المبادئ

الدعم  /الرعاية

التي يجب اتباعها…

مجموعة تمثيل الالجئين هو مشروع من قبل مكتب تنسيق
المتطوعين الالجئين إلدارة شؤون منطقة غوبنغن وهو مدعوم
من قبل برنامج (معا في التنوع ) من قبل إدارة العمل والنظام
االجتماعي واألسرة والمرأة وكبار السن من خالل الوسائل
المالية من قبل مقاطعة بادن فورتمبيرغ.

التنظيم الذاتي :

مجموعة تمثيل الالجئين هي مجموعة منظمة ذاتيا ً من قبل طالبي
اللجوء والالجئين و تساعد إدارة الشؤون المحلية المجموعة من
خالل تقديم المشورة والنصح إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم.
االحترام المتبادل :
االحترام المتبادل هو أساس جميع األعمال واإلجراءات ،أي أن احترام
التنوع واالختالف بين الالجئين واجب على الجميع.
ستجري المحادثات واألعمال من خالل االحترام وتجنب العنف.
التنوع :
التنوع ذا موضع تقدير وأهمية واعتبار ،على طالبي اللجوء والالجئين
مراعاة التنوع في دائرة منطقة غوبنغن  ،على الرغم من اختالف البلدان
والثقافات والديانات والعقائد .....إلخ  ،يبقى الجميع متساوون.

إنتبه !

مجموعة تمثيل الالجئين ليست منبراً للعنصرية
والتمييز ،من يسيء التصرف سيتم استبعاده
من المجموعة..

هل تستطيع االلتزام بهذه المبادئ؟
إذن شارك وانضم معنا في مجموعة تمثيل الالجئين!

Your contact person:
Katharina Ockert
Phone: 07331/ 983 8888
@E-Mail: koordination-fluechtlingshilfe
landkreis-goeppingen.de

Landratsamt Göppingen
Kreissozialamt – Abteilung Asyl und Flüchtlingswesen
Lorcher Straße 6
73033 Göppingen
www.landkreis-goeppingen.de

منظمة تمثيل الالجئين
صوتك مسموع أيضا ً !

Landratsamt Göppingen
Kreissozialamt – Abteilung Asyl

إنتبه !

مجموعة تمثيل الالجئين ليست منبراً للعنصرية
والتمييز ،من يسيء التصرف سيتم استبعاده
من المجموعة..

مجموعة تمثيل الالجئين في دائرة منطقة
جوب نجن
المهام والوظائف :
مجموعة تمثيل الالجئين في غوبنغن هي مجموعة لطالبي اللجوء
والالجئين الذين يعيشون في منطقة غوبنغن.

صوتك محسوب أيضا ً !

األعمال الممكنة :

انضم لمجموعة تمثيل الالجئين ...

مجموعة تمثيل الالجئين تستطيع بنفسها اختيار أنواع األنشطة واألعمال التي
تحب أن تقوم بها ،ويمكنها أيضا ً تنظيم تنفيذ المناسبات والفعاليات
والمشاريع.

أنت كالجيء في كثير من األحيان يتم تحديد حياتك وفق للظروف الخارجية،

األفكار و المقترحات :

صنع القرارات والترتيبات
مثالً :كان عليك أن تترك بالدك نتيجة لخطورة الوضع على حياتك هناك،
لكن القوانين األوربية جعلت األمر أكثر صعوبة بالنسبة لك كي تصل إلى
ألمانيا.

حوار حول األوضاع المعيشية :
تلتقي المجموعة بشكل منتظم للتحدث عن ظروفهم كطالبي لجوء
والجئين في المنطقة.
سوية يمكننا مناقشة جميع المشاكل واالحتياجات.

في ألمانيا هنالك الكثير من القوانين التي تحدد حياتك .وانت كالجيء تستطيع
تحديد القليل فقط من حياتك.
منظمة تمثيل الالجئين تتيح لك الفرصة إلمكانية تقرير مصيرك بنفسك ،ك أن








تكون ملما (على علم) بجميع حقوق طالبي اللجوء والالجئين الموجودين
تحسين ظروفهم المعيشية :

ضمن دائرة منطقة غوبنغن.

