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 دعوة لتقدیم الطلبات للمجلس ا�ستشاري الجدید في المنطقة للمشاركة وا�ندماج

 
 

لنحقق المزید من المشاركة في منطقتنا. لھذا الغرض، سیتم إنشاء مجلس استشاري جدید للمشاركة نحن نحتاج إلیكم! 
وا�ندماج. نحن نبحث عن ا�شخاص الملتزمین الذین یرغبون في المساھمة من خ�ل وجھات نظرھم وخبراتھم. فانضموا 

 إلینا للوصول إلى ھدفنا
 

10.06.2022: 
: اريخلتقديم الطلبات حتى ت ةالدعو   

 

 ما الذي یمكن أن یفعلھ المجلس ا�ستشاري للمشاركة وا�ندماج؟
، وكذلك �دماجھم.     اویة اجرة متس المھ ا�صول  ذوي  ا�شخاص من  ة  اً �ن تصبح مشارك شط ن یكون ن المجلس أ على 

المنطقة. ومن أجل المجلس النصیحة �دارة  وكخبراء یمتلكون وجھات نظر متنوعة، ولدیھم خبرة في الھجرة، سیقدم أعضاء
عرض وجھات النظر ھذه، بإمكان المجلس ا�ستشاري إرسال أعضاء لیشاركوا في ا�جتماعات العامة لمجلس المقاطعة 
ولجانھ، با�ضافة إلى ذلك، سیتبادل المجلس ا�ستشاري للمنطقة ا�فكار مع المجلس ا�ستشاري للمشاركة وا�ندماج في 

  الو�یة
نتخابیة في المجلس ا�ستشاري؟ما ھي مدة الدورة ا�   

ا�شخاص ذوي ا�صول  مصالح  اً ل فخری  ً ممث� تشاري  لمجلس ا�س منتخب، سیكون ا ل اطعة ا المق واجد مجلس  ل فترة ت طوا
المھاجرة في المنطقة. ویحدد المجلس ا�ستشاري الذي سیتم انتخابھ، كیفیة ا�جتماعات وأماكنھا. وبعد ا�نتخاب سیتم وضع 

ین اخلي. ومن المتوقع أن یكون عدد االنظام الد تشاري سنویاً ب مجلس ا�س ال 3جتماعات  إلى   5 اجتماعات. رسوم حضور  
20المتطوعین ھي  یورو لكل جلسة. وا�جتماعات ستتم باللغة ا�لمانیة   

 
ري؟ ا�ستشا لمجلس  ً في ا رشح لیصبح عضوا طیع الت یست ن    م

الفرصة لتمثیل وجھات النظر التي لم یتم م�حظتھا حتى ا�ن. للقیام بذلك، یجب یقدم المجلس ا�ستشاري للمشاركة وا�ندماج 
لى  لفة، وما إ تلفة، وأجناس مخت مار مخ قة، ومن أع ا�عا مثیل ا�شخاص ذوي  اً: أي یجب ت تنوع ون المجلس ا�ستشاري م یك أن 

 ذلك
 



اص یجب أن یشكل الممثلون الذین لدیھم خلفی ا�شخ كون  یجب أن ی  . مشاركة ً لل یة لیست شرطا ان لم ة ا� بیة. الجنسی مھاجرة ا�غل ة 
الذین لیس لدیھم خلفیة مھاجرة على معرفة مسبقة بمسائل المشاركة وا�ندماج والمشاركة المتساویة ل�شخاص من أصول 

 مھاجرة
12یبحث المجلس ا�ستشاري للمشاركة وا�ندماج عن  لى وجھ ال  ً (ع وا خصوص ا�شخاص من أصول مھاجرة) للعمل عض

8التطوعي، ویفضل أفراد و   4 ممثلین عن جمعیة أو منظمة أو مبادرة. با�ضافة إلى نائب واحد لكل منھما   
16یجب أ� یقل عمر المتقدمین عن  لى   وا ع یرغ وأن یكون لھوف شونیب قة تمب لون في منط عم من ی أو م أن یكون من سكان  اً و عام

لمشاركة المتساویة ل�شخاص من أصول مھاجرةاستعداد لتعزیز ا  
 

حتى تاریخنحن نتطلع بسعادة لتلقي الطلبات  .10.06.2022   

یرجى استخدام النموذج الموجود على ا�نترنت أو تنزیلھ ثم إرسالھ بالبرید ا�لكتروني أو عبر صندوق البرید لـ د.لیزا روتر 
 (تفاصیل عنوان صندوق البرید في ا�سفل)

یوجد في الطلب؟ماذا   
 *البیانات الشخصیة: ا�سم وتاریخ المی�د والعنوان ورقم الھاتف أو عنوان البرید ا�لكتروني     

 * معلومات عن الدافع للتقدم بالطلب (ما الذي ترید تحقیقھ؟ ما ھي الخبرة أو المعرفة التي لدیك؟ 

مة أو مبادرةمعلومات عما إذا كنت ترغب بالمشاركة كفرد أو جمعیة أو منظ   * 

 *معلومات طوعیة عن خلفیة الھجرة و ا�عاقة والجنس والعمر

 
 یرجى تمریر ا�ع�ن ل�طراف المعنیة نحن نرحب بالطلبات

  ل�تصال
  ھل ترید الحصول على مزید من المعلومات؟

 یرجى ا�تصال بنا وسنحاول ا�جابة على جمیع ا�سئلة وا�ستفسارات
Dr. Lisa Rüter 
John-F.-Kennedy Platz 
10825 Berlin  
E-Mail: integrationsbeauftragte@ba-ts.berlin.de 

(030) 90277-6263 
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