
 Druten أو Arnhem أو Nijmegen حاميل اإلقامات الناطقني باللغة العربية يف
                                        Neerijnen أو Geldermalsen أو Culemborg أو Wijchen أو Beuningen أو

West Maas en Waal أو Buren أو Tiel أو Maasdriel أو Zaltbommel أو
.Neder-Betuwe أو 

فكروا قليالً وليتخيل كالً منكم نفسه يكرس مزهرية. تشاهدها تتكرس اىل ألف قطعة. ماذا تفعل؟ 
هل تلتقط القطع وتحاول استعادة املزهرية كام كانت؟ أم ترميها بعيداً؟ أورمبا قد تلتقط القطع 

وتصنع منها شيئاً جميالً مثل الفسيفساء امللونة الجميلة؟
يُعدُّ بناء حياتك يف هولندا تحدياً ليس سهالً. تختلف أشياء كثرية هنا مقارنة مبا اعتدت عليه يف 

بلدك. أنت تعيش يف بلد جديد، ولديك لغة جديدة وليس لديك الكثري من أفراد العائلة منحولك، 
وأنت اآلن بني أناس لديهم عادات وتقاليد مختلفة عام اعتدت عليه.

كيف تكون إيجابياً ونشطاً؟ هذا هو موضوع مرشوع موزاييك!

ماذا ستتعلم؟ 

بعد انتهاء الدورة التدريبية، ستكون قادراً عىل وضع تصوٍر لنفسك عن الشكل الذي ترغب أن يبدو 
عليه مستقبلك، إضافًة إىل الخطوات األوىل التي ميكنك اتخاذها للوصول إىل ذلك، سواٌء أكان ذلك 

مبفردك أو مع اآلخرين، كام ستتمكن من تحديد وتوظيف املواهب التي متتلكها.
بهذه الطريقة ميكنك الدخول إىل مستقبل إيجايب بل أكرث إيجابية، ورمبا ميكن أن تساهم 

طريقتك الجديدة يف النظر إىل األمور يف إيجاد فرص عمل مدفوعة األجر.

من يستطيع احلضور؟

هل تحقق الرشوط املطلوبة؟ إذن ميكنك املشاركة. يناسب هذا املرشوع جميع الفئات العمرية الذين يستوفون الرشوط التالية: 
ترصيح إقامة مؤقت )اللجوء(.  

أنت منفتح وتريد أن تتعرف عىل طريقتك يف النظر إىل األمور.  
تريد بناء مستقبل لعائلتك ولنفسك.  

تتحدث وتقرأ وتفهم اللغة العربية )من الناطقني باللغة العربية(.  
ليس لديك عمل مدفوع )حتى اآلن(.  

عمرك 18 سنة أوأكرث.  
.)uitkering( تتلقى مساعدة اجتامعية من بلديتك آوت كريينخ  

ميكنك حضور 6 محارضات كل محارضة ساعتني خالل النهار أواملساء )دورة أكتوبرأو دورة مايو(.  
مقيم يف Nijmegen أو Arnhem أو Druten أو Beuningen أو Wijchen أو Culemborg أو Geldermalsen أو   

.Neder-Betuwe أو West Maas en Waal أو Buren أو Tiel أو Maasdriel أو Zaltbommel أو Neerijnen

كيف ستتعلم؟

ستقوم خالل املحارضات الستة باملهام واملشاركة يف األنشطة ضمن مجموعات.
مدة كل محارضة ساعتني.

تتكون كل مجموعة من 15 طالبا كحد أقىص.
سوف تلتقي بأشخاص ُملِهمني من هذه املنطقة، وسوف يتحدثون عن الطريقة التي اتبعوها للوصول ملا هم عليه اآلن، إضافة إىل 

ذلك، ستتعلم من:
فيديو ُملِهم.  

مهام العمل سهلة التنفيذ.  
الواجبات املنزلية الصغرية واللطيفة التي ال تتطلب الكثري من الوقت.  

بناء مستقبلك كصنع املوزاييك ...



املرافق والوقت واملواقع

.)Radboud University & Indigo( مدرسون مهنيون عىل مستوى الجامعات  
دروس خالل النهار واملساء. ميكنك اإلختيار.  

