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ــ رحبا بكــم مــــــ  
 

 

 ، او تعلم احداً ممن يعاني من مصاعب ذات صلة بالهجرة في الحياة اليومية؟  انت  هل تعاني

 

 يدور في خلدك أي تساؤل عن كيفية التعامل مع تلك الصعوبات؟ هل 

 

 إن كان االمر كذلك، فهذا االرشاد هو ضالتك التي ترنو اليها! 

 

بيان الكيفية التي يمكن للبلديات، والمنظمات التطوعية واألشخاص  من هذا اإلرشاد هو  المنشود الغرض 

البدء بمجموعات المساعدة الذاتية باللغة االم. ستجد هنا أيضا معلومات عن ماهية المساعدة الذاتية، ولماذا  

 وكيف يمكن للمساعدة الذاتية مساعدتك ومساعدة االخرين. 

 

مسترشدين للتعليم والموارد  Kinnغات متعددة في مركز جرى تطوير هذا االرشاد من قبل خبراء ذوي ل

يتلقى هذا المشروع الدعم من قبل   .Selvhjelp Norgeرويجي نإرشادات مركز المساعدة الذاتية ال بهدي

 . IMDIية المديرية العامة لالندماج والتعدد 

 

المزيد من المعلومات عن هذا المشروع من خالل هذا الرابط:   حصوليمكنك ال

utvikling/omsorgskoppen/-og-https://kurskf.no/forsking 

 

  

https://kurskf.no/forsking-og-utvikling/omsorgskoppen/


 

 ما هي المساعدة الذاتية؟ 
 

م  تجاربك الجيدة منها والمؤلمة، وجميع المعارف لديك ـ ومن ثالمساعدة الذاتية هي أن تستعمل جميع 

 تختط لنفسك خياراتك الشخصية. 

 

الغاية منها رفع مستوى الحياة  ،وطريقة للتعامل مع الصعوبات تفكير  للطريقة  إالما المساعدة الذاتية 

 اليومية وجودة المعيشة.  

 

تعتبر محالً  بانتظام من اجل تبادل الخبرات والدعم المتبادلمجموعات المساعدة الذاتية التي تجتمع إن 

ً جيداً وآمن  إلحداث التغيير.   ا

 

ما يدور في تلك  اسرارجميع المشاركين في مجموعات المساعدة الذاتية مفروض عليهم كتمان 

 المجموعات. 

 

يستند العمل على الخبرات  .العملفي  لشروعل  المجموعة الى يقدم الخبراء متعددي اللغات يد المساعدة

إلى حياة   الوصولالمشتركة ويركز على تحقيق االستفادة من جميع الموارد التي يمتلكها كل فرد من اجل 

 .أفضليومية 

 

 selvhjelp/-er-https://selvhjelp.no/hvaيمكنك قراءة المزيد عن ذلك من خالل هذا الرابط: 

  

https://selvhjelp.no/hva-er-selvhjelp/


 لماذا نستعمل المساعدة الذاتية؟
 

بدرجة اقل من بقية    خدمات الدعم والخدمات الصحية أصول الالجئينالمهاجرون ذوي  يستعمل

دعم  الثقافية والهيكلية التي تمنع الالجئين من طلب الحصول على  من المعوقات هناك العديد  المواطنين.

 الصحة النفسية.

 

حدى الفرص المتاحة الستعمال الموارد الشخصية والطاقات إتعتبر مجموعات المساعدة الذاتية باللغة االم 

ادفة  عالوة على ذلك، يمكن للمرء ان يجد طرق آمنة وه سوية مع اشخاص اخرين يمرون بنفس الظروف.

 لالضطالع بحياة يومية جديدة.

 

تظهر األبحاث والخبرات أن للمساعدة الذاتية الكثير من اآلثار اإليجابية، من حيث انها: تمنح الشجاعة،  

 حياتك! اداوة مهمة من اجل التمكن من إحداث تغيير في  يعتبر ذلك وتواصل مجتمعي قيّم.واالمل 

 

 يمكنك قراءة المزيد عن ذلك من خالل هذا الرابط:  

selvhjelp/-selvorganisert-er-https://selvhjelp.no/hva 

 

  

https://selvhjelp.no/hva-er-selvorganisert-selvhjelp/


 

