
؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن

.اوام ص  إذا ُدمل إراءات اوء
ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد

رة طو ذ ؤوا ءھمون أو أ .  مراد صب ھذه اداً أ  مد .ط وھمأ!

؟اطوعذا ل

رر ادواا ء أو إطا ن إق ارا أو ا م ا  لل ا  د طوعم . ا  د
دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
ن م رح  اة . رات اوواطب أو ا دم ال ل امم:  ددة  م

م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 

ظوا  .ذك ط طون اذ ارارات ا م. أورك ا وب ك اول  اورة ن ل ان
 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
https://www.diakonie.de/Broschuere_Migration-2015.pdf

ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان

ھ  اس  ًدم ادة . "درة ارب"ل إم ادد ن ھذه ادرات . ا   إ اظت ارة
و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.

 ن أن ب اطا ھ وا إدطد ا؟وع
وھذا  أً أن  أد  .اس اذن ون ل ماطون  ھو ال د  ق م أن ون م طب دى

م أن ون م  ,من م د اطو و م : ون .وود ادد ا ن اطون ط ن أو ود
ون ن اد أن م م ن اوت . وم دود. ظم اطون دم وظ وادد م دم أر. وزام وام

ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
 د ره ن وان م أن ووا  ن ن أن اذي وو ارن ط دى ا. ل ھذا  ض ان
دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م

م أ . ر م إد ل  و . إذا ن دك و  ا ,ن دم أي   اطون
.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و
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ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان
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 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .
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ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان
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ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
 د ره ن وان م أن ووا  ن ن أن اذي وو ارن ط دى ا. ل ھذا  ض ان
دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م

م أ . ر م إد ل  و . إذا ن دك و  ا ,ن دم أي   اطون
.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و

؟ونطوان ھم 
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ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن
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ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
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ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد

رة طو ذ ؤوا ءھمون أو أ .  مراد صب ھذه اداً أ  مد .ط وھمأ!
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رر ادواا ء أو إطا ن إق ارا أو ا م ا  لل ا  د طوعم . ا  د
دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
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  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .
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؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن

.اوام ص  إذا ُدمل إراءات اوء
ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد

رة طو ذ ؤوا ءھمون أو أ .  مراد صب ھذه اداً أ  مد .ط وھمأ!

؟اطوعذا ل

رر ادواا ء أو إطا ن إق ارا أو ا م ا  لل ا  د طوعم . ا  د
دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
ن م رح  اة . رات اوواطب أو ا دم ال ل امم:  ددة  م

م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 

ظوا  .ذك ط طون اذ ارارات ا م. أورك ا وب ك اول  اورة ن ل ان
 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
https://www.diakonie.de/Broschuere_Migration-2015.pdf

ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان

ھ  اس  ًدم ادة . "درة ارب"ل إم ادد ن ھذه ادرات . ا   إ اظت ارة
و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.

 ن أن ب اطا ھ وا إدطد ا؟وع
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دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م

م أ . ر م إد ل  و . إذا ن دك و  ا ,ن دم أي   اطون
.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و
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دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
ن م رح  اة . رات اوواطب أو ا دم ال ل امم:  ددة  م

م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 

ظوا  .ذك ط طون اذ ارارات ا م. أورك ا وب ك اول  اورة ن ل ان
 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
https://www.diakonie.de/Broschuere_Migration-2015.pdf

ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان

ھ  اس  ًدم ادة . "درة ارب"ل إم ادد ن ھذه ادرات . ا   إ اظت ارة
و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.

 ن أن ب اطا ھ وا إدطد ا؟وع
وھذا  أً أن  أد  .اس اذن ون ل ماطون  ھو ال د  ق م أن ون م طب دى

م أن ون م  ,من م د اطو و م : ون .وود ادد ا ن اطون ط ن أو ود
ون ن اد أن م م ن اوت . وم دود. ظم اطون دم وظ وادد م دم أر. وزام وام

ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
 د ره ن وان م أن ووا  ن ن أن اذي وو ارن ط دى ا. ل ھذا  ض ان
دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م

م أ . ر م إد ل  و . إذا ن دك و  ا ,ن دم أي   اطون
.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و

؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن

.اوام ص  إذا ُدمل إراءات اوء
ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد
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و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
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ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان

ھ  اس  ًدم ادة . "درة ارب"ل إم ادد ن ھذه ادرات . ا   إ اظت ارة
و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.

