میخواهید به قطر مهاجرت کنید؟ توصیه های مارا بخوانید
اگر در حال برنامه ریزی برای زندگی در قطر هستید به طور همزمان ممکن است احساس هیجان ،اضططرا
و دستپاچگی کنید .احتماال شما در حال حاضر با مسائل مربوط به مدیریت شرایط جدیطد در زمینطه هطای نطا
آشنا مشغول هستید ،و آخرین چیزی که می خواهید یک چالش اضافی است .با این حال ،اگر نمیخواهیطد در
حبا مهاجرت گیر بیفتید ،باید یاد بگیرید که چطور با زندگی جدید خود سازگار شوید.
نقشه زندگیتان را خودتان ترسیم کنید
به منظور بهره مندی بیشتر از تجربه مهاجرت در قطر ،شما باید از سیستم قبلی زندگی خطود خطار شطوید و
سعی کنید خود را در فرهنگ محلی غوطه ور کنید .با گذر زمان شگفت زده خواهید شد که تاچه حد تصاویر
منفی که گاها رسانه ها از وضعیت این کشور به تصویر کشیده اند نادرست است .پس اولین قطد ایطن اسطت
که دید منفی خود را نسبت به قطر عوض کنید و آماده یک تجربه خوشایند در طول زندگی خود باشید.
فرآیند تطبیق با محیط زندگی جدید قطعا برای هر شخصی نیاز به زمان دارد .مواجهه با شوک فرهنگطی ،بطا
زندگی کردن دور از کشور برای هرکسی بوجود می آید .بدترین کاری که می توانید انجا دهیطد ایطن اسطت
که خودتان را محصور در قالب خود کنید پس سعی کنید تا حد امکان در محطیط جدیطد خطود حضطور داشطته
باشید.
واقعیت را دریابید
واقعیت این است که ،هرچند ،زرق و برق کشور و بعضی امکانات برای شما جذا است ولی شما به زودی با
واقعیت زندگی جدید خود مواجه خواهید شد .گاهی اوقات باید موارد جدید را خودتان کشف کنید و یا در غیطر
اینصورت ذهنیتی باز برای پذیرش آن ها داشته باشید .زندگی جدید شما در قطر ممکن است بطه نظطر قابطل
مالحظه ای بهتر یا بدتر از انچه از قبل با آن آشنا بودید باشد .به خاطر داشته باشید که ایطن تغییطرات را بطه
عنوان بخشی ضروری از مهاجرت به خار از کشور پذیرفتید و سعی نکنید بیش از حد به آن دامن بزنید زیرا
فقط به احساس ناامیدی خود اضافه کرده اید.
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به انجمن های آنالین مهاجران در قطر بپیوندید
استفاده از تجربیات افرادی که قبل از شما به کشور مهاجرت کرده اند می تواند برای شما سطودمند باشطد .در
بسیاری از موارد متوجه می شوید که آن ها مایل به کمک و راهنمایی شما بطرای تطبیطق هرچطه بیشطتر بطا
محیط جدیدتان هستند .انجمن هایی مانند " "Meet Upو " "Internationsمکان های فطوق العطاده
ای هستند ،زیرا در آن ها رویدادهای متنوعی که به طور خاص برای افراد جدید در قطر برگزار می شود و یطا
رویدادهای فرهنگی و تعطیالت کشور را پیدا می کنید.
زبان رسمی کشور را بیاموزید
زبان یکی از موانعی است که زندگی در کشور جدید را سخت می کند .در قطر باوجود روحیطه چنطد فرهنگطی
مرد  ،احتماال کسانی را پیدا خواهید کرد که با شما به زبان خود صحبت می کند پطس از وقطت خطود بطرای
یادگیری بیشتر در مورد اصول زبان عربی استفاده کنید .با گذشت زمان ،شروع به بیان عبارات و اصططالحات
رایج خواهید کرد .شاید نتوانید از آنها به درستی استفاده کنید ،اما به یاد داشته باشید که در دیطد اکثطر مطرد
محلی نشان دادن عالقه به استفاده از زبان آنان بسیار شایسته است.
مراکز زیادی برای اموزش زبان عربی به مهاجرین مثل  TII Language Centreو  Fanarوجود دارد
که میتوانید به آن ها سری بزنید.

پرتال های آنالین ارائه سرویس را پیدا کنید
شما نمی توانید همه کارها را به تنهایی انجا دهید ،ممکن از زمانی درخواست استفاده از خدمات لوله کشی،
آرایشگاه و  ...داشته باشید پس باید با ارائه دهندگان خدمات مختلف که ممکن است به ططور مطنظم و یطا در
صورت نیاز اضطراری به آن ها احتیا پیدا کنید آشنا شوید .انجمن های آنالیطن  Expatیطک منبط عطالی
برای دریافت توصیه های مهمِ زندگی در قطر است ،به عالوه سطایت  Qatar Livingدارای دسطته بنطدی
های مختلفی در بسیاری زمینه هاست که به شما کمک می کند.