 بالمساعدة الذاتية؟ تبدأكيف 
 

في العمل مع المساعدة الذاتية باللغة االم،  يجب ان تكون الممارسات المراعية للثقافة هي حجر الزاوية 

ن إ .الواحد  تجاه الفرد طرق هادفة  باعتبارهاينظر اليها ويجب أن يجري العمل مع المساعدة الذاتية بطرق 

ما ينظر اليه باعتباره امرا هادفا يصبح شكال للقيم الشخصية، والدينية والثقافية. يجب على المرء تذكر 

  .الذاتيةذلك قبل وبعد الشروع بتشكيل مجموعات المساعدة 

 

  بدء العمل. لغايةمراحل  4في  المبادئنوضح السبب الذي يدعو المرء الى المحافظة على هذه هنا  

 

 

 ت الثقافية من متعددي اللغات االمراعين لالختالف المؤسسين :1المرحلة 

 

شخص ذي خبرة، وهو ما يطلق عليه تسمية  غالبا من يتم تشكيل مجاميع المساعدة الذاتية من قبل 

المساعدة الذاتية ومساعدة   بشأناألكثر أهمية في نشر المعلومات  المؤسستتمثل مهمة . المؤسس

 مراعية للثقافة. بطريقة األدوات المجموعة في استعمال 

 

ان يكون مترجم للسياقات وان يكون   السبب لهذا  المؤسسعمل هادف، ينبغي على  إطارمن اجل انشاء 

بالشجاعة في اقحام    المؤسس. من المهم أيضا أن يتحلى منفتحا تجاه القيم وتجاه مختلف أساليب التواصل

من مختلف القطاعات، ومن امثلة ذلك  المؤسسينيمكن تجنيد  الحدود. عنفسه شخصيا في العمل، وفي وض 

، او اشخاص اخرين  الخدمة او القطاع التطوعي  ت المدرسين ومساعدي التعليم متعددي اللغات، ومن هيئآ

   متعددي اللغات من ذوي الخبرة في المجتمع المحلي.

  



 مهارات التعددية في المجتمع / تفعيل المساعدة الذاتيةمهارات المساعدة الذاتية و  :2المرحلة 

 

قبل ان يبدا المرء في تجنيد أعضاء مجموعات المساعدة الذاتية فمن المهم للمرء الحرص على وجود فهم 

 . الذاتية بطريقة مراعية للثقافة المساعدةالمحافظة على مجموعة  للكيفية التي يمكن بهامشترك 

 

الذي   إن االمر المنطقيمختلف القيم.  من ألوانيختلف فهم تلك المبادئ من شخص آلخر، ويتلون بطيف 

 يقع ضمن إطار الفهم في احدى الثقافات ينبغي عدم اعتباره كذلك في إطار ثقافة أخرى! 

 

غيرهم من  و  المؤسسينبناءا على ذلك، فمن الحكمة عقد ندوات مشتركة حول المهارات والعمل مع 

 والعمل معها.  المهنيين في البلدية حيث تتم مناقشة كيفية تقديم المعلومات عن المساعدة الذاتية

 

تقدم جمعية المساعدة الذاتية النرويجية دورات وندوات جيدة، ويمكنك التواصل مع جمعية المساعدة  

 oss/-https://selvhjelp.no/kontaktمن خالل الرابط التالي:   NSFالذاتية النرويجية  

 

  

https://selvhjelp.no/kontakt-oss/


 مقرات العمل ن و المشاركين، والمهتمي :3المرحلة 

 

صياغة منظور الفائدة بطريقة  عن المساعدة الذاتية فمن المهم ان تتم   اعالم االخرينعندما يود المرء 

بدال من استخدام مصطلح  ذلك، . من امثلة ية ممانعة تجاه ذلكأمراعية للثقافة من أجل التقليل من 

 "مجموعة االخوة".  " أو"مجموعة المساعدة الذاتية" فيمكن للمرء أن يستخدم مصطلح "مجموعة الخبرة

التقليل من شان هذا   ايضا  ال يمكن .بالنسبة للكثيرينإيجابية   وأكثرلقد ُوِجدَ ان ذلك ذات مغزى أكثر قيمة 

. يمكن استعمال الخبرات المرتبطة بالهجرة والمصاعب اليومية المعتادة كنقطة مرجعية مشتركة المثال

  وكمثال على المواضيع المفيدة التي يجب مناقشتها والتعامل معها بشكل جماعي.