الدروس ستكون يف مكان قريب ميكنك الوصول إليه بسهولة.  
سوف تتبع الدروس يف البلدية الخاصة بك اعتامداً عىل املكان الذي تعيش فيه، لن يكون بعيداً.  

هل لديك أطفال وتحتاج إىل جليسة أطفال؟ ملن يحتاج إليها، ميكن أن يكون هناك جليسة أطفال متاحة   
أثناء الدروس.

الدراسة واالبحاث

يقوم باحثون منRadboud University بدراسة فيام إذا كانت املشاركة يف الدورة تساعد حاميل اإلقامات 
املؤقتة عىل االندماج. هذا يساهم يف تحسني املوارد املتاحة لحاميل اإلقامات املؤقتة. من خالل املشاركة يف الدورة، 

فإنك تشارك يف هذا البحث أيضاً، وبالتايل تساهم يف تحقيق هذا الهدف. تستلزم املشاركة يف البحث ملء ثالثة 
استبيانات حول رفاهيتك العامة واتصاالتك االجتامعية وأنشطتك اليومية. األجوبة التي سوف تعطيها ستبقى رسية 

بشكل كامل، و لن يطلع أحد عىل اإلجابات التي أعطيتها شخصياً.

الشهادة
هل حرضت جميع الدروس وانتهى املرشوع؟ إذا سيتم تسليمك شهادة يف قاعة مدينة Nijmegen ضمن حدث نهايئ ورسمي.

كيفية التسجيل

التسجيل عن طريق ارسال بريد الكرتوين اىل العنوان التايل:
mosaic@fm.ru.nl

يحتوي املعلومات التالية
1-  اسمك االول اسم العائلة.

2-  عنوان السكن )اسم الشارع ورقم املنزل, الرمز الربيدي و البلدية(.
3-  رقم الهاتف.
4-  تاريخ امليالد.

5-   اكتب هذه الجملة:
 أنا )اكتب اسمك الكامل( أُعطي االذن باستخدام معلومات التسجيل التي اعطيها عني للتحقق ما اذا كنت 

متوافق مع متطلبات املشاركة يف هذه الدورة.
بناًء عىل تفاصيل التسجيل، نتحقق مام إذا كنت تستويف رشوط املشاركة يف الدورة التدريبية ومن ثم البحث 

أيًضا. بإضافة الجملة املذكورة أعاله ، فإنك متنحنا اإلذن ملشاركة التفاصيل الخاصة بك مع موظف االتصال لدينا يف 
منطقتك Werkzaak Rivierenland )للمشاركني يف منطقة Rivierenland(. ستسخدم بياناتك فقط للتحقق مام 

إذا كنت تستويف رشوط املشاركة أم ال.

      مبجرد حصولنا عىل تأكيد بأنك تستويف رشوط املشاركة، سرنسل لك رسالة عرب الربيد اإللكرتوين لرنحب بك يف     
.Radboud University الدورة التدريبية. أيضاً، سوف تتلقى املزيد من املعلومات حول البحث يف

يف حال مل تعد ترغب يف املشاركة يف الدورة التدريبية والبحث، ميكنك سحب موافقتك من خالل إرسال بريد 
mosaic@fm.ru.nl إلكرتوين إىل



مالحظة:
نعلمكم بأن العدد محدود للمشاركني الناطقني باللغة العربية. لذلك ال تنتظر طويالً  للتسجيل 
يف هذه الدورة. ستبدأ الدورة األوىل يف أكتوبر والثانية يف مايو. ستصلك املزيد من التفاصيل عن 

املكان والتاريخ واألوقات عن الدورات يف سبتمرب. بعد الدورة، سوف تحصل عىل شهادة موقعة من 
 ،Radboud University ،GGD ،Gemeente Nijmegen ،VWN ،Indigo ،Pro Persona

.Yalla foundation

يتطلب املرشوع بشكل خاص من املرأة املشاركة الواسعة لالستفادة املتبادلة من الخربات واملهارات، 
لذلك تم توفري رعاية خاصة لألطفال ومجموعات نسائية خاصة.

مزيد من املعلومات؟

هل تريد املزيد من املعلومات أو االستفسارات؟ ميكنك أن تطرح أسئلتك باللغة 

اإلنجليزية أو الهولندية أو العربية عرب الربيد اإللكرتوين:

mosaic@fm.ru.nl  

أو باالتصال عىل الرقم: 

                                                                             06 85467557   
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