
 نم نحن
 انضعب لجا

: انه

: انه انضعب لجا نم نحن
 كلذل هناريج رايتخا ءرملا عيطتسي  ام اردان

 نيوكتو ناريجلا لع فرعتلا ديفملا نم نوكي
 بلاغ يف هنكلو . مهعم ةديدج تاقالعو تاقادص

 لع عفنلاب دوعيس هنكل ابعص ارما نايحألا
 مهضعب دعاسي نا نكمي ثيح فارطالا عيمج

 ةروصلا يف ثحبا ) عورشملا اذه لالخ نم ضعب
 ددعتو عونت ىلع مامتهالا طيلست عيطتسن (

 يحلا يف ناريجلا عم كرتشملا شيعلا قرط
 مهضعب راوجب صاخشأ شيعي ثيح . دحاولا

 سان ةفلتخم تافاقث و ةفلتخم رامعا نم ضعب
 دجوي ثيح . نيقوعم ىتح وأ ىضرم وأ ءاحصأ
 نوشيعي سانأ كانه مهنأ فرعي ال مكنم ديدعلا
 عورشملا اذه  .ةدعاسم  وأ معد ىلإ ةجاحب مهراوجب

 ناريجلا ىلع فرعتلل مكزفحي نا نكمي
ًالماع لكشي اذهو . مهعم لماعتلا تيفيكو ًاماه   نم 
 يناريج مه نمم . كرتشملا شيعلا قيقحت لجا
 ؟ ةجاحلا دنع يندعاسيو يبناج ىلا فقي نم ؟

 ضعب يدل له ؟ اذاملو يحطس لكشب هفرعا نمو
 ام ؟ يراوجب نوشيعي نيذلا سانلا نع راكفالا
 يعارأ له ؟ يناريج نيب هلتحأ يذلا عضوملا وه

 يه ام ؟ نيرخالا يناريج تاجايتحاو رعاشم
 لك ؟ ناريجلا نمم اهبلط يننكمي يتلا ءايشألا

 لجأل يباجا رودب ءاداب موقي نا نكمي  صخش
 يعامتجا يدانك . ناريجلا عم كرتشملا شيعلا
 انفده نوكي ( دراه يف لجنيربش لايسوس )

 تاحارتقالا ميدقو لئاسولاو قرطلا لع زيكرتلا
؟ راوجلا نيب كرتشملا شيعلا لجا نم لولحلاو

 ؟ يناريج مه نم“
 لكشب مهفرعأ له

”؟ يفاك

 لايسوس ) يعامتجا يدانك انسفن لغشن اذامل
 ؟ ناريجلا عوضومب ( دراه يف لجنيربش

 لماعتلا صخش لك ىلع بجي يتلا رومألا نم هنأل
 ىلع و ةايحلا ةدوج لع رثؤي و هتايح لالخ هعم

 نكسن يتلا ةدلبلا وأ يحلا يف ديغرلا شيعلا
 مدقت ىلع عورشملا اذه لالخ نم ىعسنو . اهب
 لدابتلاو روحلاو ، كرتشملا شيعلا نع لاثم

 عم لصاوتلا يف درفلا رود لوح ثيدحلا فارطأ
 . ضعبلا انضعب مهف ىلع اندعاسيو ناريجلا

 لجنيربش لايسوس ) يعامتجالا يدانلا نإ
 ةطقنو طيسولا رود بعلي نا نكمي ( دراه يف

 راكفألا لدابتو ةلئسألا حرط لجأ نم لصاوتلل
 . يحلا يف ناريجلا عم كرتشملا شيعلا لوح
 لثم يلاحلا تقولاب ةدوجوم عيراشملا هذه لثم

 قيبطتلا
(Use what you have ) 

 تاكلتمملاو ءايشألا لدابت ةيلمع لهسي يذلا
 لدابت نكميو  يموي لكشب اهمدختست ال يتلا

 . ناريجلا عم تاربخلاو تامولعملا
 فيراصملاو تاقفنلا نم ريثكلا رفوي اذهو 

 ىلإ ةجاحب لزنم لك سيل ) كلذ ىلع لاثمك
 وأ تلكارلا تاودأ نم مقط وا تادعملا نم ةبيقح
 نم اهلدابت نكمي ءايشأ اهلك ( ةصاخ ةبتكم

