
قافي ثين يهتمون بتبادل ذعرض (تعلم لغة عن طريق شخص آخر) يجمع الناس، الّ الإن 
 ثقافةَ الواألم  ةوبنقل لغُ ا العرض بتعلم لغة جديدة ذيتعلق األمر في ه، مع الالجئين. ويّ غُ ولَ 

 إلى الشخص اآلخر.

 من يُ مكنه المشاركةَ ؟

  جميع األشخاص المُ هتمين إبتداءً  من ١٤ سنة 

 ما ينبغي بِ كم أن تحضرو 

حترم تجاه األشخاص اآلخرين فتح وسلوك مُ نفكر م  
هتمام بالتبادل الثقافي إ  

ممارسة المهارات المكتسبة من قبل في لغة معينة تعلم لغة جديدة أو بفي  بةالرغ  
(على األقل ساعتين كل أسبوع)الوقت   

 ما هي اإليجابيات؟

:   عرُضــنا 

 
- نعرض لكم ُمكمل مناسب لدروس اللغة االعتيادية، من خالل هذا العرض لديكم 

تطوير وممارسة ما تعلمتمالفرصة ل  
نعرض لكم فرصة مناسبة لتعلم ثقافة الشخص اآلخر بشكل أفضل -  
أشخاص جدد  واصل معيساعد على التعرضنا  -  
عرضنا يوافق تعلم غير رسمي. األمر ال يتعلق بالتكلم بدون أخطاء ولكن بالتغلب  -

 عن الخوف من الكالم. سوف تحددون بنفسكم محتوى وسرعة التعلم 
مشارك هو الُمعلم و نعرض إمكانية التواصل مع بعضنا البعض للتعلم ,كل  -

 الطالب  
 

ندعم بعضنا البعض جنباً إلى جنب ليكون التعلم أكثر متعة ! -  
 

 كيف تجري األمور في عرض التعلم مع شخص آخر ؟

من بين على سبيل المثال ( اللقاءمكان  باالتفاق مع الشخص اآلخر سوف تحددون معا -
األماكن الممكنة مقهى هادئ أو مكتبة أو مكان تجمع الشباب الخ ...) من المفترض أن 

 تحددوا بنفسكم كل ما يتعلق بهذا العرض 



قسم بينكم بعدل (يمكن ان ن تحرصوا على أن يكون الوقت مُ ألزمكم سوف تلتقون ببعضكم ويُ 
خالل الساعة األخرى) الثانيةوباللغة بلغة معينة خالل الساعة األولى  تتكلموا مثالً   

التعلم وسوف  حدى نجانناقش من خاللها م والتي سوفنعرض عليكم لقاءات توجيهية 
 ً ً  وسوف نحاولكتشاف مكامن الخلل في التعلم إ نحاول معا معالجتها معا  

لك دورات مستمرة والتي ستكون موجهة حسب الحاجة، ذبصفة تكميلية نعرض عليكم كَ 
لقاءات للتبادل مع األشخاص اآلخرين المشاركين بدورهم في العرض. باإلضافة الى 

 المشاركة في العرض مجانية بالنسبة لكم.

  كيف يمكن المشاركة في هذا العرض؟

 

 المرجو ملئ استمارة االنخراط وإرسالها عبر الاليميل الى العنوان

tandem@DRK-westfalen.de 

عبر الفاكس الى أو    

0251 9739-4-174  

 سياسة الخصوصية الخاصة بنا تجدونها هنا

المسؤولة عن المشروع، لك سوف نتواصل معكم وسوف تتلقون دعوة إلى أول لقاء مع ذبعد 
والذي سنناقش من خالله أهداف تعلمكم ومتمنياتكم. سوف نقوم بحفظ معلوماتكم ونبحث عن 

ي يريد تعلم لغتكم األم وبالمقابل ذما نجد شخصا مناسبا لكم (الأول . شخص مناسب لكم
مشترك بين الجميع يغته) سوف نقوم بإخبار الطرفين وندعوكم الى لقاء ثانعلمكم لُ سيُ   

لة المتبقية، ئي سوف تتعرفون فيه عن الطرف الثاني وتناقشون فيه األسذبعد اللقاء الثاني، وال
 يمكن البدء

ا العرض مجاني لكم ذه  

االتصال مع  يرجىمعلومات أخرى، إذا كنتم بحاجة الى أو ا كانت لديكم أسئلة أخرى إذ
السيدة مركزنا عن طريق  

 

Svetlana Kryuchkova  

02519739245 رقم الهاتف    



 ايميل         

Tandem(at)DRK-westfalen.de   


