Arabic

What is considered most
 ما هو األمر األكثر احتراما فيrespectful in your culture?
ثقافتك؟
ما الذي يعتبر أكبر عدم احترام
 في ثقافتك؟What is considered most
disrespectful in your
culture?
هل سبق لك أن تعرضت للعنصرية
 في أي شكل؟Have you ever
experienced racism? In
what form?
هل سبق لك أن شعرت باالستبعاد
بناء على نوعك أو ثقافتك؟

Have you ever felt
excluded based on your
gender or culture?

Arabic

ملاذا يهاجر الناس إلى دول
أخرى؟

Why do people immigrate
to other countries?

ما السبب وراء انتقالك من بلدك
 إلى هنا؟What is the reason you
moved out of your
country to move here?
هل الهجرة من بلد إلى آخر
Is immigration from one
 مشكلة؟ ما هي الطرق التي تراهاcountry to another a
 كمشكلة؟problem? In what ways
do you see it as a
problem?
إلى أي مدى يجب أن يحتفظ
املهاجرون بثقافتهم؟

How far should
immigrants retain their
culture?

Arabic

هل يجب السماح للطالب بارتداء
 مالبس ذات رمز رمزي أو دينيShould students be
 في املدرسة؟allowed to wear clothes
with cultural or religious
symbolism at school?
هل تعتقد أن املهاجرين يعاملون
 اآلن بشك أكبر مما كانوا عليه قبلDo you think immigrants
 عام؟are treated with more
suspicion now than they
were a year ago?
هل تعرف أي شخص هاجر من
بلدك؟

Do you know any people
who have emigrated from
your country?

Arabic

 ملاذا/ هل فكرت في الهجرة؟ ملاذا
ال؟

هل يجب أن ُيطلب من املهاجرين
تعلم اللغة املحلية؟

مهاجرا على تعلم
كيف ستساعد
ً
اللغة املحلية؟

Would you ever think of
emigrating? 25. Why/Why
not?

Should immigrants be
required to learn the local
language?

How would you help an
immigrant learn the local
language?
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كيف ستشجع أطفال املهاجرين
على أن يصبحوا ثنائيي اللغة عن
طريق الحفاظ على اللغة األصلية
وأن يصبحوا يجيدون اللغة
املحلية؟

How would you
encourage children of
immigrants to become
bilinqual by maintaining
the original language and
becoming fluent in the
local language?

إهل يجب أن يتعلم املهاجرون
 بلغتهم األصلية أم اللغة املحلية؟Should immigrants be
educated in their original
language or the local
language?
To what extent should
 إلى أي مدى يجب أن تكونoﬃcial documents be
 الكتابة الرسمية بعدة لغاتwritten in several
 الستيعاب املهاجرين؟languages to
accommodate
immigrants?

Arabic

هل قوانني الهجرة أكثر صرامة؟
 بأي طريقة يجب تغييرها؟Are immigration
regulations too strict? In
what way should they be
changed?
إلى متى يجب أن ُيطلب من
 املهاجرين العيش في البلد الجديدHow long should
immigrants be required to
 قبل أن يصبحوا مجنسني؟live in the new country
before they can become
naturalized?
ماذا يجب أن تكون متطلبات
الجنسية؟

What should be the
requirements for
naturalization?
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كيف يصبح املهاجر مواطنًا في
بلدك؟

How does an immigrant
become a citizen in your
country?

كيف تؤثر الهجرة على الوضع
 االقتصادي في مجتمعك؟How does immigration
aﬀect the economic
situation in your
community?
إلى أي مدى أصبحت ثقافة
 مجتمعك أكثر ثرا ًء من قبلTo what extent has the
 املهاجرين؟culture of your community
become richer by
immigrants?
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كيف يدمج مجتمعك املهاجرين في
 حياة املجتمع؟How is your community
incorporating immigrants
into the life of the
community?
كيف تحدد كلمة “الوطن"؟
How would you define the
word "home"?