 

يفضل أن يضم محل العمل ذاك   محايد وبهيج للعمل. مقرفي انشاء من المفيد أيضا تخصيص بعض الوقت 

مكاناً للطهي وللرقص ولمزاولة الحرف اليدوية ألن هذه األمور تمثل نقاط مهمة للبدء في الحوار.  سيكون  

، وان القيام بنشاط "لالستمرار به بشكل ثابت" من أجل البدء الكثيرين خجولين ومتشككين في الوقت عينه

 يمكن ان يلقي الطمأنينة في قلوب المشاركين.  

 

مهنيين محترفين إن شاءت  العمل محال لتنظيم امسيات بمواضيع معينة مع  مقر ان يضم  ايضا من المفيد 

من   االتجاهين، حيث تزداد لدى كل   ن مثل تلك االمسيات قد يكون لها وقع جيد فيإالمجموعة القيام بذلك. 

   بيئة آمنة.ضمن أعضاء المجموعة والمهنيين المحترفين المعرفة والثقة المتبادلة 

 

  



  

 شروعاجتماع ال :4المرحلة 

   وعة.جم مالعمل في ال ومبادئقواعد لا، ولألطرفي أول اجتماعين توضيح  أن يتم من المهم

 

االلتزامات بالكتمان والتبليغ، وان يتم االتفاق على عدد مرات عقد  هي والقواعد من امثلة تلك األطر  

ً  المجموعة . مسالة أخرى يجب ان تأخذ االجتماعات والمدة التي يستغرقها كل اجتماع ، وهي  تجاهها موقفا

، وكيفية أم ال بدخول اشخاص اليها بعد البدءإن كانت تلك المجموعة مفتوحة ام مغلقة، وهل يمكن السماح 

تنظيم هذه المسائل إن كان االمر كذلك. تظهر الخبرات المكتسبة ان اجتماع واحد كل أسبوع او أسبوعين،  

   مدة كل اجتماع ساعتين اثنتين، له تأثير جيد.

 

كل فرد مسئولية  لفهم داخل المجموعة بااللتزام بعمل جماعي بحيث يكون خلق ، من األمثلة على المبادئ

  خبراته.في نشر 

 

قد تكون، وعلى سبيل المثال، خطوة جيدة التعامل مع بعض صعوبات الحياة اليومية المعتادة والمرتبطة  

رفيهية، ومن  أنشطة تالتي يمكن بها للمرء فعل ذلك من خالل  والتخطيط للكيفيةبالمعيشة في بلد جديد 

 امثلة ذلك طهي الطعام، الرقص، الحرف اليدوية وما الى ذلك. 

 

 يمكنك قراءة المزيد عن المبادئ العامة من خالل هذا الرابط: 

 gruppe/-https://selvhjelp.no/starte 

  

https://selvhjelp.no/starte-gruppe/


 مجموعات المساعدة الذاتيةإدارة 
العمل. قد تبدو المسألة غاية في البساطة، إال انه  الى االنتقال بعدها  يجريبعد انجاز مراحل البدء األربعة 

المعدة للغالبية  الدوام األعراف والمباديفي المجموعات المراعية لالختالفات الثقافية ال يتبع المرء على 

 . في المجتمع

 

 بعد فترة من الزمن باالنسحاب خروجا من المجموعة.يقوم الشخص المؤسس  هي ان  المبادئاحدى تلك 

تظهر الخبرات المكتسبة من مجموعات اللغة االم ان ذلك االنسحاب ال يعتبر على الدوام هو السبيل  

المجموعة، وهو شخصيا يحقق أيضا فائدة من   ألعضاءاألفضل. يعتبر الشخص المؤسس عامل امان 

في العديد من الحاالت كان من الطبيعي ان ينخفض مستوى الشخص المؤسس  .المجموعةالمشاركة في 

ما يعزز المساعدة الذاتية وليس   تقديماألخرى هي   المبادئمن  مشارك اعتيادي ضمن المجموعة. ليصبح

المرء بمجرد "الحديث عن المساعدة ه إذا ما قام هي ان الفكرة هنا تلك المساعدة.مجرد الحديث عن 

، وتعتبر مجرد فكرة من األفكار الغربية.  يكون اإلحساس بمشكلته الشخصية أقلدها  الذاتية" فقط عن

بالنسبة الى العديد من المشاركين، من االسهل واألكثر جدوى التعامل مع المشاعر ومشاركتها إذا ما قام 

 .في الوقت ذاته المرء بفعل شيء مادي

 

مثلها كمثل بقية مجموعات  كمجموعة،فترة بقاءها بنفسها تنظم مجموعات المساعدة الذاتية باللغة االم 

يمكنهم تحقيق فائدة منها  أدوات  كينبعد مرور بعض الوقت وعندما يجد المشار المساعدة الذاتية األخرى.

