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 يؤسس تربتوكوبنيك مجلس استشاريا للهجرة

 أيها المواطنون األعزاء،

هذا يعني أنت أوعائلتك قد هاجرت بالمئة من سكانها مهاجرين أو لديهم خلفية اللجوء.20تو كوبنيك متنوعة،تقريبا ترب

غالبا ال تكون مرآية هذه التعددية اإلجتماعية في السياسة و  أوهربت إلى ألمانيا أوتأثرة بأثار التمييز العنصري.

بحيث يمكن سماع إلنتخاب،وإذ سمح لهم غالبا ما يكون بشكل جزئي.اإلدارات.ال يسمح للعديد من سكان تربتوكوبنيك با

المجلس من  .سوف يتألف هذامصالح جميع الجيران وأخذها بعين اإلعتبار،تأسس تربتو كوبنيك مجلس الهجرة اإلستشاري

ويتمرنون على مهنة و يدرسون  أو يشاركون سكان تربتوكوبنيك،الذين  لديهم خلفية اللجوء والهجرة ويعيشون ويعملون 

كما سيكون ممثلو مراكز اإلجتماعات واإلستشارات جزءا من المجلس اإلستشاري. في المنطقة.بعمل طوعي   

كتب المقاطعة في جميع مسائل المشاركة واإلندماج  والمشاركة يقدم المجلس اإلستشاري للهجرة المشورة والدعم لم

يمكن للمجلس اإلستشاري للهجرة إرسال ممثل إلى اإلجتماعات العامة  المتساوية لألشخاص من أصول هجرة والجئين.

ة للهجرة في ويسعى بانتظام إلى إجراء تبادل مع المجلس اإلستشاري للوالية والمجالس اإلستشاري للجان جمعية المقاطعة

في المنطقة ومن أجلها.  -للهجرة هناك الفرصة إلحداث تغييرات ملموسة المقاطاعات اآلخرى. في المجلس اإلستشاري

 ندعو جميع األطراف المعنية و التي يهمها األمرإلى التقدم لتصبح عضوا.

بمقدمة موجزة عنك وعن دوافعك هل تعيش في تربتوكوبينيك؟ او انت موظف هنا؟هل لديك خلفية مهاجر أوالجئ؟تقدم 

ضوية حتى :ورؤيتك للمجلس األستشاري للهجرة! تستطيع تقديم طلبك للع  
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 تقدم الطلب لدى مكتب مقاطعة تربتوكوبنيك في برلين في مكتب رئيس البلدية،مكتب الهجرة
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 نحن نشجع أيضا األشخاص الذين عانو من العنصرية واألشخاص ذوي اإلعاقة والذين لديهم أمراض مزمنة على التقديم.

ول مكتب الهجرة والمشاركة في منطقة تربتو كوبنيكجريجور بوستلر،مسؤ  

 كاتارينا شتوكل، منسقة شؤون االجئين و العالقات العامة في مكتب الهجرة في مكتب مقاطعة تربتوكوبنيك.

 أسئلة وأجوبة حول المجلس اإلستشاري للهجرة:

المجلس اإلستشاري للهجرة؟ وماذا يفعل؟لماذا تم تأسيس المجلس اإلستشاري للهجرة   

مع قانون المشاركة الجديد إلدارة الحديثة في مجتمع اإلندماج تحصل كل مقاطعة على مجلس استشاري للهجرة.الذي يقدم 

المسائل المتعلقة بالمشاركة واإلندماج والمشاركة المتساوية لألشخاص ذوي المشورة والدعم لمكتب المنطقة في جميع 

االجئين. يمكن أن يرسل المجلس اإلستشاري للهجره ممثال إلى اإلجتماعات العامة يشارك بالمواضيع األصول المهاجرة و

بانتظام لتبادل اآلراء مع مجلس اإلستشاري للوالية والمجالس والمناقشات ضمن جمعية المحلية للمنطقة ويسعى 

 اإلستشارية األخرى للهجرة .

اري للهجرة؟(عضو في المجلس اإلستشيحق له أن يكون )من   

األشخاص الذين لديهم خلفية للجوء أو هجرة ويعيشون و يعملون ولديهم تدريب مهني ويدرسون أو لديهم عمل طوعي في 

الذين يقدمون خبرتهم ومعرفتهم في المشاركة المتساوية بطريقة مفهومة تربتو كوبنيك. واألشخاص من المجتمع المدني 

جئين في عملهم وعملهم التطوعي.  لألشخاص ذوي األصول المهاجرة أواال  
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كل عضو يحصل على نائب، يشارك مكتب اإلندماج والهجرة لمكتب المنطقة في إجتماعات المجلس اإلستشاري بصفة 

 إستشارية ويدعمه مهنيا وتنظيميا.

  ي للهجرة؟كيف ينعقد المجلس اإلستشار

.يمكن الطراف المهتمة بالتقديم لتصبح  2023م  عا سيعقد األجتماع اإلفتتاحي للمجلس اإلستشاري للهجرة ومع بداية

2022ديتسمبر عام  31عضوا حتى   

إجتماع المجلس حتى بداية يناير .يعطي األعضاء ألنفسهم القواعد اإلجرائية ويحددون كيفية تتم مقابالت األختيار 

مستقبل.اإلستشاري للهجرة ،ومتى وكيف يتم إنتخاب األعضاء الجدد في ال  

؟هرو بماذا تعني الهجرة أو تارخ ال  

الهجرة وتاريخ الرحلة تعني  ذلك الشخص  الذي هاجر أو هرب إلى ألمانيا او لديهم خلفية مهاجر،أي أبناء أو أحفاد 

العنصري .ومن بين هؤالء،على سبيل المثال،األلمان غير البيض أو المهاجرين و األشخاص الذين يتعرضون للتمييز 

الذين تم تحديدهم على أنهم مسلمين أو ياهود أوسونيتين أو رومان. صاألشخا  

 كيف أتقدم بالطلب؟

وعن دوافعك  بمقدمة صغيرة عنك2022ديتسمبر  31يمكنك التقديم على العنوان التالي )بالبريد أو إلكترونيا(حتى 

 وأفكارك للمجلس اإلستشاري للهجره:مكتب مقاطعة تربيتوكوبنيك في برلين 

رئيس البلديةمكتب   
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 ماهي واجباتي كعضو؟

دورا محددا:على سبيل المشاركة المنتظمة في اإلجتماعات والعمل على محتوى المواضيع والتواصل اذا كنت تأخذ 

المشاركة في اللجان الفنية إلجتماع منظمة البلدية للمنطقة،او إدارة الشؤون المالية،أو العالقات العامة،أو رئاسة المثال،

 المجلس اإلستشاري.

 ومبدل المتطوع وبدل السفر والحضوركما هوى الحال مع اجتماع منظمة البلدية  ونواب المواطنين،هناك بدل نفقات لرس

 السفروالحضور.

 


