نصائح الى المضيف والضيف
من الذي يمكنه ان يكون ضيف او مضيف؟
الغاية من عملية اللقاء والطعام مع بعض هي :ربط العالقات بين المواطنين المحليين والقادمين الجدد الى المنطقة  ،كضيف أو
مضيف.
ضيوفكم ممكن ان يكونوا من شرق بلجيكا او اوروبا او افريقيا او الشرق األوسط او آسيا او باقي دول العالم .من المحتمل لم
تكن هناك فرصة للتعارف بين السكان المحليين والقادمين الجدد من قبل ،لذا نسعى لهذا اإلجراء لغرض التعارف عن طريق
اللقاء والطعام مع بعض والترحيب من قبل الطرفين وقضاء وقت سعيد .

إذا كنت من القادمين الجدد :
إذا طرح عليك توضيح سبب قدومك الى هنا  ،لست مجبراً باإلجابة على هكذا نوع من األسئلة  ،وتطلب تغير الموضوع  ،مع
مراعاة اللباقة بالحديث .فالمقابل سيكون مسروراً بذلك  ،ألنه ليست غايته جرح مشاعرك او تذكيرك بمآسي ترغب بنسيانها.

قبل الحضور لدعوة الطعام :االتصال األول:
سنبلغكم بتفاصيل الموعد باليوم والساعة ونزودكم بالعنوان الدقيق  .اذا لديكم الرغبة بالتعارف عن طريق الهاتف
او الرسائل القصيرة قبل الموعد المحدد ،سنزودكم بأرقام الهاتف األرضي او الموبايل ان توفر .ونرجو مراعاة
االنتظار اإلجابة على الهاتف األرضي في حالة عدم توفر الموبايل.
خطة الطعام والطعام المفضل :
الرجاء مراعاة رغبة الضيف بنوع الطعام من النواحي التالية :
اذا كان الضيف نباتي .اذا كان يفضل الطعام الحالل.ليس لديه الرغبة بشرب الكحول .-اذا كان الضيف لديه تحسس من نوع معين من الطعام او الفاكهة ابو البهارات ....الخ .

الدقة في الموعد وطريقة الوصول الى المكان:
نرجو مراعاة األتصال بالمضيف في حالة توقعكم بالتأخير عن الموعد المحدد  .في حالة عنوان مكان الدعوة
غير واضح او توجد صعوبة بالوصول الى المكان  ،يرجى اعطاء نقطة دالة واضحة قريبة من العنوان الى
الضيف .

الى الضيف :ماهي األشياء التي ال تجلبها معك:
ان الطعام الذي بالدعوة هو على شرف الضيف ومجاني  .لست بحاجه ان تجلب معك اي هدية  ،وحسب رغبة
الضيف .

خالل دعوة الطعام :
ثقافــــــــــة  ،ترحـــــــــــــيب و توديـــــــــــــــع .
اللقاء والطعام هو مغامرة ثقافية – بين ثقافات وعادات ومن قواعد اجتماعية مختلفة .لذلك هذا اللقاء مهم جداً
هدفه محي االختالفات في وجهات النظر والمفاهيم الخاطئة التي تؤدي الى الخالف إن وجد بين الطرفين
الضيف والمضيف.

صعوبات اللغة :
اذا لم تتوفر لغة مشتركة بين الضيف والمضيف  ،نقترح استخدام األنترنيت وبرامج الترجمة المباشرة الى
اللغتين  .بإمكان الضيف و المضيف تبادل تعليم بعض الكلمات البسيطة لتقارب التفاهم بين الطرفين  .يمكنكم
ايجاد اي طريقة تجدونها مناسبة للتعارف على بعضكم البعض .

ما بعد دعوة الطعام :
نتمنى لكم قضاء اوقات سعيدة مع بعض ،واذا توفرت الرغبة للطرفين في تكرار الدعوة ال يوجد ما يمنع ذلك

