
آمیزی و مھاجرت مامور اداره ھم آمیزی، اشتغال و امور  اداره شورایی ھم	
اجتماعی 	

   
 

 
آقایان و بانوان، ھمکاران گرامی،  

 
آمیزی و مشارکت پناھندگان  آمیزی و مھاجرت بھ کمک دیگر بخشھای شورایی ذیصالح، مفھومی کلی برای ھم مامور اداره ھم

از : گیرد این مفھوم، چندین زمینھ مھم را در بر می. آینده سنا در حوزه پناھندگی خواھد بودتدوین کرده است کھ مبنای سیاست 
این مفھوم کلی با تحلیل . سازی اوقات فراغت و مشارکت ورود تا زندگی، از بھداشت تا خانواده، از آموزش و اشتغال تا غنی
عھ مدنی تدوین شد و بر این اساس اھداف و اقدامات ویژه واقعیت و استانداردھای زندگی پناھندگان بھ ھمراه مناطق و جام

.بھسازی وضعیت زندگی پناھندگان تعریف شد  
 
 

کنم کھ در جلسھ ارائھ مفھوم کلی حضور یابید از شما دعوت می  

Rathaus	Rote	dasدر  2018دسامبر  17روز  ظ.ب 4:30ظ تا .ق 11ساعت   

Rathausstraße	15	in	10178	Berlin.      
 

 
این رویداد شروع برنامھ حمایت از اجرای . ای شامل سخنرانی و کارگاه بھ ھمراه موسیقی و پذیرایی در انتظار شماست برنامھ

.مفھوم کلی در جامعھ مدنی نیز خواھد بود  
 

باخ خانم الکھ برایتن، شھردار کنونی، )Müller	Michael(آقای میشاییل مولر در این رویداد ھمچنین   
 )Elke	 Breitenbach(دکتر نایکا فروتن آمیزی، اشتغال و امور اجتماعی و  ، سناتور ھم)Naika	 Foroutan( استاد ،

.آمیزی و سیاست اجتماعی حضور خواھند داشت ھای ھم پژوھش  
 

 dialog@integrationberlin.deاز طریق نشانی الکترونیکی نوامبر 30یت مکانی، الزم است کھ حداکثر تا بھ دلیل محدود
متاسفانھ امکان پذیرش بدون . تاییدیھ ثبت نام کھ از ما دریافت خواھید کرد، ھمان بلیت شخصی پذیرش خواھد بود. ثبت نام کنید

سایت از وب زندهتوانند این رویداد را بھ طور  مندان می عالقھ. ثبت نام وجود ندارد  
 dialog-im-www.berlin.de/integration خدمات ترجمھ یا نگھداری کودک را در ھنگام ثبت نام  نیاز خود بھ. تماشا کنند

.ھای متعدد بپرھیزید لطفاً از فرستادن ایمیل. بھ ما اطالع دھید  
 

!منتظر حضور شما ھستم  
 

با احترام  
 

 
 
 
 
 
 

)Germershausen	Andreas(آندریاس گرمرشاوزن   
  

 
 

.ھای مربوط بھ رویداد گنجانده شود ویدئویی مربوط بھ شما در گزارشکنید کھ عکس و محتوای  با حضور در این رویداد، موافقت می  


