
 

 
 
 
 
 

– فرنسفاروش الملیئة باأللوان  جیراننا الجدد 
 

 
ھل أنت أجنبي تعیش في الحي التاسع في بودابست؟ ھل تملك متجر أو مطعم في المنطقة أو ھل تعمل في 

دورة بالقرب من قوم بالتدریس في مدرسة أو ھل تدرس او ت، ؟واحد منھم؟ ھل أنت موظف في شركة محلیة
ان نحن نبحث عنك. یرجى ف إذن؟ إذا كان األمر كذلك، مكان المقھى المفضل لدیك، أو ربما ھذا ھو ؟المنطقة

-جیراننا الجدد "! لقد أطلقنا للتو مشروع ان نتواصل معكلنا  سمحإتتواصل معنا أو  فرنسفاروش الملیئة  
كلما كان قادا راسخا بأن . ونحن نعتقد اعتمجتمع الحي التاسع ، ونود أن نتعرف علیك كعضو في"باأللوان
فاھم مشترك.المجتمع  إذا كان ھناك دعم و ت ھ  لیقدمھ ألعضائ ثیر  ع كلما ما كان لدیھ الك نو لت ً با ئا أكثر مل  

 
المنح  توفیر، وھي منظمة غیر حكومیة تركز على جمع التبرعات ومجتمع فرنسفاروش أطلقت مؤسسة

-یونیو تحت عنوان "جیراننا الجدد شھر في بدایة  جدیداً  ، مشروعاً حي التاسعوبرامج تنمیة المجتمع في ال  
في  وا. ھدفنا ھو التحدث إلى الناس الذین انتقلوا إلى المجر من بلد آخر واستقرباأللوان" الملیئة فرنسفاروش

مھمة الحي التاسع التجاربھم ھنا، فضال عن المواقع والمنظمات والبرامج في  لىع عرفوالت التاسع حيال
ھذه المحادثات ھو إتاحة الفرصة ل "جیراننا الجدد" للمشاركة في العمل من أجل  منبالنسبة لھم. ھدفنا 

مؤیدین أو كأنھم و  الحي التاسعالمجتمع. حلمنا ھو إقامة صداقات جدیدة ورؤیة األجانب الذین یعیشون في 
مؤسستنا. فيمتطوعین مانحین، أو زمالء أو   

 
معنا! جمیع  التواصلال تتردد في  نرجوا أن إذن، بما نقوم بھ شخص آخر تعرفھ مھتمنت أنت أو أي إذا ك

وى مست األشخاص الذین نجري معھم المقابالت مدىویحدد معلنة  بدون أسماءجھات االتصال والمقابالت ھي 
في مشروعنا. ھممشاركت  

 
یرجى زیارة موقعنا  ، إذنفرنسفاروش  مجتمع مؤسسةإذا كنت ترغب في معرفة المزید عن ما نقوم بھ في 

لمعرفة المزید عن مشروعنا و . ferencvarosi.kozossegialapitvany.huعلى االنترنت في 
یرجى إرسال برید إلكتروني إلى فوالمقابالت وتقدیم طلب للمشاركة في المشروع، 

ournewneighbors@gmail.com  أوujszomszedaink@gmail.com نحن نتطلع الى .
االستماع منك!  

 


