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Ласкаво просимо
Ласкаво просимо до Німеччини та на нашому веб-сайті
Deutschland-Begleiter.de: ми зібрали деяку інформацію саме
для вас, щоб допомогти вам звикнути до Німеччини та
набагато швидше почуватися як вдома.

Можливо, багато речей будуть сильно відрізнятися від того,
що ви уявляли спочатку. У Німеччині люди з дуже різним
походженням і системами цінностей живуть разом. Це
досить колоритна країна! З цієї причини є деякі основні культурні принципи, які ви
повинні знати і поважати, Німеччина може стати вашим новим домом. На цьому
шляху вам, безсумнівно, доведеться подолати багато офіційних перешкод.
Незважаючи на це, ми хотіли б запропонувати вам кілька корисних порад і вказівок,
які допоможуть вам стати частиною німецького суспільства.

Щоб допомогти вам досягти успіху, ми в Deutschland-Begleiter хочемо запросити вас
у пізнавальний тур, щоб дізнатися більше про Німеччину та німецький народ –
дізнатися про деякі з їхніх звичайні (або незвичайні) звички і як ви можете ставитися
до них щоденно.

Культурні риси, спільні для німців, можуть бути для вас чужими
Багато речей, які ми вам пояснимо, здаються їм очевидними і природними. Вони
вивчали їх з дитинства як звичайну частину свого виховання вдома чи в школі. Якби
ви запитали про них, німець сказав би: «Звичайно. Просто так йдуть справи!» Тим не
менш, можуть бути великі відмінності в способі життя між регіонами, і часто
невеликі відмінності є лише серед сімей. Ми в Deutschland-Begleiter.de хочемо
підкреслити культурні риси, які загалом притаманні більшості людей, і тому важливо
знати для вам.

Правила як основа свободи
Почнемо з одного важливого факту: у Німеччині існує
безліч правил і законів, а також форм, які супроводжуються
ними. Іноді у нас виникає відчуття, що ці правила є занадто
обмежуючими, холодними або навіть дещо нелюдськими.
Але державні служби та вся ця паперова робота створені
для того, щоб громадське повсякденне життя
функціонувало в найкращому вигляді та сприяти злагоді
між різними групами людей у країні. Це може здатися трохи
незвичайним, але ці заходи покликані спростити життя в цілому.
Закони створюють індивідуальну свободу та особистий простір для розвитку нашої
здатності наполегливо працювати, виробляти якісні товари та послуги та бути
інноваційним. Цими характеристиками Німеччина відома у всьому світі. Якщо ви
спочатку відчуваєте, що вас стискають усі ці форми та правила, тоді ми хочемо
допомогти вам зрозуміти їх призначення. Відкриття свободи, яку вони мають
захищати, має допомогти вам вести гарне життя в Німеччині.
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Християнські корені німецького суспільства
А тепер трохи про людей на Deutschland-Begleiter.de: Ми група християн з різних
країн і культур, які опинилися вдома в багатьох різних типах церков тут, у Німеччині.
Ми зібрали багато інформації з посиланням на християнське коріння німецького
суспільства. Кожен, християнин чи ні, може скористатися цими корисними
порадами про Німеччину та про наші основні моральні цінності. Навіть ця культурна
характеристика належить до нашого «відкритого суспільства».

Контакт з німцями допомагає стати частиною суспільства
Після того, як ви приїдете до Німеччини, ваші друзі та часто
ваша родина, швидше за все, будуть далеко. На
початковому етапі не завжди легко побудувати нові
відносини. Ми запрошуємо вас спробувати познайомитися
з новими людьми, які не родом із вашої країни чи регіону
світу. Намагайтеся підходити до німців відкрито. Багато
помічників в організаціях для іммігрантів, а також
християни, які зібрали цей матеріал, є волонтерами. Це
означає, що вони вирішили допомогти, не отримуючи грошей за свої зусилля, тому
що вони зацікавлені в вас як у інших людях. Переважна більшість німців
розглядають вас як збагачення країни і були б раді познайомитися з вами особисто.

Можливо, ви можете відчути людей, які ставляться до вас у спосіб, який здається
вам дуже дивним або навіть образливим. Будьте впевнені: зазвичай це не навмисне.
Це є результатом нашої власної невпевненості в тому, як допомогти вам і як
ставитися до вас. Хороші стосунки процвітають, коли дві сторони ростуть разом.

Тож ми надаємо це запрошення: Озирніться навколо; будувати нові стосунки. Вивчіть
німецьку та дізнайтеся багато нового про Німеччину. Deutschland-Begleiter.de хоче
допомогти вам у цьому. Продовжуйте повертатися на наш веб-сайт. Ми будемо
регулярно публікувати нову інформацію на додаток до додавання нових мов тут.


