
 

5. Forum Flüchtlingshilfe 
Freitag, 30. August 2019 

Kampnagel 

 دعوتنامه: گردهم آیی کمک به پناهندگان
 

 پنجمین گردهم آیی عمومی

 

 2019اوت  30جمعه، 

 20.00تا حدود  14.00از ساعت 

 

Kulturfabrik KAMPNAGEL, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg- Winterhude 

 

گردهم آیی کمک به پناهندگان برای پنجمین بار برگزار می شود.  30.08.2019را جشن می گیریم! در تاریخ  ما سالگرد
 صمیمانه از همه دعوت می شود که در کامپناگل حضور یابند: داوطلبان، افراد دارای سابقه پناهندگی، فعاالن و عالقمندان.

 
 این است:  2019شعار ما برای سال 

 

 «هامبورگ! در همین نزدیکی و درست در وسط!ما در »
 

برای باهم بودن، ما به »، گردهم آیی را افتتاح خواهد کرد. 14:30سناتور اجتماعی هامبورگ، دکتر مالنی لئونارد، در ساعت 
درجه  ، اطالعات و شبکه سازی در«بازار فعاالن»یکی از پرسش های گفتگوی گروهی خواهد بود. در « چه چیزی نیاز داریم؟

نخست اهمیت قرار دارد. بسیاری از فعاالن رسمی و داوطلب، مشارکت و پروژه های خود را ارائه می کنند. ما در گروه های 
بحث موضوعی با قالب های متفاوت، درباره مسائل روز مربوط به مشارکت و سهیم شدن پناهندگان بحث می کنیم. و از پنجمین 

ده می کنیم تا به عقب نگاه کنیم و افراد مشارکت کننده یعنی پناهندگان، داوطلبان و فعاالن گردهم آیی به عنوان فرصتی استفا
 رسمی را در مرکز توجه قرار دهیم.

   
همراهی کنید! از این فرصت استفاده کنید تا باهم دیدار کنید، اطالعات به دست آورید و تبادل نظر کنید. گردهم آیی کمک به 

 اد و شرکت در آن رایگان است.پناهندگان برای همه آز
 

 . fluechtlingshilfe-www.hamburg.de/forumکل برنامه را که پیوسته به روز می شود می توانید در اینجا ببیند 

 
در فرم آنالین ما نام نویسی  2019ژوئیه  12آیا می خواهید در بازار فعاالن جایی برای خود اختصاص دهید؟ در این صورت تا 

 http://t.hh.de/12379234کنید: 
 

 وشتاری و عالئم در محل وجود دارند.زبان برنامه آلمانی خواهد بود. راهنمایان زبان و مترجمان زبان ن
 

 این دعوتنامه را همچنین می توانید در وبسایت ما به زبان های عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسه و تیگرینیایی ببینید.

 

 خوشحال می شویم! 2019اوت  30لطفا این دعوتنامه را به افراد عالقمند بفرستید. از شرکت شما در روز 

 

 

 شما در گردهم آیی کمک به پناهندگانتیم برنامه ریزی 

http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe
http://t.hh.de/12379234