والشعور باالطمئنان في حياتهم الجديدة، عندها سيشعر قسم منهم بحاجة أقل  في إدارة حياتهم اليومية

انفرط عقد بعض المجموعات ألسباب طبيعية، واستمرت مجموعات أخرى   للمشاركة في العمل المشترك.

. قد يسود المجموعات  تعمل على قدم وساق لسنين عدة، بينما لم تشرع مجموعات أخرى ابدا بالعمل الجاد 

طول نظرا الى انخراط مشاركين جدد في المجموعة على   حة شعور بأن عمر عمل المجموعة يكونالمفتو

الدوام  ولديهم وجهات نظر جديدة، بينما تكون المجموعات المغلقة بعد مرور فترة من الزمن قد لعبت 

وتبادلوا الخبرات فيما بينهم،    قد تعرفوا على بعضهم البعض  المشاركينالدور المطلوب منها حيث يكون 

خارج المجموعة. ال يمكن للمرء ابدا التنبؤ بذلك مسبقا، لذلك ال  قة الى صداقة أو قد تتطور بينهم العال

 تاريخ محدد النتهاء عمر بقاء المجموعة. تحدد أي 

 



المشورة  طلب محل لعلى لخبراء المتعددي اللغات حصل اان من المهم أن ي من خالل الخبرة، نرى ايضا 

مع مؤسسين   االحتكاك، من خالل، وعلى سبيل المثال والدعم والحصول على استخالص للمعلومات 

الذين يودون   نالمؤسسي ىينطبق ذلك على حد سواء عل مع مرشد دائم تابع للبلدية.التواصل آخرين او 

ديد من اجل الحصول وعلى وجه التحاالنسحاب من المجموعة، وأولئك الذين يودون البقاء في المجموعة  

 على األمان من خالل دور جديد يضطلعون به كأعضاء في المجموعة، وليس كمدراء لها.

 

 من طرفنا: ومشورة  نصائح عامة 

 

  الفصولنوصي بتقديم معلومات عن المساعدة الذاتية في كٍل من المجاميع الكبيرة )على سبيل المثال في 

الدراسية في مراكز/مدارس تعليم الكبار(، وأيضا من خالل تقديمها من شخص آلخر مباشرة من اجل  

ي سوف يحصل،  ما الذ التركيز على  المعلومات ينبغي على المسئولين عن اعمال تقديم  ضمان فهمها.

وأين، وكيف، ولماذا، بحيث يكون لدى المشاركين المحتملين وشركائهم فهم مشترك لماهية مجموعة  

 المساعدة الذاتية والغاية المتوخاة من أعمال المساعدة الذاتية. 

 

ان يشير الى المجموعة على انها "مجموعة االخّوة" أو "مجموعة الخبرة"  على سبيل المثال، يمكن للمرء 

المعيشة في بلد جديد ليتمكن المرء من   أثناء على ان المساعدة الذاتية هي طريقة للتعامل مع التوتر والتأكيد 

تمكن إن خلق صورة للمجموعة باعتبارها "مالذ آمن" يلجا اليه المرء لل .أفضلالحصول على حياة يومية 

خذ أ، وفي الوقت عينه يمكن للمرء هناك الحصول على االسترخاء، او من الحديث حول ما يثقل كاهله

قسط من الراحة أو كسر الروتين اليومي الذي يحفل بالنسبة الى الكثيرين بأعمال رعاية األطفال واالعمال  

 المنزلية، 

  



   من األمور المهمة لتحقيق النجاح في النرويج. هماان العمل والمدرسة  ضغوط اعتبارات باإلضافة الى 

 

يمكن للمرء أن ينهج مقَدما أساليب مختلفة في تقديم المعلومات، نظرا الى أن للمشاركين أسباب مختلفة  

 مختلفة.  احتياجاتللمشاركة، ولهم 

 

