كيف تعمل مؤسسة "ضيف على المائده"
"ضيف على المائده" تعمل بشكل بسيط و مرن .المضيفون الهولنديون والقادمين الجدد يتفقون على االكل سوية ستة مرات .وبالفعل الجلوس معا.
على نفس المائده وتناول الطعام هو افضل طريقه للتعارف

من يمكنه المشاركه
اذا كنت (مضيف أو قادم جديد) اعزبا ،زوجان ،عائلة،مجموعه من االصدقاء او زمالء في العمل .الجميع يمكنه المشاركه.

التسجيل و المطابقة
بعد أن تقوم بالتسجيل ستتم مطابقتك مع المضيف ،و سوف تتلقى رسالة تعلمك بذلك .سنحاول دائما ً ايجاد النظير المناسب من حيث العمر و الحالة
الشخصية (عازب ،زوج ،عائلة).

الطبخ سويا ً أو الطبخ لبعضكم البعض
يمكنكم الطبخ سويا أو الطبخ لبعضكم البعض هذا يتعلق برغبتكم الخاصه .بعض القادمون الجدد يقولون بأن ليس لديهم مساحه كافيه إلستقبال
الضيوف ال مشكله يمكنك استقبال العائلة المضيفة عند احد معارفك أو اصدقائك المقربين ،حتى أنه من الممكن أن يتكرر الموعد في بيت
المضيف على أن يقوم القادم الجديد بتحضير الطعام  ،حسناً ،لكم معا ً (المضيف و القادم الجديد) الحريه الكامله بتحديد ذلك.

تناول الطعام ستة مرات معاً...حسنا ً وماذا بعد ذلك
تناول الطعام ستة مرات معا ً هو أرضية ممتازه للتعارف .بعد ذلك بالتأكيد يمكنكم القيام بأي نشاطات تفضلون اذا كان الطرفين موافقا.

ماذا إذ لم تسر األمور بشكل جيد
هذا يمكن أن يحدث الي سبب من األسباب .بغض النظر عن األسباب عندما يفضل أحد الطرفين التوقف ليس هنالك اي مشكلة سوف يتم البحث
عن الحل بسرعه مع إدارة "ضيف على المائده" بإيجاد نظير جديد بفضل المرونه التي تتمتع بها "ضيف على المائده".

المشاركة مع اتحاد أو منظمة
هل تريد المشاركه مع "ضيف على المائده" بشكل جماعي من خالل اتحاد أو منظمة؟ هذا أيضا ً ممكن!.
يمكنك إعالمنا بانك تقوم بتمثيل مجموعه من المشاركين (مضيفين أو قادمين جدد).
ستقوم "ضيف على المائده" بالمقابل بلقيام بلمطابقة إليجاد النظراء (مضيفين أو قادمين جدد) األمثل لمجموعتك.
الشيء الجميل حول العضويه الجماعية هو انكم يمكنكم تنظيم أنشطة وفعاليات جماعية :مثل نزهة أو زياره الى حفله أو االستجمام.
يمكنك تحديد كل ذلك مع منظمة أو االتحاد الخاص بك.
يمكنك تسجيل من خالل ملئ استمارة التسجيل على موقعنا.

