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؟Elderlearn ماهي

سيساعدك عىل ان تتكلم وتفهم Elderlearn االنضمام إىل

اللغة الدنماركية بشكل أفضل. نحن نناسب طالب اللغة ، الذين يرغبون في تحسين

قدراتهم و مهاراتهم في اللغة الدنماركية عن طريق التحدث مع كهل دانماركي. حالما

يتم التسجيل والمطابقة سوف نقوم بزيارة أحد الكهول إما في منزله أو في مكان آخر بالقرب

، من منزله. الماقبلة مع الكهول تعد فرصة فريدة من نوعها لممارسة اللغة الدنماركية

وكذلك للتعرف عىل الثقافة والتقاليد والتاريخ الدنماركيين. كل من الطالب و الكهول

.مجاني تماما Elderlearn مشاركون عن تكوع وكذلك لالنضمام إىل

                                             

االلتزام الطوعي

باعتبارك طالب لغة فأنت تلتزم عن طوعية لكي تنشء عالقة مع الكهول الذين

يعيشون في مجتمعك. نقترح أن تحدق المطابقات مرة واحدة في األسبوع عىل األقل  للتحدث وممارسة اللغة

الدنماركية أو القيام

بأنشطة أخرى يختارونها. بعد االجتماع األول ، ستقرر أنت و مطابقك مع بعضكما وقت

، اللقاء. حتى يشعر كل شخص بالراحة في عالقته الجديدة ، نقترح عليك ان تثق توقعاتك

.بما في ذلك المحادثات حول ما تريد الخروج منه وايضا كوابح الشخصية

 

 

 تنظيم اللقاءات

Elderlearn ستقوم بتنظيم لقائك األول. بعد

اللقاء األول ، سوف تكون مسؤول انت ومطابقك عن تنظيم اللقاءات القادمة. ليس لدينا

أي توقعات بشأن وقت اجتماعك أو عدد المرات التي تقابل فيها. ومع ذلك نحن نوصيك

بالتخطيط موعد ووقت اللقاء التالي أثناء مقابلتكما. تذكر أن تحتفظ برقم هاتف

.الكهل، لكي  يمكنك مهاتفته  في أي وقت

 

 الغاء اللقاءات

إذا كنت غير قادر عىل حضور لقاء فمن االجدر أن تلغيه  في اسرع وقت ممكن. إن أمكن ، يمكنك اقتراح موعد

جديد لالجتماع التالي عند اإللغاء. تذكر أن تهاتف الكهل عن طريق رقم الهاتف الوارد

في البريد اإللكتروني الذي تم استالمه في يوم مطابقتك. إذا كنت عىل ثقة بان الكهل

.يستخدم الرسائل النصية ، فيمكنك اإللغاء عن طريق الرسائل النصية

 

التسجيل للقاءات االسبوعية

كل يوم أحد ، سوف تتلقى رسالة عىل بريدك إلكتروني. عن طريق البريد

اإللكتروني و نريد منك اإلجابة ب"نعم" أو" ال" عىل ما إذا كنت

ان تقوم الرد عىل هذه الرسالة Elderlearnقد التقيت بمطابقك في ذلك األسبوع. من المهم ل

اإللكترونية ألننا نقوم بكتابة تقارير بناء عىل البيانات التي نجمعها للشركائنا في

البلدية ، كذلك إىل رساالت تزكية طالب اللغة فيما يتعلق بطلبات العمل. في حالة

كانت لديك أسئلة بخصوص التسجيل األسبوعي للقاء فال تتردد في االتصال بنا عىل : +45 60 56 06 53

kontakt@elderlearn.dk :البريد االلكتروني:



 

 

:   Elderlearn  تواصل

بالتواصل معك عبر المكالمات الهاتفية أو الرسالة النصية أو البريد اإللكتروني في احد  Elderlearnستقوم

:السيناريوهات التالية

 

 

--عند تنظيم اللقاء األول

سنكون عىل اتصال بك والقيام بمطابقتك إليجاد ووقت مناسب لكالكما في اللقاء األول. قد يشارك موظف

Elderlearn في اللقاء األول في حاالت قليلة.

 

  -مكالمات المتابعة خالل األسبوعين األولين بعد المطابقة

نحن عىل اتصال مع طالب اللغة والكهول في بداية اللقاء لمتابعة كيفية سيرها. هذا يتيح لنا التحدث عن اللقاء ،

.واالستماع إىل االنطباعات األولية واإلجابة عىل األسئلة ومعالجة التوتر

 

- انعدام الرد عىل التسجيل في اللقاء األسبوعي

إذا لم نحصل عىل إجابة منك ، فسنقوم باالتصال بك وتذكيرك بانك لم ترد علينا

 

- عندما نقوم بجمع البيانات للتقارير

سوف نتواصل مع طالب اللغة والكهول عىل حد سواء لطرح األسئلة عليهم بخصوص البرنامج عند إعداد التقارير. يتم

.تقديم هذه التقارير إىل البلديات المختلفة التي نتعاون معها

 

توقف اثناء اللقاء

إذا تغيرظرفك فمثال قد تصبح مشغوال جدا أو قد تسافر إىل بلد آخر لفترة أطول ، فمن المهم أن تقوم بإبالغ مطابقك و

Elderlearn. يمكننا بعد ذلك إيقاف عالقتك لمدة تصل إىل ثالثة أشهر.

 

إنهاء اللقاء

إذا كنت ترغب في إنهاء اللقاء ألنك ربما ستنتقل، أو ستبدأ وظيفة بدوام كامل أو أنك ال تريد أن تصبح جزءا من

Elderlearn بعد اآلن ،فعلميك ان تعلم كل من مطابقك وكذلك Elderlearn. يمكنك االتصال بشركة Elderlearn 

kontakt@elderlearn.dk :عبر الهاتف: +45 60 56 06 53    أو البريد اإللكتروني

 

!شكرا لك

نأمل أن تحصل عىل الكثير من االستفادة وأنت تبني عالقة جيدة مع .Elderlearn نحن متحمسون لتطوعك في

.مطابقك
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