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 عزیزي المھاجر!

 ھذا االعالن لك! 

سواء كنت حفیداً لمھاجر او نازح سابق أم كنت نازحاً او سواء أكنت إستونیاً تعیش خارج إستونیا أو كنت مغتربا تعیش في إستونیا، 
مھاجرا سابقا، سواء غادرت وطنك األم أو عشت في الخارج لعدة قرون، سواء كنت مھاجرا لفترة قصیرة او طویلة، سواء كنت مقیما في 

 دولة واحدة او تنقلت بین دول عدة، سواء أكنت بالغا او قاصرا.

ة لمساعدة الالجئین تطویر آلیة منھجیة للمدارس اإلستونیة لمساعدة المعلمین في توضیح موضوع الھجرة نحاول في المؤسسة اإلستونی
دوافع المؤدیة إلى الھجرة واألسباب التي تجعل المواطنین یغادرون بلدھم األم، باإلضافة إلى إلى توضیح الللطالب. سنتطرق في ھذه اآللیة 

 وتعایشھم داخل المجتمع الجدید، وكیف یفھمون ھویتھم الشخصیة. مناقشة شعور المھاجر أو شعور أحفاده

 ھل ترغب في مساعدتنا؟ نرید أن نتعلم ونستمع الى قصة رحالتك وتنقالتك الشخصیة، أو األثر الذي تركتھ ھجرة أجدادك علیك.

الموضوع أن تختار الحبكة األكثر تشویقا من حاول إیجاد موضوع معین ترید الحدیث عنھ والتركیز علیھ. خذ بعین االعتبار عند إیجاد ھذا 
 وجھة نظر القارئ. جرب شعور الكاتب وأضف تفاصیل مثیرة لقصتك.

 یمكنك الحدیث عن حدث مھم حصل معك والذي كان لھ دور كبیر في قرارك بالھجرة من وطنك. -

 أو یمكنك الحدیث عن عملیة اختیارك لبلدك الجدید، أو عن قصة مجیئك إلیھ . -

و یمكنك الحدیث عن شعورك في وطنك الجدید. ما األشیاء الغریبة التي واجھتھا ووجدتھا في بلدك الجدید والتي تختلف عن بلدك األم، ما أ -
 الذي تفتقده وتشتاق إلیھ عند عیشك في الخارج.

 شرة عن األغلبیة.لون الب \دینك \ثقافتك \یمكنك التعبیر بكلمات عما یدور بداخلك فیما یتعلق بالعیش خارج بلدك األم، حیث تختلف لغتك -

لماذا أنت نادٌم على ھذا القرار أو على أقل  -، أو العكس أو یمكنك التحدث عن السبب الذي جعلك تقرر العیش بشكل دائم في موطنك الجدید -
 تقدیر  تفكر بالعودة إلى بلدك األم أو الرحیل إلى أي دولة أخرى؟ ما الذي یعیقك من فعل ذلك؟

رحب أیضا بالقصص التي یحاول فیھا الكاتب الربط بین مواضیع متفرقة. وفي ھذه الحالة یفضل أن تكون ھذه المواضیع مرتبطة ببعضھا ن
 البعض، وتوضح سویة رسالة معینة.

ا الى: جملة، وأرسلھ 20-15أكتب قصتك باللغة اإلستونیة أو اإلنجلیزیة أو الروسیة أو العربیة بما ال یتجاوز عن  ،رجاًء 
ingi@pagulasabi.ee   2017\4\ 17بموعد أقصاه. 

قصص من القصص المرسلة. سیساعدنا كاتب متخصص لتحریر وتدقیق القصص وجعلھا أسھل للقراءة، لذلك من الممكن  10سنختار 
لیسا بالتس" في رسم  رسومات توضیحیة مساعدة -إیجاد إضافات أدبیة للنسخ النھائیة. ستساعدنا رسامة كتب األطفال الرائعة "ماریا

 A2. وأیضاً، سیتم توزیع ملصقات بحجم 2017ھائیة عن طریق اإلنترنت بشكل مجاني في خریف عام للنصوص. یمكنك إیجاد النسخ الن
 مدرسة أستونیة لمساعدتھم في التحدث وتوضیح عن موضوع الھجرة في الصفوف وفي عمل معارض صور في الممرات. 200على 

نجي میھكیلسو" عن طریق البرید اإللكتروني: اذا كانت لدیك أي استفسارات أخرى، یرجى التواصل مع مدیرة المشروع "إ
 ingi@pagulasabi.ee :8702 525 372+أو الھاتف المحمول  

، ثیدیر ھذا المشروع كل من المؤسسة اإلستونیة لمساعدة الالجئین ومركز جامعة تارتو لألخالقیات بالتعاون مع وزارة التعلیم واألبحا
 مموال من مجلس ضریبة المقامرة.