. ناريجلا

 رعشت له“
 يخلا يف ةحارلاب
” ؟هنكست يذلا

 يف لصاوتلا قيقحت لجأ نم ةقيرطلا يه ام
 ؟ةينكسلا تاعمجتلا

 مظنت متي فوس بيرقلا لبقتسملا يف 
 تاعمجتلا يف ناريجلا نيب فرعت تاءاقل
 ىلع ناريجلا فرعت اهنم فدهلاو ةينكسلا

 . ةمئاقلا تاقادصلا قيمعت وأ مهضعب
 تقوبو اقحال ليصافتلاب مكمالعا متيس ثيح

. انعم كارتشالا بحي نمل  بسانم

 ؟ راوجلا يف ثدحي اذام
 ابلاغ يموي لكشب لصحي يذلا لدابتلا

 ريباعتو ةريغص ءايشا نا ةرابع نوكي ام
 فيك. انناريجلو انل ةمهم نوكت اهنكلو ةطيسب

 تاربخلاو براجتلا يهام ؟ كناريج عم لاحلا وه
 لصاوتلا يجري ؟ انعم اهتكراشم كنكمي يتلا

 مكتاربخو مكبراجت عامسب متهن نحن ، انعم
. عوضوملا اذه لوح

ةعيرسلا ةباجتسالا زمر
اذه دجت نأ كنكمي انه

ىرخأ تاغلب صن

 راج يا فرعت له“
 تجتحا اذا دصقت
”؟ركسلا ضعبل

:لحلا دجتل ةروصلا يف ثحبا
 .اهحاتفم ىلع روثعلا عيطتست ال سيلينأ •
 ةعطق رنيار يطعيو هدلاو عم زبخي لوب ناك •

 .رهظلا دعب ةلوليق عطقي امم ، ةكعكلا نم
 يفريم تظحال ، بعلملا يف هسفن حرج ياك •

.ةدعاسملل عفدناو  كلذ
.ديربلا قودنص نوغرفي سوكرامو نافيتس •

.ناكم لك يف يناليم نامك فزع عامس نكمي •
.يلزنملا هبجاو ءادأ لواحي ديفيد •

 ةليوط ةرتف ذنم ريام ةديسلا ارت مل سنيا •
. قلقب رعشت يهو

ليمإ لفطلا مان ، اًريخأ •
 دعاست (اهب ةصاخلا ةياعرلا ةمّدقم)تيجيرب •

 . ليسغلا قيلعت يف ثور
جراخلل بهذت نأ بجي يفيف •

 ةحاس يف نوحاتري هقافرو اكول رعشي •
.ةضايرلا

 لدابتيو قيرطلا ىلع يبابشلا لمعلا •
.بابشلا عم راكفألا

. ملسلا يف اكيم ةطقلا تعاض دقل •
 رظتني شتيفورودوت ةديسلاو ديسلا •

.ءادغلا
.اهداليم ديعب لفتحت لرماه ةلئاع •

 دعب مهتوق نم اوصلخت ايمو ناجيد و انآ •
ةسردملا

ًالامحأ لمحت نأ اروبيد ىلع بجي •  يهو ةليقث 
 ةدعاسم ىلا ةجاحب

 اهنباو الييناد اهتراجل خبطت ادريج تناك •
بيليف

 لفحب ايليمإل نونغي ىقيسوملا نوفزاع •
.رشابم يقيسوم

 ، هسبالم رايتخا دنع اًمهم اًئيش رتيب يسن •
. كلذ يف اهتدعاس تيماس هظحال

. ةدعاسملاب موقت يلا يف ضيرمتلا ةيعمج •
 ةسام ةجاحبو ةمطحم ةيبشخلا ىليل ةيحورم •

 .حالصإلل
دنومدإل اًدج مهم تايافنلل قيقدلا زرفلا •

.بعلملا يف ةهزنب اًعم موقنو  ياش برشن •

 :لصاوتلا امولعم
Verein Sozialsprengel Hard

Ankergasse 24
6971 HARD

Austria

E-Mail: sozial@sprengel.at
74544 5574 43+  : فتاه

 : ماودلا تاقوأ
Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr

ةقبسملا تاليجستلا عمو

Arabisch


