
 

 أنت جديد في هولندا

 مبادرة إلعطاء صوت لالجئين

 

 أهال بكم!

 ذلك،إذا كان األمر كو ؟شيئا ماعليها كيف حالك في المدينة أو البلدة الهولندية التي تسكن فيها اآلن؟ هل تعّودت 

 ياح وتبدأ حياة جديدة؟تلكي تشعر باالرزيادة على ذلك تحتاج إليه  ما الذيبداية إيجابية.  هذا نوكفقد ي

هو المبادرة دف ه" )المراسل(. De Correspondentهذا ما تريد أن تعرفه المنصة الصحفية اإللكترونية "

وبين  ،2015بين المئات من الالجئين مثلك، الذين استقروا في بلدية هولندية منذ شهر أكتوبر  خلق التواصل

المشاركون في هذه يبقى الالجئون واألعضاء و .47.000صة الصحفية البالغ عددهم المئات من أعضاء المن

 .اشهري مرة واحدةعلى األقل ويقابلون بعضهم بعضا ستة أشهر فترة ال تقل عن خالل على اتصال المبادرة 

خالل المقابالت مع هذا  ومنشخص هولندي يهتم بك.  مع ستتواصل إذا شاركت في هذه المبادرة ؟كلما معنى ذ

في ن الساكشخص الهذا مع  ودية عالقةب تقوم من الممكن أن. وسهولةب تعلم اللغة الهولندية علىتتدّرب الشخص 

 .في تلك المدينة الحياة اليوميةأمور  ترتيب كيفيةب يعّرفكيمكن لهذا الشخص أن كما نفس المدينة 

البلد  هذاالعيش في عن تجاربك في التعود على خاللها كل شهر على األقل مرة لمدة ساعة وتتحدثان تتقابالن 

. وتجريان هذه المقابلة بمساعدة الئحة أسئلة إلكترونية يحضرها عضو المنصة هعملية االستقرار في نوع

 أجاب على األسئلة.هو الالجئ الذي ن م  حد أ سرية، يعني دون أن يعرفعلى األسئلة ستكون اإلجابة الصحفية. 

 هذه م إعطاءيتلن وتبقى سرية.  هذه المعلوماتجمعة إلى المنصة الصحفية، يتم إرسال المعلومات المبعد ذلك و

 ستُستخدم هذه سلطات بلدك األصلي.ل وال بلديةلل والمصلحة الهجرة والتجنس، ل ال ي طرف،أل لمعلوماتا

 هذه المقاالت صوتا ستقدملتأليف مقاالت حول حياة الالجئين مثلك وعن كيفية أمورهم في هولندا.  المعلومات

ا وإذا حكيت شيئا م .بدال من التحدث معهمكثيرا يتم  الالجئينالتحدث عن حيث أن ضروري جدا  وهذا ،لالجئين

 حول حياتك في هولندا ستساهم في زيادة تفّهم الهولنديين لالجئين.

 اإلنجليزية والعربية ويمكن قراءتها على اإلنترنت مجانا.تين ستترجم المقاالت إلى اللغ

 ك، مع الشخص الذي اتصل بك.أن تكون مستعدا للمشاركة في هذه المبادرة. سجل نفسبكل صدق نتمنى 

تريد المشاركة، فيمكنك إرسال رسالة إلكترونية إلى العنوان: ورغم ذلك بك أحد  لإذا لم يتص

nieuwinnederland@decorrespondent.nl 

يسكن في نفس الذي الصحفية  المراسلمنصة أحد أعضاء  سل عنوانك للبريد اإللكتروني إلىنربعد استالمنا له 

 ك هذا الشخص في أقرب وقت ممكن.بي يتصل كالمدينة ل

 المخلصان لكم:

Greta Riemersma 

Dick Wittenberg 
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