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عالقمندان عزیز،
بدینوسیله شما را به اردوی سیاسی تابستانی در تاریخ  6تا  8جوالی  8108در الستال
( ووستامارک) دعوت می کنیم .این اردوی تابستانی قسمتی از پروژه ی براندنبورگ کانکت است.
مانند سال های گذشته امسال هم سازمان های پناهندگان  ،نمایندگان سیاسی  ،فعالین و داوطلبان از
براندنبورگ دور هم جمع می شوند .ما در کنار هم می خواهیم استراتژی ها یی بوجود بیاوریم و اقداماتی برنامه
ریزی کنیم و روابط و شبکه های موجود در براندنبورگ را قوی تر و شبکه های جدید بوجود آوریم.
در اردوی تابستانی سال  8108ورک شاپ های مختلف با موضوع های متنوع بدین ترتیب اجرا می شود :
توانمندسازی :چگونه پناهجویان و مهاجرین می توانند خود و اطرافیان را توانمند کنند.
مخالفت با اخراج و کمپ ها  :برای اینکه خواسته های خود را شفاف کنیم بهترین اقدامات چه بوده است
چگونه می توانیم خودمان را علیه اخراج ها سازمان دهی کنیم.
بر علیه تحرکات های نژاد پرستانه :چگونه می توان علیه تحرکات نژاد پرستانه و حمالت نژاد پرستانه
ایستادگی کرد.
ورک شاپ فیلم سازی  :چگونه می توانید فیلم مستند خود را تهیه کنید؟ چگونه جلوی دوربین یک
مصاحبه انجام می شود؟
تاریخ شروع جمعه  6جوالی بین ساعت  06و  08پایان مراسم روز یکشنبه  8جوالی ساعت  .01مکان
برگزاری بیلدونگ سنتروم الستال است.

هزینه های مکان اجرا و محل خواب توسط ارگان پناهندگان براندنبورگ پرداخت می شود .هرینه رفت و آمد در
صورت ارایه بلیط پرداخت خواهد شد لطفا از قبل هماهنگی نمایید .در روز شنبه و یکشنبه در محل امکان
مراقبت از کودکان محیا می باشد .مراسم توسط مترجم ها همراهی می شود.
مهلت ثبت نام تا تاریخ  88یونی  8108بوسیله ایمیل می باشد.آدرس ایمیل :
connect@fluechtlingsrat-brandenburg.de.

لطفا هنگام ثبت نام اطالعات ذیل را با ما در میان بگذارید:
 .نام و نام خانوادگی
.نام ارگان یا موسسه
.در مورد غذا :آیا آلرژی دارید و یا خواستار غذای گیاهی و یا غیر گیاهی هستید .گوشت خوک سرو
نمی شود.
.به چه زبانی خواستار مترجم هستید.
 .اگر بچه به همراه می آورید،به چه تعداد هستند.

از دیدار شما خرسند خواهیم شد.

پروژه براندنبورگ کانکت