مخيمات  كانوا قد عاشوا لسنين طويلة في  والكثيرونبعض الالجئين هم من الالجئين المعاد توطينهم، 

كان أولئك في الغالب قد عاشوا على امتداد فترات طويلة  قبل مقدمهم الى النرويج. كالجئين عاشوا حيث 

دون وجود للعائلة الكبيرة/العشيرة، وقد وجدوا طرق بديلة للتعامل مع الحياة اليومية كالجئين  من الزمن 

بالنسبة الى هذه المجموعة، نرى ان البعض بحاجة الى التركيز على الحافز   .رويجقبل مقدمهم الى الن

مكن لهم  يلالنضمام الى المجموعة ـ ما الذي يرجوه المرء من الحياة، وما هي اآلمال واألحالم للمستقبل، و 

في  األهداف المنشودةلتحقيق يمكنها منحهم أدوات هنا ان يساعدوا بعضهم البعض من خالل مجموعة 

  الحياة.

 

يود آخرون مكاناً لمشاركة أفراحهم وأحزانهم ما يتعلق بتربية األطفال من خالل ثقافتين، وما هو القدر 

من ثقافته األصلية، وما هو القدر الذي يسمح باألخذ به من الثقافة  به التي يصر به المرء على األخذ 

 ؟ او فقدان األطفال لتلك الثقافة ان ينتابه القلق من فقدان ثقافتهن النرويجية دو 

 

تكييف نفسه في بلد جديد، وثقافة جديدة،  يحتاج البعض الى التنفيس عن االحباطات المرتبطة بفهم النظام و 

 واالستماع الى تجارب اآلخرين.  والحصول على نصائح

 

تعويض عن العائلة الكبيرة/العشيرة،  ال نوع من يبحث الكثيرون، والنساء منهم على وجه الخصوص، عن

بينما يرى الرجال بانه ال باس من التواجد في محل لمشاركة التجارب ومحل لمشاركة حياتهن اليومية، 

الحديث  عليهم وهو أمر يصعب   هزيمة لهمدورهم كمعيل للعائلة. يعتبر الكثيرون ذلك  ءالمرتبطة بانتها

 عنه. 

  



 الشروع 

 

عالقات آمنة في    من اجل بناء تخصيص وقت  من أجل خلق "مالذ آمن" والمحافظة عليه يجب على المرء

جيدة في الحديث مع الناس وتذكيرهم بالمحافظة على كتمان المعلومات، ويفضل  ت لدينا خبرا المجموعة.

 بالحديث عن هذه المسألة. في األشهر االولى بدء جميع االجتماعات 

 

ما الذي   بشأن "يرفسحة ومراعات الفروقات الفردية دون ان يتصرف المؤسس باعتباره "خب  همإن إعطاء 

   القيام به لهو امر مهم لبناء الثقة بين المؤسس والمجموعة.والذي يجب على المشاركين   / ال يجب 

 

بالمساعدة الذاتية، أي استغالل النشاطات من قبيل الرقص، الطهي،   القياممن النصائح األخرى المفيدة هي 

بالنسبة الى البعض، تعتبر النشاطات زاد  تبادل الحديث.الى   باإلضافةوالحرف اليدوية باعتبارها أدوات 

ترحال يحتاجونه من اجل تبادل الحديث، على سبيل المثال قد يكون امر صعبا النظر الى الناس عندما  

وتوجيه   ثابت  ليتحدث المرء عن امر صعب، وقد يكون العمل اليدوي امر جيد من خالل التمسك به بشك

   االنتباه اليه.

 

بعضهم   من استعمال لتشارك األمور اإليجابية من اجل منع استعمال المشاركين الفرصة اتاحةمن المهم 

 مبكى.  كحيطان البعض 

  



 

 تحديات المشاركة

 

  باألمورإن التحديات المرتبطة بالمشاركة ضمن المجموعة ال تتعلق على الدوام بالمشارك نفسه، بل 

 المحيطة. 

 

عد الظهيرة / المساء قد تكون أمرا صعبا، لذلك ففي بعض  بفي فترة ما  تجريإن المشاركة في أمور 

 لغرف المجاورة.الحاالت قد يكون من المفيد احضار األطفال، والقيام برعايتهم في احدى ا

 

" الذاتية "بتلقين المساعدة مجموعات قيام التحكم االجتماعي السلبي: أعرب بعض الرجال عن قلقهم من 

يرفض البعض مشاركة الزوجة في المجموعة،   الزوجة بالسبل التي تسلكها من اجل أن تتمكن من الطالق.

