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الصديقات والدصدقاء الزعزاء, 
 

لقد تغير واقع حياة اللئجئين خل ل السنتين المااضيتين بالاضافة إلى تغير الاطار السياسي و القانوني.
من أئجل مناقشة هذه التغييرات و ما تعنيه بالنسبة للعمل السياسي المتعلق باللئجئين نود دزعوتكم إلى لقاء من

Hirschluch في 2016 تشرين الثاني 20-19أئجل التشبيك يومي 
   

 
سوف نناقش وئجهات نظر مختلفة زعن هذا التغيير و نطور معاا إمكانيات العمل زعلى سبيل المثا ل فيما يخص

الموااضيع التالية:

 
كيف تغيرت حالة اللئجئين في براندنبورغ مع توسيع مراكز اليواء الولي؟

 
ما هي المشاكل التي نتجت زعن دخو ل حزمة قوانين اللجوء و الندماج حيز التنفيذ بالنسبة للعمل السياسي؟ 

 
ما هو واقع حياة اللئجئين الحالي في براندنبورغ في الحياة اليومية و في المؤسسات التي يتعاملون معها ؟

 
كيف يمكن أن يبدو التعاون المتكافئ بين اللئجئين و غير اللئجئين؟

 
 

سيتناو ل اللقاء أيضاا تباد ل الفكار , تباد ل المعرفة و الحصو ل زعلى معرفة ئجديدة. يشكل هذا اللقاء قازعدة
لوئجهات النظر و الراء المختلفة.

   
معاا نود أن نطور الستراتيجيات, نضع خططاا للعمل, نقوي الشبكات القائمة و نتيح الفردصة لشبكات ئجديدة.

 
تشكل وئجهات نظر اللئجئين والسؤا ل كيف يمكن أن يبدو نضا ل اللئجئين, اللئجئين السابقين و غير اللئجئين

اضد نظام اللجوء غير النساني المحور الرئيسي, لذلك نود أن ندزعو بشكل خاص اللئجئين, المهائجرات و
المهائجرين و المنظمات إلى هذا اللقاء.
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سوف نرسل لكم تفادصيل برنامج اللقاء مع الدزعوة. يمكن أيضاا أن تقدم هناك بعض الموااضيع الخادصة.

 
Evangelischen Jugendbildungs- und في  2016 تشرين الثاني 20-19سيكون اللقاء يومي 

Begegnungsstätte في  HIRSCHLUCH
)http://www.hirschluch.de(

 شخصاا.50يتسع المكان لحوالي 
نود هذه السنة أن نسمع قدر المكان مشاركات اللئجئين الذين يعيشون في براندنبورغ أنفسهم, لذلك فإن الماكن

للمشاركين ذوي المبادرات دون تجربة في اللجوء ستكون محدودة.
 Flüchtlingsrat Brandenburgسيتم دفع نفقات القامة و الطعام من قبل  

يمكن تعويض تكلفة السفر. نرئجو منكم إخبارنا مسبقاا بهذا الخصوص. 
مع خالص التحيات

فريق الزعداد
 

)Willkommen in Oberhavel, Flüchtlingsrat Brandenburg(

حتى          (  اللكتروني البريد على مراسلتنا يرجى تأتي، أن تريد كنت )2016نوفمبر  1إذا
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