به طور منظم با هم هایتان را تنظیم یم شما مالقاتخود سپس شود. یم  گپ 

س در من همیشه  ، با سوایل و یا مشکـیل مواجه شوید  که   در صورت .6  . خواهم بود شما  دسپر

 حدودی مشارکت برنامه 
 
  دوجانبه مندی کشد، اما در صورت عالقه ماه طول یم  12تا   6 ا

 
 باشد. قابل تمدید یمطبعا

 : یدتماس بگپ   نبا م مند هستید یا سوایل دارید، پس اگر عالقه

 33 70 632 079اپ: واتس

 61 30 206 044ن: و فیتل

  familientandem@vsjf.chایمیل: 

 www.familientandem.ch سایت: وب

 شوم. خوشحال یم  با شما از آشنانی 

 VSJFپروژه کننده هماهنگ

 

http://www.familientandem.ch/

