مجموعات عمل

م.ع  :1أنماط حياة والنساء
ما هي فرص المرأة؟
كامرأة في ألمانيا :نماذج يحتذى بها وأنماط الحياة؟ (أيضا للرجال!)
م.ع  :2نصائح الترفيه وااللتزام االجتماعي
كيف وأين يمكنني قضاء وقت الفراغ
واالنخراط؟
م.ع  :3المشاركة :نريد أن نسمع صوتك
كيف أنا وماذا أحتاج؟
م.ع  :4سيرة تعليمية ناجحة والعمل األسري
ما هو تأثير الوالدين في مراكز الرعاية النهارية والمدارس؟ كيف يمكن
تخطيط اليوم الدراسي من طرف أحد الوالدين؟
م.ع  :5الصحة بين الثقافات
كيف يكنني أنا والطبيب التحدت عن صحتي؟
ماذا يمكنني أن أفعل لصحتي ومن يمكنه مساعدتي؟

مؤتمر إقليمي
شفارتسينبك

البرنامج

في حوار متبادل"
" -العيش معا

التوقيت
الوصول

09:30

الترحيب

من خالل التسجيل ،فإنك توافق على الشروط واألحكام العامة .ويمكن
: www.kreis-rz.de/kosiaاالطالع عليها على الموقع التالي

وهذا يؤدي بالعديد من التطوعين إلى خلق حلقة تواصل مبنية على
االحترام المتواصل مع الالجئين

10:00
مينهارد فولنر ،رئيس المنطقة

النتيجة :خيبة أمل من كال الجانبين

تحية
يوت بورشرز سيليش ،عمدة مدينة شفارزنبيك
المترجمين ووسطاء اللغة والثقافة
10:40
تكريم المترجمين ووسطاء اللغة و الثقافة
مينهارد فولنر ،رئيس المنطقة
استراحة قهوة

11:30

الوقت لتكثيف المعلومات والشبكات والمحادثات
التوقيت

يرجى إرسال هذه المنشورة إلى الالجئين والمهاجرين والموظفين
.والمساعدين وكذلك األطراف المعنية األخرى

.

استراحة الغداء
ماذا يأتي في فترة ما بعد الظهر؟
عرض محاضرة
كيف يمكن أن يشارك الالجئون في الحياة اليومية؟
فورم فور ميغرانت * لوبيك
13:45
مجموعات عمل
15:30
التوقعات :ما هي النتائج؟
هناك مترجمين في عين المكان باإلضافة إلى رعاية األطفال

12:00
13:00
13:15

وكقاعدة عامة ،يتوقع المتطوعون أن يكون طالبو اللجوء ممتنين
لمساعدتهم ومشورتهم .ومع ذلك ،يمكن أن يكون هذا أيضا مختلفا
في كل يوم" :سوء تفاهم من كال الطرفين خصوصا عند تقديم هدايا
ويسوء فهم نيتها ،أو عدم احترام المواعيد أو عدم االستجابة
"للعروض الترفيهية
النتيجة :خيبة أمل من كال الجانبين
والحقيقة هي أن اللقاء بين المساعدين والالجئين يتميز بعدم التوازن.
ولذلك فمن الضروري محاولة االتصال مع بعضها البعض على
مستوى الشخصي
أولئك الذين فروا في كثير من األحيان آالف األميال فروا من
اإلرهاب والحرب قد حققوا شيئا ال يمكن تصوره ،فهم أشخاص
أحرار في اختياراتهم لذا وصولهم أللمانيا .ومن لديه حرية االختيار
لديه كذلك حرية اختيار
نوع المساعدة ونوع الدعم بنفسه

وهذا يعني عدم اإلجابة على أي أسئلة لم يطلبها أحد ،ولكن طرح
المزيد من األسئلة

 ...لالجئين ...
 ...مع الالجئين ...
…وأيضا ألنفسنا ...

Flüchtlingskoordinierung
des Kreises
Herzogtum Lauenburg

االتجاهات إلى المكان

ونود أن نشكر شركاءنا وخبرائنا

Gymnasium Schwarzenbek
)Europaschule (Aula
Buschkoppel 7
21484 Schwarzenbek

دعوة
إلى

المؤتمر اإلقليمي 3
الحوار وتخطيط للتعايش سويا-يوم السبت  11نوفمبر 2017
من الساعة  10صباحا إلى  4مساء
im Gymnasium Schwarzenbek
Europaschule
Buschkoppel 7,
21484 Schwarzenbek

بالقطار
من وإلى شوارزنبيك هناك وصالت كل ساعة إلى هامبورغ
وتبعد المحطة .وكذلك لوبيك ولونيبورغ (عبر بوشن)
حوالي  650مترا عن المدرسة

والحافالت
لالطالع على الجداول الزمنية التفصيلية ،انظر :في
.اإلنترنت على صفحات هفف
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في رحلة العودة ،يرجى
إعالمنا في استمارة الحجز
يرجى أيضا تكوين مجموعة سفر في سيارة واحده في
الرجوع

:المنظمين
Koordinierungsstelle für die integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen des
Kreises Herzogtum Lauenburg
Bild:netzwerk iq bw.de

Uta Röpcke, T 04541 888-645,
roepcke@kreis-rz.de
Andreas Bockholt, T 04541 888-478,
bockholt@kreis-rz.de

: 28.09.2017االصدار

