
 
 

 

 جدید منطقه یشورابرای  نامثبتفراخوان 
ی

  «مشارکت و ادغام»به عنوان  مشورت

 

ن . میابیدر منطقه خود دست  شت  یبه مشارکت ب با هم میخواه! ما یممیدار  از ین شما ما به  به همی 

 لیتشک «مشارکت و ادغام مشورت   یشورا» به عنوان د یجد مشورت   یشورا کمنظور قصد داریم ی

اک بگذارند.  اتیها و تجربدگاهیخواهند دکه یم  میهست یدنبال افراد متعهد . ما بهدهیم خود را به اشت 

 .دیوندیبه ما بپ راه نیدر ا

 

 10.06.2022 تاری    خ تا  زمان ثبت نام

 

  یشورا»
ی

 تواند انجام دهد؟یم یچه کار  «مشارکت و ادغام مشورت

در به طور فعال متعهد به مشارکت . این افراد با سابقه مهاجرت شامل افرادی است مشورت   یشورا

ن  مختلف و  یهادگاهیبه عنوان کارشناس با دها أمور منطقه هستند. آن به مهاجرت،  اتیتجرب همچنی 

خود،  یهادگاهیتواند به منظور ارائه دیم مشورت   یشورا دهند. منطقه مشاوره یم تیر یمد أعضای

منطقه  مشورت   یشورا ن،یبر ا عالوه بفرستد. شوراها و  ایمجمع منطقه را به جلسات عمویم ءاعضا 

 .تبادل نظر خواهد کرد شورای شهر مشارکت با  یبرا

 

 مشاوران چقدر است؟ یزمان حضور شما در شورا مدت

 یبرا یافتخار  ندگاتن ینما ،مشورت   یشورا قتیمجلس منطقه. در حق دوره انتخابات   کیبه مدت 

 یتعداد جلسات و محورها انیم نیحفظ منافع افراد با سابقه مهاجرت در منطقه خود هستند. در ا

ن أساس، بعد از انتخابات آ نی. بر اشود انتخاب یم مشورت   یکار توسط خود شورا  نامه داخیل یی 

ن ن. همچد یسال داشته باش کیجلسه را در طول  ۵تا  ۳حداقل انتظار  د یخواهد شد. شما با نیتدو   ی 

ن جلسات ن نی. اباشد یم ورو ی ۲۰هر جلسه  یحضور داوطلبان برا نهیهز   . شود برگزار یم به زبان آلماتن  ت 

 

 مشاوران شود؟ یتواند عضو شورا یم کیس  چه

دهد که تاکنون به ندرت ارائه یم ت  هادگاهیارائه د یرا برا فرصت   ،«مشارکت و ادغام مشورت   یشورا»

 یمتنوع باشد: افراد دارا د یبا مشورت   یکار، شورا  نیانجام ا یبرابنابراین اند. مورد توجه قرار گرفته

ن سنافراد با  ت،یمعلول  .حضور داشته باشند انمشاور  یدر شورا د یبا هت  مختلف و غ یهاتیجنس و  ی 

 

ن جهت دهند.  لیرا تشک تیاکت   باید  با سابقه مهاجرت ندگانینمادر حقیقت  آلمان  تیتابعبه همی 

ن . ستین مشاوران الزایم یشوراعضویت در  یبرا از  د یافراد بدون سابقه مهاجرت باهمچنی 

ن  و  «ادغامو  مشارکت»  .داشته باشند سابقه مهاجرت آگایه با افراد و حقوق برابر  مسائلهمچنی 

 

کار   یافراد با سابقه مهاجرت( برا ژهیعضو )به و  ۱۲به دنبال « مشارکت و ادغام مشورت   یشورا»

 یانه، ترجداوطلب
 
ن نفر و همچن ۸ حا است.  یموسسه نوآور  ا یانجمن، سازمان  کیاز  ندهینما ۴ ی 

ن همچن  . هستند معاون  کدارای یافراد  هیکل  ی 

 



 
 

 

 « Tempelhof-Schöneberg»د و در منطقه سال سن داشته باشن ۱۶حداقل  د یبا انیمتقاض
 

 زندگ

ن این افراد باید عالقهکار کنند   ا ی و  سابقه مهاجرت از حقوق برابر برای افراد با  تیحمامند به . همچنی 

 .باشند

 

 .میهست 10.06.2022 تا تاری    خدرخواست شما  افتیمشتاقانه منتظر در  ما 

 
 
 ا ی لیمیا از طریق سپس آن را کنید و آن را پر کنید، فرم را دانلود   ا ی د یاستفاده کن نیاز فرم آنال  لطفا

ا روتر »نامه پست  برای  ن  لت 
ن )اطالعات تماس در ارسال کنید. « Dr. Lisa Rüter -خانم دکت  ن همی  پایی 

 (. صفحه

 

 را باید پر کنیم؟فرم درخواست  در 
ی

 چه اطالعات

 و نام : نامشخیص اطالعات 
 

 لیمیآدرس ا ا یتولد، آدرس، شماره تلفن  خی    ، تار خانوادگ

 ه ن ه شما از این کار چیست) نامهانگت  ن در این راه ارائه توانید را یم دانش   ا ی چه تجربه و  ؟انگت 

 (؟دهید 

 به عنوان نماینده یک انجمن یا  ا ی حقیق   فرد  کیبه عنوان  شما  ا یآ نکهیاطالعات در مورد ا

کت ی قصد موسسه نوآور  ا یسازمان   دارید. ش 

   سن ت،یجنس ، جسیمدر مورد سابقه مهاجرت، ناتواتن  در صورت امکان، اطالعات 

 

همه از  با کمال میل . ما بگذارید عالقمندان ختیار در صورت امکان این اعالمیه را در ا لطفا 

 . میکناستقبال یمهای ارسایل درخواست

 

 :اطالعات تماس

 

 ؟نیاز دارید  یشتی یاطالعات ببه  ا یآ

 .میبه همه سواالت پاسخ دهکنیم با کمال میل یم ما سیع! د یت  لطفا با ما تماس بگ

 

 «مشارکت و ادغام» ندهینما

ن خانم دکت  ل   Dr. Lisa Rüter -روتر  ا ت 

 

 آدرس: 

John-F.-Kennedy Platz 

10825 Berlin 

 

 ایمیل: 

ts.berlin.de-integrationsbeauftragte@ba 

 

 تلفن: 

030902776263 
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