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 دعوة للجلسة الدورية المفتوحة من مجلس الالجئيين4

الموضوع:لم الشمل من سوريا عن طريق برنامج لم الشمل في 
والية براندنبورغ4

 لكل المهتمين والمهتمات واالصدقاء والصديقات:

 نتشرف بدعوة4 حضراتكم لجلستنا المفتوحة القادمة والتي سوف  
 تكون

     ( 17:30)  اكتوبر� في تمام الساعة27يوم االربعاء الموافق       
(_اونالين19:00الى الساعة )

  nfo@fluechtli  i للمشاركة في الجلسة المفتوحة  : 

في جلستنا  القادمة نريد الخوض في التفاصيل مع
. يمكنك/ي لم شمل اسرتك/يشمل  للالجئين السوريين وكيف لبرنامج لم ا

2013برنامج الشمل  الحكومي الذي كان موجودًا منذ عام  

الجلسة المفتوحة مدعومة من والية براندنبورغ
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 هنا الموقع لمزيد من المعلومات

https://bravors.brandenburg.de/de/verwaltungsvorschriften-246093

 اضطر األقارب من سوريا أو داخل البالد إلى الفرار وموجديين
.حاليًا في إحدى دول الجوار أو في سوريا نفسها 

على عكس لم شمل األسرة العادي ، ال يشمل البرنامج
فقط ما يسمى "األسرة االساسية " ، ولكن أيًضا األقارب )في السن القانوني(  
االقارب من لدرجة األولى والثانية ، مثل الوالدين )البالغين( ، األطفال ،  األشقاء

،.واالقارب

 األحفاد أو األجداد ؛ ومع ذلك ، فإن أحد الشروط المركزية هو
. إعالن االلتزام بتحمل تكاليف المعيشة 

نود معًا طرح األسئلة حول المتطلبات األساسية في هذه الجلسة
 ومناقشة كيفية سير االجراءات  ، وما الذي يحدث دائًما في لم الشمل

تعال. أيضا نريد اقتراحات لتحسين البرنامج  والمطالبة السياسية 
.يمكن مناقشتها هنا

كل من يهمه األمر من السوريين والعاملين في
المراكز والجمعيات االستشارية وكذلك المتطوعين. أيضا

 أولئك الذين يشاركون4 حاليًا في برامج لم الشمل  لألفغان 
يمكنهم المشاركة معنا  لمعرفة المزيد من  الفرص الممكنة  و

كما يمكننا بحث التعقيدات  ببرامج لم الشمل الحكومية. توفر  الجلسة
مساحة لألسئلة العامة ، لألسف اليمكننا التعامل مع  الحاالت الفردية في

.هذالمرحلة

 يتم  الترجمة باللغة العربية ايضا

يرجى إرسال بريد إلكتروني: 

 info@fluechtlingsrat-brandenburg.de 

بعد ذلك ، كما هو الحال دائًما ، سيكون هناك احتمال وجود المزيد من
 المعلومات



حياتنا من االدارةت  

Mara Hasenjürgen/مارا هازنيورقن 
 

 


