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 ؟ الفریق عضو بە یتمیز الذي ما

 إجتاز أن ەل سبق وقد ، الحديث أطراف معك يتجاذب شخص ھو الفريق عضو

 ، للمحتاجین المواساة تقديم كیفیة وفي األزمات نفس علم في متخصصة دورات

 مع الناجح الحوار كیفیة حول العملیة التمارين من عدد اجتیاز باالضافة

 . والكوارث األزمات وقت في المتضررين

 عندك.  الجلوس على والقدرة لإلنصات والرغبة الوقت بسعة الفريق عضو يتمتع

 ەوسع في بما سیقوم ەفإن تحیرك أسئلة على إجابة أو إرشاد إلى بحاجة كنت فإذا

 . لمساعدتك

 . لك الدعم وتقديم معك للحديث مستعد الفريق عضو

 تصل التي المعلومات كل سرية بحفظ وأخالقیا   قانونیا   ملتزم الفريق عضو أن اكم

 . األمر كان مھما آخرين إلى ينقلھا وال ەمسامع إلى

 

 فریق أعضاء أحد إستقبال في ترغب عندما تفعل ماذا

 المتطوعین؟ األجانب

 ناحبالج بالعاملین اإلتصال فعلیك الفريق أعضاء أحد مع التحدث في رغبت إذا

 اإلتصال بمندوب باالتصال بدورھم وسیقومون ، ەفی تقیم الذي بالمستشفى الطبي

 . بالمشروع المتطوعین بفريق

 عمرك ذكر فعلیك ، المتطوعین أحد إستقبال في برغبتك الممرضة تبلغ عندما

 لقاء في رغبت وإذا . تعتنقھا التي الديانة وكذلك ، بھا تتحدث أن تريد التي واللغة

 قدر رغبتك بتحقیق نقوم فإننا ، أخرى لديانة ممثل أي أو القساوسة أو ألئمةا أحد

 . اإلستطاعة

 المتطوعین األجانب فریق

 المستشفیات في
 

 متفھم لشخص تحكیھا أن في ترغب وأفكار مشاكل لديك ھل

 وإلتزامە ، األصلیة بلغتك معرفتە إلى باالضافة  وثقافتك لخلفیتك

 ؟ أسرارك بكتمان

 تقلقك دينیة أو روحانیة أمور عن آخر لشخص تحكي أن تريد ھل

 عن األثقال تخفیف في ترغب فقط أنك أم ؟ بالمستشفى رقادك أثناء

 ؟ زائر لصديق ھمومك إفضاء طريق عن صدرك

 

 اإلختیار ھو المستشفیات في المتطوعین األجانب فريق إذن

 . المناسب

 

 ؟ المتطوعین األجانب فریق ھو من

 األعمار مختلف من ومرأة رجل ٤٠ من المتطوعین األجانب فريق يتكون

 من التأكد بعد الفريق ھذا ضمن اختیارھم تم وقد . الدينیة والخلفیات والجنسیات

 . اآلخرين مع اإلجتماعي التواصل على والقدرة والوعي والبصیرة بالحكمة تمتعھم

 أنشطة من الستفادةا على وافقت قد كوبنھاجن العاصمة في كبیرة مستشفیات 7 ھناك

ي ريجس ھوسبتال, مستشفى ھیرلیف وجلوستروب, وھ أال ، معە والتعاون الفريق

 ا.ريدريكسبرج ومستشفى أماجر وفیدوفمستشفى بیسببیرج وف


