
 

ث هل 
ّ
 للتحد

ً
ا
ّ
ي ويسعدنا جد

وع بحت  ي ألمانيا ذاتها؟ نحن من مشر
 
 ف

ّ
ي طريقك إىل ألمانيا أو حّت

 
أصابك أّي أذى ف

 معك عن قّصتك! 

  

 من نحن وماذا نفعل؟

 أن 
ّ
ي الحوادث واألشخاص الذين تعّرضوا لها ونود

نحن باحثات وباحثون من جامعة بوخوم األلمانّية. نحن نبحث ف 

. نسمع ما نوع الحادث جئي  
ّ
ي تعّرض اليها الال

 ة الت 

ي وإىل 
وننا عن قّصتهم ف  ي ألمانيا، لذلك نبحث عن أشخاص يستطيعون  أن يخبر

نحن نريد ان نعرف كيف حالك ف 

 ألمانيا. 

  

 هل تستطيع أن تثق بنا؟

نا. ال يوجد صح أم خطأ. نحن ال نريد ان   ان نسمع قّصتك. أنت تقرر ماذا تريد أن تخبر
ّ
نشعرك نعم. نحن نود

ء وال نعطي معلوماتك ألّي شخص آخر. نحن ملزمون قانونّيا من أجل ذلك.  ّ  بشعور سي

  

 ماذا سيحدث بقّصتك؟

ي تقرير 
ص قصص هذه األشخاص وقّصتك ف 

ّ
 أن نلخ

ّ
ة أشخاص مختلفة. نحن نود

ّ
نحن نجمع معلومات من عد

ي ألمانيا. واحد. هذا التقرير ال يتضّمن أّي اسم. قّصتك هي مثال لوضع األشخاص ا
جوء ف 

ّ
لذين عاشوا تجربة الل

قرير ونعطيه لسياسيي ّ  ألمان ومنظمات مساعدة من أجل أن يتعّرفوا كيف هو حال هؤالء 
ّ
سوف ننشر هذا الت

ي ألمانيا. 
 األشخاص ف 

  

 كيف سيجري الحديث معك؟

غة األلمانّية أو ال 
ّ
م أنت تقرر أين تريد أن تتحدث معنا وبأّي لغة )بلغتك األم، بالل

ّ
ية(. إذا أنت ترغب بأن تتكل نجلب  

جمات هذه المقابلة. الباحث أو الباحثة سوف يطرحون عليك أسئلة  جمي   أو المب  جم أحد المب  معنا بلغتك األم يب 

ي حدثت معك. هو سيسألك ماذا حدث معك وكيف حالك اليوم. انت 
أثناء هذا الحديث عن هذه الحادثة الت 

ثنا ما تحب. 
ّ
 تستطيع أن تحد

ر كّل أحداث قّصتك. فيما 
ّ
أثناء الحديث سوف نسّجل قّصتك عن طريق جهاز تسجيل من أجل أن نستطيع أن نتذك

سجيل. سوف لن نسّجل أّي اسم وستبق  مجهول الهوّية. 
ّ
يط الت بعد سوف نكتب ما قلت أثناء الحوار ونحذف شر

ك ألّي شخص آخر. 
ّ
 سوف لن نعطي أّي معلومات عن
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بعد الحديث

 عند طبيب نفسي أو نعطيك عنوانه فتستطيع إذا 
ً
شعرت بعد روي قّصتك بعدم ارتياح نستطيع أن نعطيك موعدا

 بنفسك. وبعد ذلك لن نعرف إذا أخذت موعد عند هذا الطبيب أم ال ولن نعرف محتوى الحديث. 
ً
أن تأخذ موعدا

نا بذلك. نستطيع أن نعطيك هذا الحديث المسّجل.  إذ أردت بعد الحديث أن تسمع مرة أخرى ماذا قلت أخبر

 أخرى. 
ً
 ويمكنك أن تسمعه مّرة

 أن نعّرف عن أنفسنا: فريق البحث
ّ
نحن نود

Ingke Goeckenjan 

E-Mail :ingke.goeckenjan@rub.de

Christian Roy-Pogodzik

E-Mail :christian.roy-pogodzik@rub.de

  Farina Kronsbein
farina.kronsbein@rub.de :E-Mail

Bettina Voußen

E-Mail :bettina.voußen@rub.de

واصل
ّ
الية األرقام عىل معنا  للت

ّ
 : الت

 ٠٠٤٩٢٣٤٣٢٢٥٣٥٤: المكتب رقم

 ٠٠٤٩١٧٧٨٥٣١٤٦٧: الواتساب رقم

: العنوان

ابق
ّ
الّسابع الط

Bochumer Fenster 

Massenbergstraße 11

44787 Bochum 
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