
                             

 
 أرغب بالمشاركة!""

 

 ورشة عمل تطوير أفكار من أجل المشاركة السياسية

  03:91حتى  02:11، من الساعة 5102 أيار/مايو 8

Klubhaus Falkenhagener Feld, Westerwaldstr. 13, 13589 Berlin : المكان    
 

 

 السيد المحترم، السيدة المحترمة،

  

تدعم في الحوار السياسي تعزيز صوت كل هم من أصول مهاجرة، تدعمين/أنت من أصول مهاجرة أو 

أو اإلعالم أو لدى مانحي أموال الدعم للمشاريع؟ نحن نريد أن ندعمكم في  الرسمية مثالً في اإلدارات

 مسعاكم هذا!

 

القادمة مساقات تأهيلية  بغية تعزيز هذا الصوت تريد مؤسسة فريدريش إيبرت أن تنظم في السنوات

 بناًء على حاجتكم. لقاءوسلسلة حوارات سياسية ومشاريع 

 

سويةً مع أناٍس من أصوٍل مهاجرة  Klubhaus Falkenhagener Feldأيار/مايو إلى  8يوم ن وأنتم مدعو

لتطوير أفكاٍر لمساقات وأنشطة أخرى من شأنها أن ترفع في الحوار السياسي صوت من هم من أصوٍل 

 مهاجرة. وسوف تدعم مؤسسة فريدريش إيبرت في األشهر القادمة تنفيذ هذه األفكار التي طورتموها.

 

، أي أنكم سوف تعملون بمشاركتكمورشة العمل  وف تسترشدولكي تستطيعوا أن تشاركوا بشكٍل فعال س

يات التي بخصوص المشاكل ومواضيع المشاركة السياسية والتحداآلراء  تتبادلونومع بعضكم البعض 

تواجهكم وتحللونها. وسيكون بوسعكم ضمن مجموعات عمل تطوير حلول للقضايا التي اخترتموها وأن 

  ! هي األساس تجربتكم وقضاياكم السياسية واحتياجاتكم ستكون، وهنا تبحثوا في الخطوات األولى لتنفيذها

 

 !في برلين ر/مايوأيا 8سنكون سعداء بالترحيب بكم وبالمهتمين من دائرة معارفكم يوم 

 

 مع تحياتنا الحارة،

 
 تيلو شِونه

 مجتمع يستقبل وافدين" واقعالمسئول عن مشروع "

 فوروم برلين

 مؤسسة فريدريش إيبرت

 

 

 



 

 البرنامج
 

 5102 أيار/مايو 8السبت، 

 : تسجيل األسماء، قهوة، شايالوصول 04:91

 من مؤسسة فريدريش إيبرت يرحب بالحضور  تيلو شِونه 02:11

 رحبي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب االشتراكي األلماني في برلمان والية برلين، رائد صالح 02:12

 بالحضور

 آرغو –كريستينا ناوديت و ِغرد فيرمرزكيرش، فريق يقدمه  مدخل 02:02

 حول المشاكل وموضوعات المشاركة السياسية تبادل آراء 02:91

 التوجهات والتحديات تحليل 01:01

 استراحة قصيرة 01:51

 ضمن مجموعات ورشة عمل 01:91

 األفكار المطروحة عراض 08:11

 الخطوات األولى اتفاق على 08:91

 تقويم اللقاء 03:11

 من مؤسسة فريدريش إيبرت تيلو شِونهيلقيها  كلمة ختامية 03:52

  تناول وجبة عشاء مشتركة 03:91

  

 لمن يحتاج. والتركيةمن األلمانية إلى اإلنجليزية والعربية والروسية  رعاية لألطفال وترجمةسوف نوفر 

 

 التسجيل

 ( nurguel.ece@fes.deللمشاركة نرجوكم تسجيل أسمائكم لدى السيدة نورغِول إشه )

كما يمكنكم دعوة معارفكم وأصدقائكم للمشاركة في التفكير  كأقصى حد. 5302نيسان/أبريل  03حتى يوم 

 والعمل حتى بدون تسجيل.

 

 للتواصل:
 المسئول عن المحتوى:

 

Thilo Schöne 

Projektverantwortlicher  

„Die Praxis der  

Einwanderungsgesellschaft“ 

Forum Berlin der Friedrich-

Ebert-Stiftung 

E-Mail: 

thilo.schoene@fes.de 

 المسئولة عن التنظيم:
 

Nurgül Ece 

Forum Berlin der  

Friedrich-Ebert-Stiftung 

Email: nurguel.ece@fes.de 

Telefon : 030 26935 7328 

 مكان عقد الفعالية:

 

Klubhaus Falkenhagener Feld 

Westerwaldstr. 13 

13589 Berlin 

 القريبة: الحافالتمحطات 

Bus 137 und M37  
Westerwaldstraße 

 

 

 

 



 جواب

 

 "أرغب بالمشاركة!"

 ورشة عمل تطوير أفكار من أجل المشاركة السياسية

8/2/5302 

 

 يرجى إرسال الجواب على البريد اإللكتروني التالي:
nurguel.ece@fes.de  

 9240 – 35 269-030 أو عبر الفاكس على الرقم:

 

        8/2/5102سوف أشارك بورشة العمل يوم. 

 

       ل على معلومات ، لكني أريد أن أحص 8/2/02ال أستطيع المشاركة بورشة العمل يوم

 عن أنشطة مؤسسة فريدريش إيبرت الخاصة بموضوع الهجرة/االندماج.

        

       يحتاجون إلى رعاية أثناء                  )عدد( أوالد عمرهم          سوف أُحضر معي

 النشاط. 

 

        أحتاج إلى مترجم/ة للغة  

 

             اإلنجليزية           العربية          التركية       الروسية 

    

 بغية تسجيل العنوان ووضع االسم على الئحة المشاركين يرجى كتابة المعلومات القابلة للنشر التالية:

 

                                                                                                             اسم العائلة، االسم

 

                                                                                                                                       __________________________________________________________ المؤسسة:

 

 

                                                                                                                        العنوان:

 

                                                                                                                        :رقم الهاتف

 

 

 وان البريد اإللكتروني: :________________________________________________عن

 

 

                                                        ________________________التاريخ:                                                           التوقيع:

Friedrich-Ebert-Stiftung 

Forum Berlin 

z.Hd. Nurgül Ece 

Hiroshimastraße 17 

10785 Berlin 


