
Schülerpaten Hamburg e.V.   Vereinsregister Hamburg VR 22621     
Valentinskamp 45a, 20355 Hamburg  www.schuelerpaten-hamburg.de 
 info@schuelerpaten-hamburg.de  Telefon & WhatsApp: 0176 71154095 

 

HEY! 
 
Wir freuen uns, dass du dich für eine Patenschaft bei 
Schülerpaten entschieden hast! 
 
 
 
 
 
Hinweis: Den Film zum Text findest du unter 
https://www.youtube.com/watch?v=uNF3AT3BzRQ&app=desktop 
 
 

 ماذا تعني الرعایة؟
 

 . الراعي المسؤول عنك سوف یدعمك من خالل تقدیم المساعدة مرة واحدة في االسبوع من ساعة الى ساعتي
 . انتم تستطیعون ان تلتقوا على سبیل المثال في بیتك او في مكان عام في المكتبة او في مقھى عام.

. عندما تكون لدیكم الرغبة و الوقت الكافي، یمكن ان تلتقوا في وقت فراغكم وتتشاركون بعض النشاطات كالذھاب الى السینما او 
 حدیقة الحیوانات. نحن ندفع لكم التكالیف بسرور.

. في كل سنة یوجد احتفال في الصیف واحتفال في الشتاء، كل الطالب والرعاة مدعوون الى ھذه االحتفالین، نستطیع ان نتشارك 
 بعض النشاطات، على سبیل المثال كنا السنة الماضیة في صالة ریاضیة وعملنا حفلة لقرع الطبول.

 
 

 نحن ال ندعك لوحدك
 

. من الممكن الحدوث ان ال تنجح الرعایة كما ترغب. على سبیل المثال ان یكون اللقاء بینك وبین الراعي الخاص بك قلیلة جدا، او 
انكم التسطیعون التفاھم واالنسجام، او انك التشعر مع الراعي الخاص بك براحة لسبب ما، عندھا تستطیع في اي وقت التواصل مع 

الفریق الخاص بالرعاة، عندما تكون لدیك مشاكل او اسئلة او انك غیر مسرور مع الراعي الخاص بك سوف نحاول بكل سرور 
 التوصل لحل و تقدیم المساعدة الالزمة. 

 
 

 .ماذا یعني عمل شرفي " تطوعي"
 

. كل الرعاة یقدمون لكم المساعدة بعمل تطوعي وشرفي، لكن ماذا یعني ذلك؟ ھذا یعني انك تلتقي مع الراعي الخاص بك في وقت 
 فراغھ وان الراعي الیتلقى البدل المادي لذلك كالمصاري "فلوس" مقابل مساعدتھ لك.

 اغلب الرعاة یدرسون او یعملون ویریدون ان ان یقوموا بشي جید بجانب عملھم او دراستھم ویسعدھم كثیرا تقدیم الدعم الكافي لك.
. بسبب ان الرعاة یقدمون المساعدة لكم شرفیا وتطوعیا, یجب ان تضع بعین االعتبار ان الراعي من الممكن ان یكون في بعض 

االوقات مریض او الیوجد لدیھ الوقت الكافي او في عطلة، والن الرعاة یعملون او یدرسون من الممكن ان اللقاءات في بعض االوقت 
ان تلغى، على الخصوص في اوقات االمتحانات الجامعیة او في اوقات العطل الرسمیة من الممكن ان یكون الراعي الخاص بك لیس 

 متواجد في ھامبورغ.
. ..... الراعي الخاص بك لیس استاذ وھوا ال یستطیع ان یساعدك كل یوم في العمل المنزلي " الوظیفة " لكن تستطیع ان تقوم بالعمل 

 المنزلي أثناء اللقاء مع الراعي الخاص بك لكن ذلك یتعلق بالوقت الذي یستطیع ان یوفره لك الراعي.
. یجب علیك ان تكون منتظم بالمواعید مع الراعي الخاص بك، عندما التستطیع الحضور او انك سوف تتاخر لبعض الوقت یجب 

 علیك اخبار راعیك في الوقت المناسب لكي الیجب علیھ االنتظار كثیرا.
 

 
Wir wünschen dir viel Spaß und spannende Erfahrungen! 

Deine Schülerpaten Hamburg e.V. 

https://www.youtube.com/watch?v=uNF3AT3BzRQ&app=desktop

