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أهال وسهال
أهال وسهال يف أملانيا مع رفيق أملانيا .ونحن نسعى جاهدين ملساعدتكم لالندماج يف
املجتمع األملاين.
رمبا هناك أشياء مغايرة ملا اعتدتم عليه يف بالدكم يف أملانيا يعيش العديد من
البرش القادمني من بالد مختلفة و لذا يرتتب عليكم األخذ بعني االعتبار العديد من
املبادئ الهامة لهذه البالد.
ورمبا تصبح أملانيا موطنك الجديد ولهذا عليك أخذ نصائحنا بعني االعتبار لتساعدك
يف العيش بأملانيا.
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رفقاء أملانيا ندعوكم ايل رحله بأملانيا .اكتشف أملانيا واألملان وأسلوب حياتهم مام يساعدك عىل التعامل مع الناس
يف أملانيا يف الحياة اليومية .أشياء كثرية سوف تقوم بتوضيحها هنا وهي جزء من بديهياتنا فيها تخص األرسة
واملدرسة وكأننا نبدأ معكم منذ الطفولة.
يف أملانيا املرء اختالفات يف مستوي املعيشة وهذا ميكن فقط يف مستوي تنشاه الفرد.

القوانني تشكل قاعدة وأساس هام للحرية

يف املانيا هناك العديد من القواعد والقوانني الواجب اتباعها .بالنسبة لبعض الناس
تبدوا هذه القواعد والقوانني صعبة أ وغري إنسانية .وهناك الكثري من يعيشون يف
أملانيا منذ زمن طويل لديهم جهود فردية لفهم هذه القوانني واألنظمة .ونحن
ننصح بفهم هذه القواعد والقوانني لحسن تطبيقها.

ولكن هذه القوانني متنح حرية كبرية وأفاق واسعه لألبداع وتحسني النوعية وهذا
ما مييز أملانيا يف جميع أنحاء العامل .ولهذا نستطيع أن تجعل حياتك اليومية
وطموحك وأحالمك ممكنه.

الجذور املسيحية يف املجتمع األملاين –

هناك ما نقوله عنا نحن جمعية رفقاء أملانيا لدينا العديد من املسيحني من دول وثقافات مختلفة الذين وجدوا
ألنفسهم موطنا بكنائس أملانيا ونحن تبنينا هؤالء.

التواصل مع األملان هام للتعايش يف املجتمع

املساعدة األخالقية هي يف متناول كل طالب مساعدة حتى وأن مل يكن مسيحيا.
عند قدومك أيل أملانيا تكون بعيدا عن اهلك واصدقاك وليس من السهل أن تبني
عالقات جديدة لهذا ندعوك للتعارف عىل أشخاص قادمني من بالد أخرة وأيضا
تعرفوا عىل األملان.
كثري من املساعدين واملسيحيني الذين يقدمون املساعدات بدون مقابل وهذا يعني
انهم يساعدون بكامل أرادتهم بدون مقابل ألنهم يهتمون بكم كبرش .الغالبية
العظمة من األملان تراكم جزءا من هذه البلد ويرسها التعرف عليكم شخصيا.
أحيانا قد تواجهك صعوبات يف التعامل مع هؤالء األشخاص ونحن نضمن لك أنها غري مقصودة وقد تكون بلبلة
باألفكار نسعى جاهدين ملساعدتكم.
البدايات الجيدة تكون بتقارب الطرفني نحن ندعوكم خذوا هذه الحقيقة وتعلموا األملاين وتعرفوا عىل أملانيا
رفقاء أملانيا تساعدكم بذلك .حاولوا بقدر اإلمكان االندماج يف هذه الجمعية نحن دامئا نقدم محتوي جديد ولغة
جديدة.
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