
 نصائح السلوك

 “هكذا ينبغي ان تتعايش مع الجيران"
 

 

 

 

 

  

أعزائي المقيمين في قاعة 

األلعاب الرياضية ب )هيرمس 

 كاصا(

العديد من الثقافات، اللغات، األديان، 

األمنيات والعادات ينظر إليها الناس على 

 أنها إثراء.
 

غير أنه يوجد هنا بعض الجيران 

يتخوفون من األجانب والغرباء بسبب 

مما ينتج  سلوكهم وتصرفاتهم غير العادية

عنه اإلرتباك وسوء الفهم. وهذا قد يؤدي 

إلى الخوف والرفض أوحتى إلى 

اإلعتداءات. نحن مجموعة من 

األشخاص تعرف باسم )فيكونير(، تسعى 

إلى توفير بعض األنشطة بالحي من 

ضمنها )الرياضة، وتعليم اللغة األلمانية، 

 إلى غيرذلك من األنشطة...(. والموسيقى
 

يتبعها من يعرفها، وتجدون القواعد 

ضمن هذه اإلرشادات كل النصائح التي 

تساعدكم على انضباط السلوك، كما 

توضح ما ينبغي القيام به وما ينبغي 

 تجنبه لكسب احترام اآلخرين.
 

لذا فالمرجو إحترام هذه القواعد واإللتزام 

بها لتسهيل األمور بالنسبة إلينا. فقلوبنا 

 مفتوحة لكم.
 

 شكرا جزيال
 

 من مساعديكم نساء ورجال في نيل

 

 

إذا كانت لديكم أسئلة عن 

القواعد؟ أوعن نيل 

عموما، أو كولن أو عن 

 الناس أو عن العيش هنا؟ 

 بنا. افاتصلو

 

لإلستفسار والمزيد من 

المعلومات يرجى 

اإلتصال على الرقم 

 التالي:

0157-70203467 

 

 

 

  التجاوب مع فترات الراحة
 

األحد + أيام العطلة 

:من اإلثنين إلى السبت 

 13:00راحة الظهيرة من 

 15:00إلى الساعة 

إلى  22:00راحة الليل من 

 07:00الساعة 

 

 إظهار السلوك المهذب

أن تكون وديا 

:إستعمال الكلمات المهمة 

 "من فضلك"

 "شكرا"

 "يوم سعيد"

 "إلى اللقاء"

 "آسف"

 

عدم التبول في األماكن 

 العمومية

 تصرف مثير لإلشمئزاز!

العقوبة بغرامة مالية !

إلى € 40تتراوح من 

200€ 

إحترام األماكن الدينية 

 الخاصة

مثال : المقابر، الكنائس 

الحفاظ على نظافتها 

 الزيارةإلتزام الهدوء أثناء 

بدون كحول أثناء الزيارة 

بدون سجائر أثناء الزيارة 

 

 ترك مسافة لألطفال

 عدم التحدث إليهم!

 عدم لمسهم!

 عدم تقبيلهم!

عدم إيقافهم عن اللعب في !

 األماكن الخاصة لذلك

 جمع النفايات

 إستعمال القمامات، حتى

لألشياء الصغيرة مثل 

)أعقاب السجائر، قشور 

المكسرات، الورق وما شبه 

 ذلك(

فصل النفايات 

 

 تجنب القلق والخوف

 من األفضل تجنب الخروج

 في أفواج كبيرة العدد

 إظهار الوجه كامال ينبغي

وعدم إخفائه )بالقبعة أو ما 

 شابه ذلك(

عدم مضايقة الناس 

إظهار اإلحترام تجاه النساء 

 والفتيات

الحديث  عدم من األفضل

إلى النساء والفتيات 

 األجنبيات

ترك المسافة 

 عدم التحديق )عدم إطالة

 النظر(

عدم مالحقتهن بالصفير 

 ال للمجامالت التافهة

 والخرقاء

 ال" تعني "ال" )يعني"

 اإلمتناع والرفض(

 

 اإلنضباط في تناول الكحول

يستحسن شربها مساء إبتداء !

 18:00من الساعة 

التشرب في األماكن !

 العمومية

التشرب الكحول إلى درجة !

 السكر


