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دعوة لمعسكر صيفي في فوستر مارك
أعزائي ,عزيزاتي نود و بكل سرور دعوتكم للمعسكر الصيفي ( السياسي) والذي سيكون في الفترة بين  8-6من
في مدينة Elstal Wustermarkشهر يوليو القادم  .المعسكر الصيفي هو جزء من برنامج براندن بورغ تشبك.
كما هو معتاد ,يجتمع سنويا الناشطين/ة الالجئين ,ممثلين من المنظمات العاملة في مجال تنظيم الالجئين سياسيا
والمتطوعين/ت من أقليم براندن بورغ بغرض التناقش سويا حول األستراتيجيات المناسبة لمواصل عملنا
السياسي ,التخطيط لألنشطة السياسية القادمة ,العمل علي تقوية األجسام السياسية الموجودة حاليا في براندن
بورغ وتشبيك المجموعات مع بعضها البعض.
سنواصل هذا العام تقديم بعض من ورش العمل الشيقة والمهمة .مواضيع ورش العمل المقرر هي
 1تشجيع الالجئين /كيف يمكن للمهاجرين/ت والالجئين/ت مساعدة بعضهم البعض؟ في هذا الموضوع علي
سيحدثنا يآر وهو ممثل من من المركز الثقافي واألستشاري األفغاني المسماة ب ( ريتش اوت) في برلين .كما
يجدر بالذكر آيار كان ناشطا في معسكر الالجئين في برلين ( اورانين بالتس) الذائع الصيت.
 2النضال ضد نظام ممسكرات اللجؤ والترحيل القسري/
ما هي النشاطات السياسية التي يجب القيام بها كي نوصل مطالبنا الي السلطات في هذا الخصوص؟ كيف يمكن
أن ننظم أنفسنا كي نناضل ضد الترحيل القسري؟ هذه الورشة ستقدم من ممثلي/ت منظمات مختلفة ( سوف نتحد
معا) و ( الكرنفال األجتماعي ) و ( شباب ضد الحدود الجغرافية)
 3كيف نواجه دعاوي الكراهية العنصرية/
كيف يمكن لنا أن نواجه دعوات الكراهية العنصرية والعنف ضد االجانب؟ هذه الورشة ستقدمها منظمة
شبكة الالجئينFluMico (FluchtMigrationCottbus
 4ورشة عمل عن الفلم والتصوير/

كيف يمكنكم عمل افالمكم الوثائقية بأنفسكم؟ كيف يمكنكم عمل مقابلة مصورة؟ باألضافة ستتلقون
معلومات مهمة من مجلس الالجئين في براندن بورغ عن ماذا يجب عليكم فعله في حالة تعرضكم الي
عنف عنصري .سيقدم لكم أيضا معلومات عن المكاتب األستشارية وماذا يمكن أن تقدمه لالجئين.
ملحوظة /بالطبع يمكنكم أيضا اقتراح او الحديث عن مواضيع أخري ,ترو أنها جدير بالمناقشة.
سنرسل لكم البرنامج بتفاصيل اكثر دقة حال األنتهاء منه.
بداية المعسكر الصيفي يوم الجمعة الموافق  6يوليو بين الساعة الرابعة مساءا و والسادسة .سينتهي
البرنامج يوم األحد الموافق .8يوليو حوالي الساعة الثالثة ظهرا.
المكان(www.bildungszentrum elstal.de).Bildungszentrum Elstal - /
كل التكاليف ( اعاشة ,سكن وتذاكر السفر) سيتكلف بها مجلس الالجئين في براندن بورغ .فضال اذا كنتم
تحتاجون الي تذاكر للسفر عليكم مخاطبتنا مقدما .كما نحب أن ننوه حضراتكم باالحتفاظ بالتذاكر واأليصاالت,
من غيرها ال يمكننا أن نغطي لكم تكاليف التذاكر.
خالل يومي السبت واالحد نقدم لألباء واألمهات خدمة العناية بأطفالكم كي تتمكنوا من المشاركة في البرنامج.
كما نحب أن ننوه أننا سنقوم بتوفير مترجمين/ت .التسجيل متاح حتي ال  22من يونيوعن طريق األميل أدناه
connect@fluechtlingsrat-brandenburg.de
فضال أرسل لنا المعلومات أدناه كي نتمكن من أكمال تسجيلك
األسم.
اسم المنظمة التي تمثلها ( لو كنت).
فضال اعلمنا ان كنت تعاني من اي نوع من االمراض تجاه بهارات الطعام ,ان كنت نباتي او ال .ننوه لن يكون
هناك لحم خنزير علي االطالق.
هل تحتاجو ترجمة؟ الي أي للغة؟.
هل ستصطحبوا أطفالكم معكم؟ كم عددهم؟.
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