سوية سنفكر في كيفية حل المشاكل التي تصادفنا وسنعمل على تحسين
الظروف المعيشية لطالبي اللجوء والالجئين في المنطقة.
لهذا الغرض ستؤخذ اهتمامات ومصالح الالجئين في عين االعتبار

وأيضا ً تعطيك الفرصة لتطوير حقوقك الشخصية ،بحيث يمكنك تحمل




إنشاء مجموعه تمكن الالجئين والسكان المحليين من اللقاء
تنظيم مناسبات لتقديم البلدان المختلفة والثقافات للسكان المحليين
انشاء لجنة ترحيب بالقادمين الجدد (الذين يسعون لتقديم اللجوء )
عرض ورشات عمل ودورات ثقافية لالجئين أو السكان المحليين
(رياضه ،موسيقى ،رقص ،مسرح ،حرف يدوية وغيرها )
تطوير مواد إعالمية لطالبي اللجوء الذين يصلون حديثا ً
تنفيذ مشروع وسائل اإلعالم على سبيل المثال (كيفية استخدام
وسائل التواصل االجتماعي أو كيف تبدو صورة الالجئين في
وسائل اإلعالم )
تنظيم عروض ومحاضرات لالجئين أنفسهم
وغيرها الكثير......

مسؤوليتك ومسؤولية الجئين آخرين ،حيث يمكنك تجربة ومعايشة كيف تعمل
الديموقراطية في ألمانيا على المستوى المحلي.

تنظيم المشاريع الخاصة :

انت لم تعد شخص سلبي بل ستكون إيجابي وفعال وسوف تتعلم صنع أشياء
بنفسك.

مجموعة تمثيل الالجئين يمكنها تنظيم األعمال الخاصة والفعاليات
والمشاريع ،بحيث يمكن لالجئين أنفسهم أو السكان المحليين أو كالهما
المشاركة في هذه المشاريع.
الفئة المستهدفة للمجموعة هم الالجئين أنفسهم أو المجتمع األلماني بشكل
عام.
هنالك العديد من الطرق التي يمكنك من خاللها االنضمام واالنخراط.
التمثيل بشكل عام :
على المجموعة أن تمثل جميع طالبي اللجوء والالجئين في دائرة غوبنغن
بشكل عام ومعلن ،
يتحقق هذا من خالل اللقاءات والمقابالت مع الصحافة أو في المناسبات
والفعاليات العامة أو عبر اللجان السياسية

المشاركة
الجئين آخرين يمكنك تنظيم العديد من الفعاليات ال لجوءسوية مع طالبي
والمشاريع بنفسك ،وبهذه الطريقة تستطيع قضاء أوقات فراغك في أنشطة
جديدة وسوف تتمكن من تحقيق أهدافك ومصالحك الخاصة ،إضافة إلى
التعرف على اشخاص جدد وتكوين صداقات جديدة وكسب الكثير من المتعة
والفائدة والمرح ،ستتمكن أيضا ً من معرفة كيف تكون األعمال التطوعية في
ألمانيا.

:ال م يزان ية ال عامة:
كجزء من برنامج التمويل (معا في التنوع ) توفر إدارة شؤون منطقة
غوبنغن ميزانية قدرها  € 5000لمجموعة تمثيل الالجئين الستخدامها
الخاص.
يمكن استخدام هذه األموال لتمويل العديد من األعمال والمشاريع في عام
2016

ال ع نوان
Obere Gartenstr. 6
73033 Göppingen

التمثيل
تستطيع تمثيل نفسك وتمثيل الالجئين الموجودين ضمن دائرة اللجوء في
غوبنغن بشكل عام ،هذا يعني تحمل قدر كبير من المسؤولية
يمكنك أيضا المساعدة على تحسين الصورة العامة لطالبي اللجوء والالجئين
في منطقتك.

األربعاء  06/7/2016في 17.00
األربعاء  20/7/2016في 17.00
ألربعاء  24/8/2016في 17.00

