ی
فراخوان ثبتنام برای شورای مشورت جدید منطقه به عنوان «مشارکت و ادغام»
ن
همی
ما به شما نیاز داریم! ما یمخواهیم با هم به مشارکت بیشت در منطقه خود دست یابیم .به
منظور قصد داریم یک شورای مشورت جدید به عنوان «شورای مشورت مشارکت و ادغام» تشکیل
دهیم .ما به دنبال افراد متعهدی هستیم که یمخواهند دیدگاهها و تجربیات خود را به اشتاک بگذارند.
در این راه به ما بپیوندید.
زمان ثبت نام تا تاری خ 10.06.2022
ی
«شورای مشورت مشارکت و ادغام» چه کاری یمتواند انجام دهد؟
شورای مشورت شامل افرادی است با سابقه مهاجرت .این افراد به طور فعال متعهد به مشارکت در
ن
همچنی تجربیات مهاجرت ،به
أمور منطقه هستند .آنها به عنوان کارشناس با دیدگاههای مختلف و
أعضای مدیریت منطقه مشاوره یمدهند .شورای مشورت یمتواند به منظور ارائه دیدگاههای خود،
اعضاء را به جلسات عمویم مجمع منطقهای و شوراها بفرستد .عالوه بر این ،شورای مشورت منطقه
برای مشارکت با شورای شهر تبادل نظر خواهد کرد.
مدت زمان حضور شما در شورای مشاوران چقدر است؟
ن
به مدت یک دوره انتخابات مجلس منطقه .در حقیقت شورای مشورت ،نمایندگات افتخاری برای
حفظ منافع افراد با سابقه مهاجرت در منطقه خود هستند .در این میان تعداد جلسات و محورهای
کار توسط خود شورای مشورت انتخاب یمشود .بر این أساس ،بعد از انتخابات آ ن
یی نامه داخیل
تدوین خواهد شد .شما باید حداقل انتظار  ۳تا  ۵جلسه را در طول یک سال داشته باشید .همچن ن
ی
ن
آلمات برگزار یمشود.
هزینه حضور داوطلبان برای هر جلسه  ۲۰یورو یمباشد .این جلسات ن نت به زبان
چه کیس یم تواند عضو شورای مشاوران شود؟
«شورای مشورت مشارکت و ادغام» ،فرصت را برای ارائه دیدگاههات ارائه یمدهد که تاکنون به ندرت
مورد توجه قرار گرفتهاند .بنابراین برای انجام این کار ،شورای مشورت باید متنوع باشد :افراد دارای
معلولیت ،افراد با سن ن
ی و جنسیتهای مختلف و غته باید در شورای مشاوران حضور داشته باشند.
ن
همی جهت تابعیت آلمان
در حقیقت نمایندگان با سابقه مهاجرت باید اکتیت را تشکیل دهند .به
ن
برای عضویت در شورای مشاوران الزایم نیست.
همچنی افراد بدون سابقه مهاجرت باید از
ن
همچنی مسائل و حقوق برابر افراد با سابقه مهاجرت آگایه داشته باشند.
«مشارکت و ادغام» و
«شورای مشورت مشارکت و ادغام» به دنبال  ۱۲عضو (به ویژه افراد با سابقه مهاجرت) برای کار
داوطلبانه ،ترجیحا  ۸نفر و همچن ن
ی  ۴نماینده از یک انجمن ،سازمان یا موسسه نوآوری است.
همچن ن
ی کلیه افراد دارای یک معاون هستند.

متقاضیان باید حداقل  ۱۶سال سن داشته باشند و در منطقه « »Tempelhof-Schönebergزندگ
ن
و یا کار کنند.
همچنی این افراد باید عالقهمند به حمایت از حقوق برابر برای افراد با سابقه مهاجرت
باشند.
ما مشتاقانه منتظر دریافت درخواست شما تا تاری خ  10.06.2022هستیم.
لطفا از فرم آنالین استفاده کنید یا فرم را دانلود کنید و آن را پر کنید ،سپس آن را از طریق ایمیل یا
نامه پست برای «خانم دکت ن
پایی همین
لتا روتر  »Dr. Lisa Rüter -ارسال کنید( .اطالعات تماس در ن
صفحه).
ی
در فرم درخواست چه اطالعات را باید پر کنیم؟
 اطالعات شخیص :نام و نامخانوادگ ،تاری خ تولد ،آدرس ،شماره تلفن یا آدرس ایمیل
انگتهنامه ( ن
ن
انگته شما از این کار چیست؟ چه تجربه و یا دانش را یمتوانید در این راه ارائه

دهید؟)
 اطالعات در مورد اینکه آیا شما به عنوان یک فرد حقیق یا به عنوان نماینده یک انجمن یا
سازمان یا موسسه نوآوری قصد شکت دارید.
ن
ناتوات جسیم ،جنسیت ،سن
 در صورت امکان ،اطالعات در مورد سابقه مهاجرت،
لطفا در صورت امکان این اعالمیه را در اختیار عالقمندان بگذارید .ما با کمال میل از همه
درخواستهای ارسایل استقبال یمکنیم.
اطالعات تماس:
آیا به اطالعات بی ی
شتی نیاز دارید؟
لطفا با ما تماس بگتید! ما سیع یمکنیم با کمال میل به همه سواالت پاسخ دهیم.
نماینده «مشارکت و ادغام»
خانم دکت ل نتا روتر Dr. Lisa Rüter -
آدرس:
John-F.-Kennedy Platz
Berlin 10825
ایمیل:
integrationsbeauftragte@ba-ts.berlin.de
تلفن:
030902776263

