
   

جمعية الصحة العامة النسائية الرنويجية
تُعد جمعية الصحة العامة النسائية الرنويجية ).N.K.S( بأعضائها البالغني 41,000 

أكرب مؤسسة نسائية يف الرنويج. جمعيتنا ليست تابعة ألي دين أو حزب سيايس. 
هدفنا األسايس هو املساهمة يف إنشاء مجتمع آمن وشامل يركز عىل املرأة بشكل 
خاص. يتمركز أعضاؤنا يف جميع أنحاء  الدولة حيث تنعقد اجتامعات وفعاليات 

تركز عىل املجتمعات املشرتكة وصحة املرأة. 

مهمة .N.K.S هي:
نرش املعرفة حول صحة املرأة  •

محاربة العنف ضد املرأة  •
دمج املهاجرات  •

تقوية العالقة بني األم والطفل   •
املساهمة يف تنشئة صحية وآمنة  •

الحرص عىل أن ينعم كبار السن بحياة كرمية  •

 يُرجى التواصل مع جمعيتنا املحلية ملعرفة املزيد عن فرصنا
  املختلفة. لدينا يشء للجميع! 

www.sanitetskvinnene.no

ماذا تعني كلمة sanitet؟
الكلمة الرنويجية sanitet تعني الصحة والنظافة الشخصية. كانت جزًءا 

من اسم املنظمة عندما تم تأسيسها يف 1896. 

ما املنظمة التطوعية؟
تتضمن املنظمة التطوعية أشخاًصا يعملون مًعا من أجل قضية أو نشاط معني 

دون مقابل مادي. املنظامت التطوعية مستقلة اإلدارة ومنفصلة عن الدولة 
وحكومتها. أهم جانب يف املنظامت التطوعية هو املتطوعون أنفسهم الذين 

يقومون بالعمل غري املدفوع. إن التطوع يتجاوز مجرد مساعدة اآلخرين؛ 
فاملشاركة يف نشاط تؤمنني بقيمته—سواء كان هذا يف مسجد أو يف ملعب كرة 

 قدم أو ضمن سياق سيايس—ال تقل أهمية. 
 وما نحصده من العمل التطوعي له معنى أكرب من األموال بكثري! 

)www.frivillighetnorge.no ميكن قراءة املزيد عىل(

الجميع مرحب بهن يف .N.K.S بغض النظر عن العمر أو الخلفية أو النظرة إىل 
 الحياة. 

ميكن املشاركة يف مجموعة واسعة من األنشطة أو تقديم دعم أسايس لعملنا. نعلم 
أن بإمكانِك فعل الكثري! 

إليِك بعض األسباب التي تدفعِكh إىل املشاركة:
التعرف عىل أشخاص آخرين  •

تعلُم أمور جديدة  •
القيام بيشء تحبينه  •

العمل يف سبيل قضية تؤمنني بها  •
أن يراِك اآلخرون ويحرتمونِك  •

كسب خربة قيّمة تفيدِك عند التقدم للوظائف  •
االستمتاع بنشاط ذي معنى يف وقت الفراغ  •

أن تصبحي جزًءا من مجتمع نسايئ  •

التطوع نشاط بغري مقابل، ولكنه مينح خربة قيمة، وهو ما يقّدره املوِظفني. 
كام أن التطوع أمر اجتامعي للغاية!

Språkvenn أن تصبحي

 Oslo 0153-NO ,15 Kirkegata 
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أول مرة أسمع كلمة Språkvenn )صديق 
لغوي( كانت يف دورة تدريبية للكبار. انضممت للجمعية 
ألمتكن من مامرسة التحدث بالرنويجية. ولكن أثناء ذلك، 

تعلمُت أكرث من ذلك كثريًا، مبا يف ذلك السالمة من الحرائق 
واإلسعافات األولية وكيفية الحياكة وزراعة الخرضوات.

وهذا مفيد للغاية للوافدين الجدد يف الرنويج.

آيات، تعيش يف هارستاد

بدأت بالتطوع يف Språkvenn، من 
 أجل مامرسة الرنويجية ومساعدة اآلخرين أيًضا. 
عندما تقدمت لوظيفة، كنت أتحدُث الرنويجية 

جيًدا، كام أن سرييت الذاتية كانت أفضل بإضافة خربيت 
التطوعية. حصلت عىل وظيفة بفضل هذا. 

أليكساندرا، تعيش يف أوسلو

دعتني صديقتي لالنضامم إىل 
Språkvenn. باإلضافة إىل تعلُم الرنويجية، 
فإننا نتحدث عن التعليم واالهتامم باألطفال 

ومواضيع أخرى، كام أننا نحيك ونسبح ونتمىش. 
مشاركة الخربات مع نساء من الرنويج وبالد أخرى أمر 

ممتع ومبهج. 

راميا، تعيش يف درامن

ما Språkvenn )الصديق اللغوي(؟
من املهم أن يفهم املرء الناس ويفهمونه يف البلد التي يعيش بها. وأقرص طريق لهذا 

هو اللغة. إن املهارات اللغوية تُيرس الحياة عند العيش يف بلد جديد سواء 
يف العمل أو املنزل. ولهذا توفر N.K.S. فرصة رائعة للعثور عىل صديقات لغويات. 

ميكن للمتطوعات أن تصبحن رفيقات للحديث وصديقات لطيفات تتحدثن عن 
بعض األمور حول ثقافة الرنويج ومجتمعها وكل ما يحدث فيها.  األمر سهل بصورة 

مذهلة! ليست هناك حاجة ألي كتب، إنه إجراء مجاين. كل ما يتطلبه األمر هو 
االنضامم إلينا والبدء!

Språkvenn متكنِك من:
إنشاء شبكة اجتامعية  •

التدرب العميل عىل اللغة                                                                         •
التعرف عىل املجتمع بصورة أفضل  •

أن يراِك الناس ويسمعونِك  •
اكتساب معارف جديدة  •

جمعيات Språkvenn املحلية تقدم الكثري من الفرص، مثل:
مجموعات املحادثة  •

زيارات ملسبح داخيل  •
أمسيات طهو  •

جوالت ملواقع مختلفة  •
زيارات ملقاٍه أو أماكن لقاء أخرى    •

 

اعرثي عىل Språkvenn يف مجتمعِك!
يُرجى إرسال رسالة نصية إىل  بها كلمة SPRÅKVENN مع 

محل سكنِك )مثل:Bergen SPRÅKVENN( وسنساعدِك عىل البدء! ميكنِك أيًضا 
إرسال بريد إلكرتوين عىل:

post@sanitetskvinnene.no
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