ةراشإلاو دادسلا
ىلع لوصحلل ًالهؤم نوكتل .يحصلا نيمأتلا نوناق بجومب ةيلزنملا ةياعرلا ضيوعت متي
ةياعرلا فيلاكت دادس نكمي  ،رشؤملا اذه عم ً.الوأ ةراشإ ءاطعإ اًمئاد بجي  ،ةيلزنملا ةياعرلا
كتاجايتحاو كتابغر ةشقانمل كترايزب موقتس .ةراشإلا بترت انتقطنم ةضرمم .ةمدقملا
.ةحاتملا تارايخلا نع كرابخإو

لاصتالا ناونع
ىلع لوصحلا يف بغرت له وأ تاضيوعتلا نع ديزملا ةفرعم يف بغرت له  ،ةلئسأ يأ كيدل له
!انب لاصتالا امئاد كنكمي مث ؟ Randcareةيلزنملا ةياعرلا نم ةياعرلا
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نم نحن
ةصصخم ةياعر مدقن .ةفلتخملا ةفدهتسملا تائفلا ىلع زكرت ةيلزنم ةياعر ةكرش يه ريك دنر
ةمءاوم اننكمي  ،اًعم كتاجايتحاو كتابغر ةشقانم لالخ نم .ةيزكرم ليمعلا تابغر نوكت ثيح ،
نكمتت ىتح كل ةبسانملا ةياعرلا ريفوت يه انتمهم .ةبسانملا ةياعرلا كل مدقنل اذه عم انسفنأ

تامدخلا

.ةنكمم ةرتف لوطأل لزنملا يف لقتسم لكشب شيعلا يف رارمتسالا نم

:يه انتيؤر

ةيصخشلا ةيانعلا
ةرداق دعت مل يتلا ةيمويلا ةطشنألا يف معدلا  Randcareكل رفوت نأ نكمي ةيلزنملا ةياعرلا
كتدعاسم انتياعر ىلع نيمئاقلل نكمي  ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لقتسم لكشب اهب مايقلا ىلع
مادختساو براوج عضوو  ،سبالملا ةلازإو سبالملا علخو  ،مامحتسالا يف  ،لاثملا ليبس ىلع ،
ةبسانملا تاقوألا يف ءاودلا لوانت يف كتدعاسم اًضيأ اننكمي  ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ضاحرملا
.برشلاو لكألاو

ضيرمت
تاءارجإلا يه هذه .كلزنم يف اهيدؤي نأ نكمي هذه .ةفلتخملا ضيرمتلا تاءارجإب ضيرمتلا متهي
يف كترايزب انتاضرمم موقت .ةرطسق لادبتساو رييغت وأ نقحلا نقح وأ حرجلا جالع لثم
اًضيأ ضيرمتلا مقاطل نكمي  ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تايلمعلا هذه ءارجإل اهيلع قفتملا تاقوألا
كنكمي فيكو لوبلا سلس داوم مادختساو  ،كب صاخلا ءاودلا مادختسا لوح كل حصنلا ميدقت
.كتقاعإ وأ كضرم عم لماعتلا

ةيلزنملا ةدعاسملا
وأ كلزنم فيظنت لثم ةيلزنملا ماهملا يف اًضيأ  Randcareكدعاست نأ نكمي ةيلزنملا ةياعرلا
.يطلاو يكلاو  ،سبالملا لسغو  ،يهطلاو  ،كتقش

ةقفار
ميظنت يف ةلكشم هجاوت تنك اذإ .لزنملا يف هيجوتلا كل مدقي  Randcareةيلزنملا ةياعرلا
ليبس ىلع .كلذ يف  Randcareكمعدت نأ نكميف  ،كتايحل لكيه ةفاضإ وأ ةيمويلا كتطشنأ
.ةيلمعلا تاراهملا كملعي نأ فرشملل نكمي  ،لاثملا

ةياعرلا بلطي يذلا صخشلا مرتح →

Respect:

R:

ةياعرلا يقلتم ميقو ريياعمل مامتهالا

→

Aandacht:

A:

ةياعرلا بلطي يذلا صخشلا ةايح ةصقب نومتهم نحن

→

Nieuwschierig

N:

ةريبك ةيمهأ يلون  ،انتيفلخو انتفرعم لضفب عونتلا
عونتلل

→

Diversiteit

D:

ةفدهتسملا تاعومجملا
له  ،لاثملا ليبس ىلع .ةفلتخم ةفدهتسم تاعومجم عم  Randcareلمعت ةيلزنملا ةياعرلا
 Randcareةيلزنملا ةياعرلا كل رفوت نأ نكمي مث ؟ثداح وأ ضرم دعب ةياعر ىلإ جاتحت
تايفلخلا يوذ صاخشألل رفون نأ اننكمي  ،تافاقثلا ددعتم انقيرف لالخ نم .ةياعرلا هذه
بلطي يذلا صخشلا مهفي نأ مهملا نم  ،ةديج ةياعر ىلع لوصحلا لجأ نم .ةديج ةياعر ةفلتخملا
ةيدنلوهلا( ةفلتخم تاغلب انقيرف ثدحتي كلذل .رخآلا امهنم لك مهفيو ةياعرلا مدقمو ةياعرلا
).ةيبرعلاو ةيزيلجنإلاو

