
 

 

 انديشي امداد به پناهجويان : همفراخوان
 

 سومين هم انديشي آزاد در تاريخ

 

 ۲۰۱۷سپتامبر  ۲۹ جمعه

  ۰۰:۲۰ حدود - ۳۰:۱۳عتاز سا

 

 (Winterhude( واقع در وينترهوده )Kampnagelدر محل كارخانه كامپف ناگل )

 

 

ناپذيري  براي پيوستن پناهندگان به جامعه را به عهده دارد. هم انديشي امداد  مرکز امداد به پناهجويان هامبورگ وظايف اجتناب
كند. از همه فعاالن و  ها كمك مي به پناهجويان به يكپارچه سازي اين تالش و تعهد در هامبورگ و تداوم توسعٔههمگانی  فعاليت

سپتامبر در كامپف ناگل گرد  ۲۹كنيم درتاريخ  اي صميمانه دعوت مي اري و اشخاص ذيربط به لحاظ حرفهعالقمندان، فعاالن افتخ
سازماندهي آن، و البته   هم آمده و به تبادل نظر بپردازند. اين پرسش در مركز توجه قرار دارد: چگونه پيوستن به جامعه و نظام

 پايدار با موفقيت صورت گيرد؟ تواند به طور تعامل اجتماعي با همسايگان جديد مي
 

ها،  ، شهردار ارشد هامبورگ اين بحث را افتتاح خواهد كرد. در بازارچه امكانات و فرصت(Olaf Scholzاالف شولتس )
پردازند. از  هاي خود پيرامون حمايت و پشتيباني از افراد پناهجو مي  هاي  اصلي و افتخاري به معرفي تالش ها و ابتكار عمل طرح

ده نماييد. يا اين كه از تئاتر همگرايي و كارگاه همگرايي اين فرصت در جهت گفتگو با ديگران  و كسب تجربه بيشتر استفا
 ما ديدن كنيد.۲۰۲۰

 
با ثبت نام از قبل، سازماندهي اين  –باشد  براي همگان رايگان و آزاد مي امسال نيز حضور داشته باشيد. حضور در اين مراسم 

 .http://t.hh.de/9141068 اجعه كنيد:نماييد.  لطفا برايثبت نام به آدرس زير مر برنامه را براي ما تسهيل مي
 

  هاي مربوط به شركت در اين برنامه را به صورت بروز رساني شده به طور مستمر در سايت برنامه كامل و نيز توصيه 
 fluechtlingshilfe-www.hamburg.de/forum  .مشاهده نماييد 

 
 به آدرس زير ثبت نام نماييد: ۲۰۱۷سپتامبر  ۹ها تا  در صورت تمايل به داشتن غرفه در بازارچه امكانات و فرصت 

http://t.hh.de/8719054. 
 

افراد راهنماي مسلط به زبان آلماني در محل همايش به افرادي كه نياز به كمك دارند، ياري زبان همايش، آلماني خواهد بود. 
رسانند. همچنين مترجمان شفاهي متخصص در تبديل گفتار به متن و مترجمان آشنا به زبان اشاره در اين برنامه حضور  مي

 خواهند داشت.
 

 .ها عذرخواهي نماييد پيام ورت لزوم بابت ارسال چند بارهٔ را به دست عالقمندان رسانده و در ص فراخوان لطفا اين

 سپتامبر موجب خوشحالي ما خواهد بود. ۲۹ حضور شما در روز

 

 

 امداد به پناهجويان انديشی همريزي  تيم برنامه
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