گروه های کاری /تیم

کنفرانس منطقه ای شوارتسنبک

برنامه

٩:٠٠

شروع
گروه :١
طرح زندگى خانمها و براى خانمها
چه شانسهايى براى خانمها وجود دارد؟ نقش زن در آلمان چيست؟
(همينطور براى اقايان)
گروه:٢
راهنمايى تفريحى و همكارى اجتماعى
كجا و چه امكاناتى براى تفريح ميتونم داشته باشم و چطور ميتوانم در
اجتماع نقش داشته خوب و مفيد داشته باشم.
گروه :٣
مشاركت-
ما ميخواهيم صدا شما را بشنويم:
من چطور هستم و چه چيزى نياز دارم؟
گروه :٤
بيوگرافى اموزشى موفقيت اميز و كار والدين
چه نقش واثرى والدين ميتوانند در مهد كودك و مدرسه داشته باشند و چه
حمايتى ميتوانند انجام بدهند؟
گروه :٥
بهداشت بين فرهنگى
چگونه ميتوانم به دكتر مراجعه كنم و چطور ميتوانم با دكتر درباره
سالمتى ام صحبت كنم؟ براى سالمتى ام چه كارهايى ميتوانم انجام بدهم و
چه كسى ميتواند به من كمك كند؟

١٠:٠٠
خوش آمد گويى توسط
مدير مسول منطقه اقاى
Meinhard Füllner,
و شهردار خانم
Ute Borchers-Seelig

)همراه با ترجمه(

١٠:٤٠
تشكر و تقدير از مترجمان توسط مدير مسول منطقه

١١:٣٠
استراحت كوتاه

و وقت براى ديد و بازديد از غرفه اطالعات و

گفتمان

١٢:٠٠
استراحت براى صرف غذا

١٣:٠٠
برنامه بعد از ظهر چيست؟

١٣:١٥
سخنرانى درباره :
پناهندگان چطور ميتوانند كارهاى روزمره خو در انجام بدهند؟
كار تيمى

اين بروشور را ميتوانيد به تمامى تمام پناهندگان  ،مهاجران ،كارمندان و افراد دارطلب و
همينطور تمام افرادى كه عالقه به شركت به اين كنفرانس را دارند بدهيد.
با ثبت نام خود در اين كنفرانس تمامى شرايط و قوانين را قبول و تاييد ميكنيد .در ارس زير
ميتوانيد اطالعات بيشتر پيدا كنيد.

.

١٣:٤٥
١٥:٣٠

:چشم انداز
حاصل/نتيجه برنامه امروز چطور بوده است؟

گفتگو رو در رو و يكسان
زندگى در كنار هم را با هم تشكيل بدهيم!
افراد مختلف از جاهاى مختلف و سنين مختلف داوطلبانه
و كامالً افتخارى به پناهندگان تا كنون كمك كرده اند .در
بسيارى از موارد برخورد كامالً محترمانه و حمايت عالى اتفاق
افتاده است براى افرادى كه در المان به دنبال خانه و اشيانه جديد
هستند.
به طور معمول نشان داده شده كه پناهندگان سپاسگزار اين افراد
هستند و بوده اند اما در زندگى روزمره ميتواند جور ديگه اى هم
باش.
به طور مثال :كمك از نظر دادن هديه اشتباه برداشت شود ،وقت
دكتر يا وقت اداره مهى از طرف افرادى به موقع انجام نشود يا
حتى برنامه هاى تفريحى با كراه پذيرفته شود.
تمام اين مسال ميتواند باعث ناراحتى و سو تفاهم براى هر دو
گروه شود.
واقعيت اين است كه ارتباط بين حاميان و پناهندگان بايد متعادل
انجام شود و براى همين يك گفتگو رو در رو و يكسان ميتواند
كمك بزرگى باشد.
كسى كه بارها كيلومتر ها از ترور  ،جنگ فرار كرده است ،
داراى يك نيروى خاص و غير قابل تصورى است كه ثابت كرده
فرد بالغى هست و توانسته است تصميم مهم براى زندگى خود
بگيرد.
كسى كه توانسته تصميمى مهم بگيرد ميتواند همانطور هم خودش
نوع حمايت انتخاب كند.
اين به اين معنا است كه :
سوالى كه پرسيده نشده جوابى هم احتياج ندارد
و
خيلى مهمتر اين است كه
خود سوالهايى مطرح كنيد.
از پناهندگان
همراه پناهندگان
و همينطور از ما

مترجم به زبانهاى مختلف و نگهدارى از كودكان موجود است.

.

ما از تمامى همكاران و كارشناسان تشكر ميكنيم

:نشانی

Flüchtlingskoordinierung
des Kreises
Herzogtum Lauenburg

Gymnasium Schwarzenbek
Europaschule (Aula)
Buschkoppel 7
21484 Schwarzenbek
دعوت به
سومين كنفرانس منطقه
گفتگو يكسان وتشكيل زندگى در كنار همديگر
„Im Dialog auf Augenhöhe Zusammenleben gestalten.“
٢٠١٧  نوامبر،١١ روز شنبه
١٦:٠٠-١٠:٠٠ از ساعت
با قطار
:  هر ساعت يكبار قطار از و به سمت:به شوارتسنبك/ از
)لونه بورگ( از سمت بوشن، لوبك،هامبورگ
. فاصله با مدرسه دارد٦٥٠ مركز قطار(باهنهف )تقريبا
اتوبوس

im Gymnasium Schwarzenbek
Europaschule
Buschkoppel 7,
21484 Schwarzenbek

از طريق اينترنت ميتوانيد برنامه دقيق اتوبوسها را دريافت
.كنيد
اگر رفت و امد كمك نياز داريد با ما از طريق فرم ثبت نام
.درميان بگذاريد
همينطور شما ميتوانيد گروههاى كوچك تشكيل بدهيد براى
.رفت و امد به كنفرانس
Veranstalter:
Koordinierungsstelle für die integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen des
Kreises Herzogtum Lauenburg
Uta Röpcke, T 04541 888-645,
roepcke@kreis-rz.de
Andreas Bockholt, T 04541 888-478,
bockholt@kreis-rz.de
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