 ن أن ب اطا ھ وا إدطد ا؟وع
وھذا  أً أن  أد  .اس اذن ون ل ماطون  ھو ال د  ق م أن ون م طب دى

م أن ون م  ,من م د اطو و م : ون .وود ادد ا ن اطون ط ن أو ود
ون ن اد أن م م ن اوت . وم دود. ظم اطون دم وظ وادد م دم أر. وزام وام

ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
 د ره ن وان م أن ووا  ن ن أن اذي وو ارن ط دى ا. ل ھذا  ض ان
دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م

م أ . ر م إد ل  و . إذا ن دك و  ا ,ن دم أي   اطون
.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و

؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن

.اوام ص  إذا ُدمل إراءات اوء
ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد

رة طو ذ ؤوا ءھمون أو أ .  مراد صب ھذه اداً أ  مد .ط وھمأ!
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دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
ن م رح  اة . رات اوواطب أو ا دم ال ل امم:  ددة  م

م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 

ظوا  .ذك ط طون اذ ارارات ا م. أورك ا وب ك اول  اورة ن ل ان
 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
https://www.diakonie.de/Broschuere_Migration-2015.pdf

ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان

ھ  اس  ًدم ادة . "درة ارب"ل إم ادد ن ھذه ادرات . ا   إ اظت ارة
و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.

 ن أن ب اطا ھ وا إدطد ا؟وع
وھذا  أً أن  أد  .اس اذن ون ل ماطون  ھو ال د  ق م أن ون م طب دى

م أن ون م  ,من م د اطو و م : ون .وود ادد ا ن اطون ط ن أو ود
ون ن اد أن م م ن اوت . وم دود. ظم اطون دم وظ وادد م دم أر. وزام وام

ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
 د ره ن وان م أن ووا  ن ن أن اذي وو ارن ط دى ا. ل ھذا  ض ان
دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م

م أ . ر م إد ل  و . إذا ن دك و  ا ,ن دم أي   اطون
.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و

؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن

.اوام ص  إذا ُدمل إراءات اوء
ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد
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و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
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ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان

ھ  اس  ًدم ادة . "درة ارب"ل إم ادد ن ھذه ادرات . ا   إ اظت ارة
و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.

 ن أن ب اطا ھ وا إدطد ا؟وع
وھذا  أً أن  أد  .اس اذن ون ل ماطون  ھو ال د  ق م أن ون م طب دى

م أن ون م  ,من م د اطو و م : ون .وود ادد ا ن اطون ط ن أو ود
ون ن اد أن م م ن اوت . وم دود. ظم اطون دم وظ وادد م دم أر. وزام وام

ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
 د ره ن وان م أن ووا  ن ن أن اذي وو ارن ط دى ا. ل ھذا  ض ان
دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م

م أ . ر م إد ل  و . إذا ن دك و  ا ,ن دم أي   اطون
.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و

؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن

.اوام ص  إذا ُدمل إراءات اوء
ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد

رة طو ذ ؤوا ءھمون أو أ .  مراد صب ھذه اداً أ  مد .ط وھمأ!

؟اطوعذا ل

رر ادواا ء أو إطا ن إق ارا أو ا م ا  لل ا  د طوعم . ا  د
دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
ن م رح  اة . رات اوواطب أو ا دم ال ل امم:  ددة  م

م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 

ظوا  .ذك ط طون اذ ارارات ا م. أورك ا وب ك اول  اورة ن ل ان
 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
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ون ن اد أن م م ن اوت . وم دود. ظم اطون دم وظ وادد م دم أر. وزام وام

ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
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ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن
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م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
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رة طو ذ ؤوا ءھمون أو أ .  مراد صب ھذه اداً أ  مد .ط وھمأ!
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رر ادواا ء أو إطا ن إق ارا أو ا م ا  لل ا  د طوعم . ا  د
دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي
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م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 

ظوا  .ذك ط طون اذ ارارات ا م. أورك ا وب ك اول  اورة ن ل ان
 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .
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  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
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 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
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ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان
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و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.

 ن أن ب اطا ھ وا إدطد ا؟وع
وھذا  أً أن  أد  .اس اذن ون ل ماطون  ھو ال د  ق م أن ون م طب دى

م أن ون م  ,من م د اطو و م : ون .وود ادد ا ن اطون ط ن أو ود
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دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م
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.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و

؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن

.اوام ص  إذا ُدمل إراءات اوء
ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد

رة طو ذ ؤوا ءھمون أو أ .  مراد صب ھذه اداً أ  مد .ط وھمأ!

؟اطوعذا ل

رر ادواا ء أو إطا ن إق ارا أو ا م ا  لل ا  د طوعم . ا  د
دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
ن م رح  اة . رات اوواطب أو ا دم ال ل امم:  ددة  م

م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 
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 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
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دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م
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دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
ن م رح  اة . رات اوواطب أو ا دم ال ل امم:  ددة  م

م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 

ظوا  .ذك ط طون اذ ارارات ا م. أورك ا وب ك اول  اورة ن ل ان
 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
https://www.diakonie.de/Broschuere_Migration-2015.pdf

ر ن ون ا. إرد اوء  ظم اطت ا و د ن ن أً ات ار د راز 
ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان

ھ  اس  ًدم ادة . "درة ارب"ل إم ادد ن ھذه ادرات . ا   إ اظت ارة
و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.