بينما يرى آخرون ان الزوجة ليست بحاجة للمشاركة، وهم ليسوا على استعداد لترك الزوجة تقرر هذا  

   االمر بنفسها.

 

السلطات الحكومية وكل ما يصدر عنها، وهم بحاجة الى  لدى بعض المشاركين شكوك جوهرية حول 

  واالطمئنان قبل ان يجرؤا على االنضمام الى مجموعات المساعدة الذاتية. الكثير من المعلومات، والوقت،

اعمال المخبرين، وهم متشككين بشكل خاص  تجارب سيئة جدا بما يتعلق بالتجسس و اآلخرلدى البعض 

تعتري هؤالء في الغالب الخشية  في االنضمام الى مثل تلك المجموعات التي تضم مواطنين من بلدانهم.

الى العائلة او الى السلطات الحكومية في بلدانهم االصلية، وبذلك   سبيال إماتجد األمور التي قيلت من أن 

   في بلدانهم االصلية. الذين ال يزالون قاطنينيكون لها عواقب سلبية عليهم او على افراد العائلة 

  



  المؤسسين:مقتبسات من اقوال بعض 

 

"انني اعطي أهمية الى الدافع ـ ما الذي ترجوه في الحياة، هل يمكن للمجموعة مساعدتك لتهتدي الى  

 السبيل؟ 

 

هل يمكن للمجموعة  قُدما،"نحن معتادون على الحديث عن األمور الصعبة، غير اننا بحاجة الى المضي 

 المساعدة في ذلك؟"

 

"نحن نستعمل الرقص من اجل حلحلة األمور، فليس من السهل الحديث عن جميع األمور، او اننا بطرقة  

من البهيج جدا  نهز اجسامنا قبل العودة الى المنزل.او باخرى قد انتهينا من تبادل الحديث، ولذلك يجب أن 

 " .ان يرقص المرء

 

 أشكاللحياة من حيث انهم عالقون في شكل من "يحتاج الكثيرون في مجموعتي الى التنفيس عن احزان ا

فرضاً، والتي يجدون صعوبة بالغة في التعرف على دواخلها، فاللغة  قد فرضت عليهم وكأنها الحياة

 " .بشكل أكثر بكثير مما اعتدنا عليه منغلقةصعبة، وكل األمور 

 

تجعل الناس يثقون بان هذه  "في بالدي هناك تشكك كبير في السلطات الحكومية. أنه ألمر صعب ان 

 ".المجموعات ليس لها عالقة بالتجسس لصالح السلطات 

 

اليها بالمشاركة بهذه الطريقة، فهم على اعتقاد بان دائرة   انتمىال يرغب الكثيرون ممن لديهم الثقافة التي "

 ".حماية األطفال ربما تقف وراء هذا االمر

 



ريدون المشاركة، ولكن ليس لديهم من يقوم برعاية األطفال. البعض اآلخر هم من  يإنني اعلم انهم 

لديه زوجة ترى ان رعاية األطفال هو عمل من   قسم منهمبعضهم لديه زوجة في العمل، والعزاب، بينما 

 " .اختصاص النسوة

 

د افضى ذلك الى  فق من اجتماعات المجموعة عند عودتها  سعيدة مبتهجة كانت  بانهال الرج رأى"عندما 

 "  .دفعه لها باالستمرار

 

جيد جدا لنا الحديث عن األمور الصعبة ونحن في بلد جديد، ولكن أيضا   ألمر"نحن بحاجة الى مكان، إنه  

لديه الشروط الثقافية المسبقة لفهمها. ان نتمكن من مناقشة االمور التي تحدث في الوطن مع شخص 

 " .نصابها قلياليساعدنا ذلك في وضع األمور في 

 

"يمكنني الجزم ان هذا االمر مثير جدا لالهتمام، وذلك لوجود اختالفات كبيرة في الثقافات داخل بلدي  

افراد المجموعة اآلخرين، واعتقد اننا نحسن عمال عندما يمكننا مشاركة  تعلم الكثير من أاألصلي، وبذلك 

 " .ثانيةالى اوطاننا  اً من العودةنتمكن أبد ذلك ونحن بعيدين جدا، وعلى األرجح سوف لن  
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