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 Treptow-Köpenick مهاجرت ایجاد می کند یک شورای مشورتی 

 ,همشهریان گرامی

 Treptow-Köpenick  درصد پس زمینه مهاجرت یا داستان مهاجرت دارند. این بدان  ۲۰گوناگون است. نزدیک به

شما  به آلمان مهاجرت کرده یا پناه آورده اید یا تحت تأثیر تبعیض نژادی قرار  معناست که شما یا خانواده شما  خود

-Treptow گرفته اید. چندگانگی اجتماعی اغلب در سیاست و مدیریت قابل مشاهده نیست. بسیاری از باشندگان

Köpenicker حق رای دادن ندارند، و اگر هم حق رای داشته باشند اغلب تا حدی است Treptow-Köpenick 

یک شورای مشورتی مهاجرت ایجاد می کند تا بتواند منافع همه همسایگان را شنیده و در نظر گرفته شوند. این شامل .

زمینه مهاجرت وفرار دارند، کار می کنند، کارآموزی می کسانی می شود که در تریپتو کوپنیک زندگی می کنند، پس 

یا دانش آموز اند. نمایندگان مراکز مشاوره دهی و مراکز دید و بازدید نیز بخشی از هیئت  کنند، داوطلب  کارمی کنند،

 .مشورتی خواهند بود

و مشارکت برابر افراد با هیئت شورای مشورتی مهاجرت به دفتر منطقه در تمامی مسائل مربوط به مشارکت، ادغام 

ای را به جلسات تواند نمایندهسابقه مهاجرت و پناهندگی مشاوره و پشتیبانی می کند. هیئت مشورتی مهاجرت می

بفرستد و به طور دوامدار به دنبال تبادل نظر با هیئت مشورتی  (BVV به اختصار) های مجلس ناحیهعمومی کمیته

سایر مناطق باشد. در هیئت مشورتی مهاجرت این فرصت وجود دارد که  های مشورتی مهاجرتدولتی و هیئت

تغییرات مشخصی در محل و برای منطقه ایجاد شود. برای موفقیت در این امر، از همه عالقه مندان می خواهیم که 

 .برای عضویت اقدام کنند

ید؟ آیا پس زمینه  مهاجرت یا زندگی می کنید یا در اینجا مشغول به کار هست Treptow-Köpenick آیا شما در

        پناهندگی دارید؟ سپس با معرفی کوتاه از خود، انگیزه و چشم انداز خود را برای شورای مشورتی  مهاجرت تا 

 :دبه نشانی های زیر بفرستی۱٣ربماسد ۲۰۲۲ )31.12.2022(
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 در مورد شورای مشورتی مهاجرت ها/پرسش متداولپرسشگان

 مشورتی مهاجرت چه می کند؟چرا شورای مشورتی تاسیس شد و شورای 

با قانون مشارکت جدید برای مدیریت مدرن در جامعه مهاجرت، هر منطقه یک  شورای مشورتی مهاجرت دریافت 

می کند. این شورا به دفتر منطقه در تمام مسائل مربوط به مشارکت، ادغام و مشارکت برابر افراد با پس زمینه 

ای را به جلسات عمومی تواند نمایندهمی کند.  شورای مشورتی مهاجرت می مهاجرت و پناهندگی مشاوره و پشتیبانی

بفرستد و به طور دوامدار به دنبال تبادل نظر با شورای مشورتی  (BVV به اختصار) های موضوعی مجلس ناحیهکمیته

 .ایالتی و سایر  شورا های  مشورتی مهاجرت منطقه باشد

 است؟ مهاجرتشورای مشورتی چه کسی بخشی از 

زندگی، کار، کارآموزی، داوطلبانه یا تحصیل می  Treptow-Köpenick که در فرارافرادی با سابقه مهاجرت یا -۱

 .کنند. آنها اکثریت هیئت مشورتی مهاجرت را تشکیل می دهند

داوطلبانه افراد جامعه مدنی که از دانش خود در مورد مشارکت، ادغام و مشارکت برابر همه در کار تمام وقت یا - ۲

 .پس زمینه  مهاجرت یا پناهندگی قابل درک باشد خود به نحوی استفاده می کنند که برای افراد دارای

هر عضو یک جانشین/معاون می گیرد. دفتر ادغام دفتر منطقه به صورت مشورتی در جلسات شورای مشورتی 

 .شرکت می کند و از آن به صورت تخصصی و سازمانی حمایت می کند

 ؟دوش یم لیکشت هنوگچ ترجاهم یتروشم یاروش

 ربماسد٣۱ ات دنناوت یم نادنم هقالع .دش دهاوخ رازگرب ۲۰۲٣ لاس زاغآ رد ترجاهم یتروشم یاروش هیحاتتفا تسشن

۲۰۲۲)31.12.2022( یارب تیوضع مادقا دننک .هبحاصم یاه رذآ ات لیاوا ید هام ماجنا یم دوش .اضعا نیناوق هیور 

 هنوگچ و ینامز هچ ،دوش یم لیکشت هنوگچ ترجاهم یتروشم یاروش هک دننک یم نییعت و دننک یم نییعت دوخ یارب ار

 پس زمینه مهاجرت یا فرار به چه معناست؟.دنوش یم باختنا هدنیآ رد دیدج یاضعا

  به آلمان پناه آورده  پس زمینه مهاجرت و فرار یعنی اینکه یک فرد 

 مهاجرت یا پناهندگی به آلمان 

  یعنی فرزندان یا نوه های مهاجران«مهاجرت پیشینه »دارای ، 

عنوان مسلمان، های غیرسفیدپوست یا افرادی که بهافرادی که مورد تبعیض نژادی قرار می گیرند. برای مثال، آلمانی

 .شوند، از جمله این افراد هستندیهودی، سینتی و روما شناخته می

 چگونه می توانم درخواست بدهم؟

دسامبر ٣۱ هقالع نادنم یم دنناوت ات ۱٣ربماسد ۲۰۲۲)31.12.2022( یارب تیوضع مادقا دننکشما می توانید تا 

 ، انگیزه و ایده های خود برایدر مورد خود به آدرس زیر )از طریق پست یا الکترونیکی( با معرفی کوتاهی ۲۰۲۲

 :شورای مشورتی مهاجرت درخواست دهید
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 کار من به عنوان یک عضو چیست؟

 مشارکت منظم در جلسات، کار محتوایی و شبکه سازی 

، دعوت و سازماندهی BVV اگر نقش ویژه را بر عهده می گیرید: به عنوان مثال شرکت در کمیته های فنی •

 .ریاست هیئت مشاوران مشاوران، مدیریت امور مالی، روابط عمومی یا جلسات شورای

  کمک هزینه داوطلبانه و کمک هزینه سفر و حضور

 .واعضای کمیته های مجلس منطقه ، کمک هزینه، هزینه سفر و حضور و  وجود دارد BVV مانند اعضای