 ن أن ب اطا ھ وا إدطد ا؟وع
وھذا  أً أن  أد  .اس اذن ون ل ماطون  ھو ال د  ق م أن ون م طب دى

م أن ون م  ,من م د اطو و م : ون .وود ادد ا ن اطون ط ن أو ود
ون ن اد أن م م ن اوت . وم دود. ظم اطون دم وظ وادد م دم أر. وزام وام

ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
 د ره ن وان م أن ووا  ن ن أن اذي وو ارن ط دى ا. ل ھذا  ض ان
دة ن أد إذا ب م إد ا .ل أن ل اطوع أي ء  رام واذ وام. ن ھذا ھو زء ن م

م أ . ر م إد ل  و . إذا ن دك و  ا ,ن دم أي   اطون
.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و

؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن
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ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان
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ون ن اد أن م م ن اوت . وم دود. ظم اطون دم وظ وادد م دم أر. وزام وام

ورم ن ذك . ن ارنأو ن م ن أوا م ار ارن ن  د اطون دم . ح دم
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 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
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.ون ن اد أن رو ن اب.  و ت  دة ا دت  ان, إف ادات وط ال م

وت د اطوع ك؟ ھ ا
 واووھذا  أن ازام واد . ن  ھو  ت ارىأل رو  ا ا ا ه ووع اوت 

و , د دوث أي ء  وت ود  اطون أو اذا رم رأم ول ووع  .م دا دى اطون
ظم . ان م ن رب ادة أو دك   وك ن و ك ادث . بات وااطوون إم  و

؟ونطوان ھم 
. 

ادو . ون م ار مل ا واطم أو ال   .ادت زنض ادو  أ ھ دم
 ًأ ؤو ا رن انا  , نو ا ن اراءات إت ك إذا وء ااأ  . ن

.اوام ص  إذا ُدمل إراءات اوء
ال  ظم ل  .ن  ھو اطوبھك دد أل ر ن ان ان اذن ون  ل ان

 ظم .   أن ل در  ھو روري .ص أو ر أر120وادة ط ل  ا ان ود 
م ا ك دوراتس ھ نا رف رصا و  لد ودم اط تة اا  را

ا .م د  درافمر .ن ا رد صك أن ھ  ورة ت نن وأا
اض م ھم .  ون  أي  ن ال وون  أوت رام". ناطو"طق م  .دةھمداد

رة طو ذ ؤوا ءھمون أو أ .  مراد صب ھذه اداً أ  مد .ط وھمأ!

؟اطوعذا ل

رر ادواا ء أو إطا ن إق ارا أو ا م ا  لل ا  د طوعم . ا  د
دون  ل إد طوون ارون. رز اري و اوء أو د د ارل ودم اطت أو إ

ھك أً ادد ن اط . وظون ءات  ان انران وال أو دون اطل  اوات اد
 .طو وون طونھك ادد ن ارن اذن ون  ا ذ رة . ا وار  ف اوادي

.رم او دون  ر ن ان رن

 ورة نن اوا أ ون ھمطول ھ, ارىن أ  ون نذن ا ك .مذر وون ا ورن ا
ن م رح  اة . رات اوواطب أو ا دم ال ل امم:  ددة  م

م رام إ ادوار ار ل . أص ن وت ارورةون ن إد وف او  أ وأن 
 ردة اأن. ا  ھذا ءل ا وم ك أن بدكدك .و دا ؤوا  ن .ون طاو

  ن م دةم اد مر أن م  ت. وا إذال ا  ن  طوع ل ن قراُ ل
ھذه ھ . وس اص اطوع اذي راكھروك كح  ب ك أن وم , اوءدم إراءات ن 

ظوا  .ذك ط طون اذ ارارات ا م. أورك ا وب ك اول  اورة ن ل ان
 ٌ أ : بءطإق اوأو ا ال ردي أ را. ا  لل اون ا كذ . ن أن ھذه ا
 طوعري أو ال اا  ھ  داء لل اد دا رة رمط  ًء. ط ونون اطو

ث ون ل اطر او ھو  ر ان قون . ب اور  أ  ً اوت ااول م 
  اذا , ا ا ور ا واوء.  أور إد رص ال وان ل ال , ادة ن م دد

و ا  ونا  ءم ا ,ن صأ  و أن .

ن ھ اظت اوودة؟
وادة م ھ ظ  .اظت ارة ھ ات ار. ھك ظت ر ددة  ا ث ل اطوون

"ود" ,ا  ا دا ظ . ـ رت ادب ا"ود "ط اراا  دو:
https://www.diakonie.de/Broschuere_Migration-2015.pdf
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ھك درات ور أرى , و إ ذك .اص اطو وور ار ن ار ارة دة ان

ھ  اس  ًدم ادة . "درة ارب"ل إم ادد ن ھذه ادرات . ا   إ اظت ارة
و .وھ ورة دةون اد نذراد اا ك أ.
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