كيف يتعايشون مع الفيروس في مناطق ؟
المحادثة عبر االنترنت
للبدء الشخص الذي سوف تتحدث معه يعيش بمناطق ذات ثقافات مختلفة؟ لقد
تطوع معنا في هذا النشاط لتوطيظ العالقات وكذلك ليشارك تجربته

اتفق معه أو معها على كيفية التحدث :ما هو اليوم والوقت المناسب لك وما
التطبيق الذي ستستخدمه.
قدم نفسك اخبره قليال عن نفسك (اسمك وعمرك أين تقطن  ،ماذا تدرس ،
أذواقك );..وكيف احوال عائلتك اآلن
اختبر مهارات المحادثة الخاصة بك  :جرب لغة أوأخرى  ،أرسل له رسومات إذا
رأيت ذلك ضروريًا  ،استخدم المحاكاة الصوتية أو مترجم عبر اإلنترنت ...
فالهدف االول واالخير هو فهم بعضهم البعض

إذا لم يكن هناك شيء واضح لك  ،فحاول معرفة المزيد ,فالسؤال اليقلل من شأنك

يمكنك تبادل بعض الصور أو الرسومات للمكان الذي تعيش فيه  ،أو
الحديث عن مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك

/الفرد و المجتمع
ماإسمك؟ ما مكان إزديادك؟ كم عمرك؟ ماهومستواك الدراسي؟ ما مهنتك؟ من أين
أصولك ؟ ماذايشتغلون أبويك أوماذا كانوا يشتغلون من قبل؟هل تقطن في المجال
الحظري ام المجال القروي؟ كيف تبدو منطقتك؟ أين كنت تقطن من قبل
ولماذا؟ ماهي اللغات التي تتقنها ؟ كيف تعلمت هاته اللغات؟ماهي الثقافات التي
تعيش بها؟ كيف يعمل النظام الصحي بالمنطقة؟
 /الوضع الحالي فيروس كورونا واالزمة
ما اللذي يحدث بمنطقتك في االونة االخيرة ؟ ما هي القوانين التي اصدرت في
حالة الطوارئ؟ ماهي التصرفات الممنوعة في هذه الحالة؟ هل يمكن لالطفال
الخروج من البيت؟ هل يجوزممارسة الرياظة خارج البيت؟ كيف هي احوال
المتشردين؟ كيف تمت تسوية أوضاعهم...أين يتواجدون حاليا؟
هل يوجد الكثير من المصابين بمنطقتك؟ هل احد اقاربك مصاب؟ في حالة ما إذا
أصيب شخص ماالذي يمكنه القيام به؟ هل يتم االعتناء بالمرضى االخرين الغير
مصابين بالفيروس؟ هل تشتغل حاليا ؟ كيف حال أهلك و أقاربك؟
هل تغيرت حياتك كثيرا ؟ توجد جمعيات اواي نوع من المبادرات لتقديم الدعم
والمساعدة بمنطقتك؟ ما االشياء او الدروس التي تعلمتها في هذه االسابيع
القليلة؟ هل توجد اشياء تقلقك باالوضاع الحالية؟

