نرحب بالغرباء
مشروع التوجيه واإلرشاد ) نرحب بالغرباء ( يساعد طالبي اللجوء على التأقلم مع الحياة في منطقة بورتالند ،والية
مني .ونهدف من خالل هذا املشروع بناء شراكة وتعاون بني املهاجرين الجدد واملرشدين الذين سيكون بإستطاعتهم
مساعدتك لتتعلم حول البلد الجديد والثقافة الجديدةِ .علما ً بأن املشروع يُدار كليا ً بواسطة متطوعني فقط.
ما هو املرشد
تحسن لغتك اإلنجليزية
املرشد هو صديق .هو أو هي ،قد يساعدك وعائلتك لإلستقرار في أميركا ،وقد يساعدك على
ّ
والتكيف ملناخ مني ،وكذلك التع ّلم حول نظام التعليم واملنظمات األخرى التي تزودك بالخدمات التي تحتاجها .يريد
املرشدون أن يلتقوا بك ليتعرفوا عليك وليعرفوا عنك وعن ثقافتك بشكل أكثر ،ويجعلونك تشعر أنه مرحب بك هنا.
) نرحب بالغرباء (  ،هي ليست منظمة رسمية ،فليس لدينا موظفني مدفوعي األجر .نحن ببساطة جيرانك ،وأناس
يعيشون في منطقة بورتالند ،ويأملون أن يجعلوها مكان يرحب باملهاجرين .املرشدون
مدربني بشكل محترف ،ومع ذلك نستطيع أن نساعدك في اكتشاف املصادر لحل املشاكل أو أن نجيب على
ليسوا ّ
األسئلة.
ما هو املتوقع مني إذا أُسجِّ ل في البرنامج
أنت ومرشدك ستوافقان على صداقة ثقافية متبادلة .وبصورة عامة ستقرران ،كم من الوقت ستقضيان معاً ،وأنواع
األنشطة التي ستعملونها معا ً .الرجاء يجب أن تعرف بأن املرشدين رغم أنهم يريدون مساعدتك ،لكنهم مثلك أيضا ً
لديهم ما يشغلهم في هذه الحياة .أنت ومرشدك ستناقشا األشياء التي من املمكن أن يساعدك فيها ،واألشياء التي ال
يمكن للمرشد أن يساعدك فيها .ويتوقع منكما أن تحترما وتدركا الثقافة والدين واألخالق والحدود الشخصية لكليكما.
في حالة اتخاذك قرار املشاركة مع مرشد معني ،نرجو منك أن تكون صبورا ً أثناء محاولتنا إيجاد الشخص الذي
سيكون مناسبا ً لك .وذلك من املمكن أن يأخذ إسبوعني أو أكثر .والرجاء أيضا ً أن تتحلى بالصبر خالل فترة التعارف
املبدئية مع املرشد .ففي بعض األحيان قد تأخذ مدة لتشعران بإنسجام وراحة مع بعضكما.
وختاماً ،إذا لديكم أسئلة عن مشروع ) نرحب بالغرباء ( أو تواجه قضايا مع مرشدك وتو ّد مناقشتها ،الرجاء اإلتصال
بنا.
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