ن
الدوليي ،وأدعمهم ،وأساعدهم عىل
جامعت ،لذلك كنت أتواصل مع الطالب
فرح" :كنت أتطوع ن يف مكتب العالقات الدولية ن يف
ي
ن
ن
ن
ن
ألنت
التكيف يف األردن عندما يأتون للدراسة .ر
لكت كنت خائفة من المشاركة ي
اض ي
أخبنا المنسق ذات يوم أن هناك برنامج تبادل افب ي
عىل أحد".
كنت خجولة و خائفة من أن يحكم ي
ً
ن
عىل أحدا بالسوء أو أن يشعر باإلهانة من قبل شخص
فرح" :كنت خائفة من التحدث بحرية ،والتعبب عن ر ي ي
ألنت ال أريد أن يحكم ي
أي  ،ي
ن
ن
ن
ن
اض هو فرصة للتعبب عن الرأي دون حكم يف بيئة لطيفة.
مت
يمكنت أن أتحدث والجميع يحب ي
ي
شء ما .برنامج التبادل االفب ي
ما أو ي
ن
شء أو أنك غب
مع بطريقة لطيفة دون إيذاء أحد أو دون السماح لك بالشعور بأنك ال ي
ي
مع ،فهم يختلفون ي
ويقبلت ،وإذا كانوا يختلفون ي
ن
ن
وعائلت مثل االستماع الفعال
أصدقاي
أنت حسنت العديد من المهارات وأحاول تطبيق تلك المهارات مع
ي
ي
موجود يف العالم .لذلك أشعر ي
ً
ً
ً
زمالي شيئا مع
وتلخيص النقاط عندما ال أفهم شيئا مؤكدا .أحاول أن ألخص  ،مثل الميرس  ،كيف يقوم بالتلخيص بعد أن يشارك
ي
شء يسب عىل نحو سلس للجميع".
المجموعة للتأكد من أن الجميع يفهمون وأن كل ي
االجتماع بشكل عام فنحن نراسل بعضنا
فرح" :معظم األحيان نضيف بعضنا البعض عىل االنستجرام والفيسبوك ووسائل التواصل
ي
البعض ونشارك إذا كانت هناك جلسة قادمة أو إعالن عن تسهيل أو تدريب متقدم من قبل سوليا أو غب سوليا .أنشأنا مجموعة عىل
أسبوعي أو كل ثالثة أسابيع ونتحدث عن األشياء العامة وإذا كنا ن
ن
سبى بعضنا البعض ن يف الجلسات
االنستجرام ونرسل رسائل نصية كل
ن
ً
القادمة .نحاول التواصل ولكن ال نشارك جميعا بشكل متكرر  ،فالبعض مشغول ويتأخرون يف إرسال الرسائل النصية  ،وبعضهم بسبب
فارق التوقيت ن
بي الرسق األوسط وأوروبا والواليات المتحدة ،ولكن نحاول البقاء عىل اتصال ونشارك من خالل التعليق واإلعجاب عىل
االجتماع".
وسائل التواصل
ي

