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دوستان عزیز
بدینوسیله ما شما را به برنامه دانشکده سیاسی تابستانی در  ۶ ۵ ۵آگ۵س ۲۰۱۷ ۶در هیرشلخ )اشترکو( دعوت مینماییم

مانند سال قبل امسال دوباره گروه های خود سازماندهی پناهندگان ,نمایندگان گروه های سیاسی پناهندگی ,فعالین پناهندگی و
فعالین افتخاری پناهندگان از سراسر ایالت براندنبورگ همدیگر را ملقات میکنند
ما قصد داریم به همراه شما استراتژی های جدیدی توسعه بدهیم ,اقدامات جدید برنامه ریزی کنیم ,ارتباطات موجود را تقویت
کنیم و شبکه ارتباطی جدید ایجاد نماییم
در دو روز موجود کارگاه های مهیج و خلق با موضوعات زیر ارائه می شود
ضد دیپورتی واخراج :چگونه می توانیم جلوی دیپورتی و اخراج رو بگیریم
ضد اردوگاه  :چگونه می توانیم از خود در برابر شرایط بد انسانی در اردوگاه های پناهندگی دفاع کنیم؟ما چه حقوقی داریم؟
فعال شدن :چه اقدام های موفقی وجود دارد تا خواسته های خود را نشان دهیم؟
توانمندسازی)به خصوص برای و توسط زنان و دختران(:چگونه میتوانند پناهندگان خود و دیگر پناهندگان را تقویت کنند؟

تا اواسط ماه جولی جدول برنامه ها را برای شما میفرستیم.طبق برنامه تقریبا ساعت  ۱۲ظهر در تاری ۲۰۱۷/۸/۵ ۲جلسه
شروع می شود و در ساعت  ۱۵در تاری ۲۰۱۷/۸/۶ ۲به پایان میرسد
محل دیدار ما در محل همایش زیر می باشد
Evangelischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte HIRSCHLUCH
(www.hirschluch.de).
هزینه های محل اقامت و خورد و خوراک توسط شورای پناهندگان براندنبورگ پرداخت می شود .هزینه کرایه راه خود را می
توانید از ما دریافت نمایید.لطفا جلوتر با ما برای هزینه کرایه راه تماس بگیرید.یک نفر برای نگهداری از کودکان در دو روز
جلسه موجود می باشد وجلسه با ترجمان هایی به زبان های مختلف همراهی می شود

ثبت نام
تاریخ اتمام ثبت نام ۲۰/۷/۲۰۱۷:از طریق ایمیل زیر
connect@fluechtlingsrat-brandenburg.de

لطفا در مورد موارد زیر به هنگام ثبت نام به ما بگویید
نام و نام خانوادگی خود را
احتمال نام سازمان یا گروه خود را
اگر شما گیاه خوار هستید یا نه
به چه زبانی ترجمان نیاز دارید
درصورت به همراه آوردن کودکان خود به همراه چند کودک می آیید
بسیار خوشحال می شویم از دیدن شما
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