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«سالوتی»شرح برنامه   

روزمره با یک شخص رابط آلمانی زبان دیدار  در زندگی جهت صحبت به زبان آلمانی و دریافت کمک

 دارید

این شخص این کار را شما را یک شخص رابط آلمانی زبان در مسائل روزمره همراهی میکند.   «سالوتی»در برنامه 

صحبت میکنید. شما میتوانید کمک های  یانجام میدهد. شما با همدیگر آلمان خود در زمان فراغتبدون دریافت کدام مزد 

انجام مشق شب )کار ، پر کردن یک فرمبه   میتواند دیگری هم از این شخص دریافت کنید. به گونه مثال شخص رابط

ویا آشنایی بهتر با محیط اطراف )خدمات مهم، باشگاه ها( کمک کند.خانگی(، تفهیم یک نامه،   

سواالتی را از شما میپرسد. جهت شناخت شما و آشنایی بهتر از شرایط زندگی تان  کرویتس بازللند یروت در گفتگو نخست

ی میخواهید دریافت کنید. اگر سوالی برای شما ناراحت کننده باشد، میتوانید بگوید که شما توضیح میدهید که چه نوع کمک

 نمیخواهید در مورد آن صحبت کنید.

 

یک الی سه روز دیدار میکنید. یک مالقات  ۱۴یا هم در هر شما با شخص رابط هفته وار و
 . شما باهم قرار میدهید که کجا با هم مالقات کنید.ساعت طول میکشد

 
کادمند روتی کرویتس یک دوام میداشته باشد. این رابطه شش ماه ویا هم بیشتر از شش ماه 

 حاضر است.شما جهت پاسخدهی به سواالت میشه بازللند ه
 

و مدت زمان  مالقات
 آن

 که این رابطه ششماه ویا هم بیشتر از آن طول میکشد. شما زمان به این   شما میدانید
 رابطه دارید.

  شخص رابط این  .کرده میتوانیدهای توافق شده را رعایت  قراراطمینان حاصل کنید که
 خود برنامه ریزی می کند. فراغترا در وقت  مالقات قرار

 قبل اطالع دهید.  اگر وقت مالقات برایتان مناسب نیست ، به شخص رابط یک روز 

  را روتی کرویتس بازللند لفون و یا آدرس جدید باید کارمند شماره تیدریافت در صورت
 .در جریان بگذارید

  روتی کرویتس  مالقات ها به طور منظم برگزار نگردد، باید از موضوع کارمندآگر
 بازللند را مطلع سازید.

  به رابطه خاتمه دهید ، یا هر گونه سوال یا مشکلی پیش آمد ، با  اگر می خواهید
 صحبت کنید. روتی کرویتس بازللندکارمند 

 

 قواعد

  لیستال می آیید. کارمند موضف  روتی کرویتس بازللند دردر شما در مالقات نخست
معلومات میدهد. شما تصمیم پیوست در این  «سالوتی»برنامه برای شما در مورد 
 برنامه را میگیرید.

  این جستجو یک فرد مناسب را برای شما جستجو میکند.  روتی کرویتس بازللندکارمند
الی یکی دوماه طول بکشد. او در صورت پیدا کردن کسی با شما در  میتواند چند هفته

 تماس میشود.

  کارمند روتی کرویتس )شما،  بین مالقات سه جانبه روتی کرویتس بازللند یکدر
 بازللند و شخص رابط( برگزار میگردد. شما میتوانید با شخص رابط آشنا شوید. شما با

بت کنید. شما و شخص رابط در مورد اینکه چه نوع کمک میخواهید صحهم روی 
 اینکه با هم در آینده دو بر دو در تماس میشوید یا نه، تصمیم میگیرید. 

 در  روتی کرویتس بازللندأ کارمند شما چهار بار با شخص رابط مالقات میکنید. بعد

 مهبرنا روند
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ارتباط به خوبی پیش میرود. شما تصمیم میگیرید  تماس تیلفونی از شما میپرسد، که آیا
 تماس با شخص رابط ادامه یابد یا نه. که

 مه رایگان میباشداین برنا
 

پرداخت آن بدوش ، هزینه داشته باشد مصرفد که چیزی کنیجریان دیدار اگر شما در 
 روتی کرویتس بازللندکارمند با کل باشد، این برای شما مش. در صورت که خودتان میباشد
 صحبت کنید.

 

 هزینه

اهدافی که  و  هستید دچه چیزی عالقه منبه بگوید . و سوال کنید مندی نشان دهیدالقه ع
 .ها اندکدام بدست آورید  اهید ومیخ

 
حرکت و چگونه باهم  جهت این هدف مهم اندکدام گام  که فکر کنیدجا با شخص رابط خود یک

این کار شخص رابط را چه میخواهید. شما شخص رابط بداند که مهم است میکنید.  خیلی 
 صورتی که چیزی مهمی باشد.در آماده گی بیکیرد،  او میتواندآسانتر میسازد. 
شما همینطور  برای شما اینرا میگوید.او ، چیزی بکند بط نخواهد ویا هم نتوانداگر شخص را

این در . و آنرا شما نخواهیدپیشنهاد کند چیزی شخص رابط ، اگر جازه دارید نه بگویداهم 
 مرده نمیشود.نزاکتی شسویس بی 

 
که بدانید که شخص وجود آنبا . دهید  دیدار بعدی رازمان  قراردو باهم هر در هر مالقات 

ین بی نزاکتی ا. مالقات بعدی بپرسیداجازه دارید در مورد شما ، خیلی مصروف استرابط 
 نیست.

 

 مراوده

 تان رابط، باید به ما این اجازه را بدهید که با شخص  بر قرار کردید ارتباط کی اگر  شما
دیدار ها مور پسندتان که آیا  ید،می تواند به ما بگو رابطصحبت کنیم. شخص  و بازصریح 

 .یت نه قرار گرفته است
 

را کمک اجتماعی  روتی کرویتس بازللند، باشید بازلکمک اجتماعی مراقبت تحت اگر شما 
روتی کرویتس  به ز شما خواهشمندیمما ا با خبر میسازد.« سالوتی»شرکت شما به برنامه از 

خیلی مهم این . بپردازدخدمات کمک اجتماعی با اطالعات مبادله به تا جازه دهید ابازللند 
هم ویا  م.آنرا نداشته باشیشید و ما داشته باجدید شماره تیلفون ک ، شما یبه گونه مثال است 

 .چه کندشخص رابط و  کندباید چه کمک اجتماعی اینکه روشن نباشد 
 

تعامل  ی سهیمبا سایر نهادها واندبتروتی کرویتس بازللند موارد مهم است که بسیاری در 
 است از شماعهد مت روتی کرویتس بازللندد. یحمایت شو بهتربه نحو  شما از تابرقرار کند 

 .طلب کند مجوز
 

ص و اشخاورد شما را به درمطالعات ااجازه ندارد روتی کرویتس بازللند شما بدون مجوز 
جهت حمایت بهتر از  این مجوز راروتی کرویتس بازللند  بعضأ  .منتقل کندهای دیگر نهاد 
 .میطلبد شما

 
 جوز شما رامدر اعالنات تصاویر شما در صورت استفاده متعهد است روتی کرویتس بازللند 

 که میخواهید یا نه. با شماستتصمیم بخواهد. 
 

 یحفظ حریم خصوص
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