Bliv frivillig

Syrien

…..FOR EN FLYGTNING:

Traditionen tro… sætter Integrationsrådet
et land under luppen. I år kigger vi nærmere
på Syrien som følge af de nyankomne i
kommunen. Ud af 1140 minoritetsborgere
udgør syrere 28 pct. Det er dermed den
største minoritetsgruppe med ikke-vestlig
baggrund i Odsherred Kommune.

- Odsherred Frivillig Netværksgruppe.
Kontakt: Anette Engelund, 59620945 –
eller: Jette Nissen, 21692356
- Flygtningeven. Kontakt: Tine
Michaelsen, 24496426
…..LEKTIEHJÆLPER:
- Lektiehjælp. Hver tirsdag kl. 15.00-16.30
i Hørve Medborgerhus, Nørregade 14,
4534 Hørve. Kontakt: Inga Juul 59656435
- Lektiecafé/hverdagsrådgivning. Hver
søndag kl. 13.00-15.00 i Ungehuset,
Algade 43, 4500 Nykøbing. Kontakt: Tine
Michaelsen, 24496426

I Syrien… er det oﬃcielle sprog arabisk
med en syrisk dialekt, men nogen taler
blandt andet kurdisk. Enkelte taler fransk
eller engelsk.
Men hvad er det for et land… de egentlig
kommer fra? Hvordan er deres kultur? Og
hvad spiser de for eksempel? Det er nogle
af de spørgsmål vi vil sætte i spil i år.

- Sprogcafé og hverdagsrådgivning.
Aften, tirsdag og/eller torsdag kl
13.45-15.30 på AOF Sprogcenter,
Storegade 16, 4550 Asnæs. Kontakt:
(tirs;) Leif Mathiasen, 22552377 – (tors;)
Lene Schiøtt, 40267710
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Syrien i fokus

Syrere, kort fortalt
– i Mellemøsten og i Odsherred

Syrere i tal:

Miniparlør: Arabisk (syrisk)

Ved du at…

322 syrere

Odsherred i september
2016 får henholdsvis 10
syriske voksne og 10
børn til kommunen?

er der lige nu i
Odsherred Kommune,
(september 2016).

Hej: Marhaba
Tak: Shukran
Ja: Aaywa
Nej: La’a
Jeg/mig: Ana

Dig: Inta/Inti (m/k)
Hvordan går det: Keef
halak/halek (m/k)
Jeg hedder = ismi
Hvad hedder du: Sho
Ismak/Ismek (m/k)

De fleste flygter til nabolandene

Nytilkomne i Odsherred

Siden marts 2011 har der været uro og krig i Syrien,
som er et land i Mellemøsten. Desværre ser det
ikke ud til at freden i det borgerkrigsramte land
ligger lige rundt om hjørnet. 11,5 mio. mennesker,
knap halvdelen af den syriske befolkning er drevet
på flugt, hvoraf 7,6 mio. internt i Syrien. De fleste
der flygter ud af landet ender i nabolandene, hvor
især Libanon huser over en million syriske
flygtninge. Kun få er nået op til Danmark.

Det er ikke nemt at finde sig til rette i et nyt sted
under disse omstændigheder, men rigtig mange er
nu igang med et uddannelsesforløb og viser stort
engagement og vil gerne i arbejde. Flygtninge er
også en kæmpe ressource for lokalsamfundet og
de er med til at puste nyt liv i landsbyerne. Det er
derfor vigtigt, at vi fortsætter med at hjælpe dem på
vej og giver dem en god start. Man kan jo begynde
med et ‘hej’ til sin nye nabo.

