
ھم آپ کو تہ دل سے مدعوکرتے ہیں سلسلہ وارآن الئن ورکشاپ میں بعنوان 

„شمولیت احتیار کیجیۓ! سیاسی رسگرمیوں میں رشاکت اورعطاۓاختیاری“ 

اکتوبر۲۰۲۰ میں

اس ورکشاپ کے سلسلے کے بنیادی رشکاء 

،پناہ گزین اور پناہ کے متالشی افراد ہیں،  جو سیاسی رسگرمیوں میں شامل ہیں 

یا ہونا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے کی متام ورکشاپ کے متام رشکاء کو مخترص ٹولوں 

میں تقسیم کیا جائے گا اور مندرجہ ذیل سواالت پر غور کیا جائے گا:

جرمنی میں سیاسی عمل کیسے چلتا ہے؟ میں اپنے مطالبات کو عوامی کیسے 

بنا سکتا ہوں؟ میں اتحادیوں کو کیسے تالش کروں؟ میں سوشل میڈیا کو حکمت 

عملی سے کیسے استعامل کرسکتا ہوں؟

وسیع پیامنے پر سواالت اور اظہار خیال کی گنجائش فراہم کی جائے گی۔

مورخہ ۱٦۔۱۰۔۲۰۲۰، شام ۴ بجے تا ۷ بجے جرمنی کا سیاسی عمل درآمد

)LSVD( ہمراہ: لیلتھ رضا، کوئیر ریفیوجیز ڈوئشلینڈ

مورخہ ۲۳۔۱۰۔۲۰۲۰، شام ۴ بجے تا ۷ بجے انتظامی اموراورروابط کے دائرہ 

کارکووسیع کرنا

ہمراہ: جالوطن خواتین

مورخہ ۳۰۔۱۰۔۲۰۲۰، شام ۴ بجے تا ۷ بجے سوشل میڈیا کوحکمت عملی کے 

ساتھ کیسے استعامل میں الیا جا سکتا ہے؟

Take Over, Intersektionale Kampagnenarbeit ہمراہ

ہم آپ کی رشکت کے منتظر ہیں

آن الئن ورکشاپ سیریز/ سلسلہ وارآن الئن ورکشاپ

!شمولیت احتیار کیجیۓ

سیاسی رسگرمیوں میں رشاکت اور عطاۓاختیاری

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
Möhrenstraße 34 
10117 Berlin

info@mh-stiftung.de
www.mh-stiftung.de

اخراجات: یہ سلسلہ وار ورکشاپ مفت 

میں دستیاب ہیں۔

رسائی: تینوں تقاریب کا انعقاد چھوٹے 

 )www.zoom.us( گروپوں میں زوم

پر ہوگا۔ انٹرنیٹ اور آواز والے آلہ (جیسے 

اسامرٹ فون،لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر) درکار 

ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ایسا آلہ موجود 

نہیں ہے تو ہم آپ کے لئے انتظام کرنے کی 

بھرپورکوشش کریں گے۔

اندراج: براہ کرم ۳۰۔۰۹۔۲۰۲۰ تک

veranstaltungen@mh-stiftung.de 

 کے ساتھ رجسٹر ہوں۔ براہ کرم 

رجسٹریشن فارم کا استعامل کریں اور کسی 

قسم کی مدد کی صورت میں ہم کومطلع 

کریں۔ رشکاء کی تعداد محدود ہے۔ ہم 

تینوں تقریبات میں اندراج کرنے والے رشکاء 

کو ترجیح دیں گے۔ آپ کے اندراج کی 

تصدیق موصول ہونے کے بعد ہی آپ کا 

اندراج درست تصور کیا جائے گا۔ مکمل 

اندراج اور تصدیق کے بعد آپ کو زوم لنک 

اور مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔



مکمل نام اورتلفظ

رابطہ منرب

آپ کن ورکشاپ کے لئے خود کا اندراج کروانا چاہتے ہیں؟

مورخہ ۲۳۔۱۰۔۲۰۲۰، شام ۴ بجے تا ۷ بجے انتظامی اموراورروابط کے دائرہ کارکووسیع کرنا

مورخہ ۱٦۔۱۰۔۲۰۲۰، شام ۴ بجے تا ۷ بجے جرمنی کا سیاسی عمل درآمد

مورخہ ۳۰۔۱۰۔۲۰۲۰، شام ۴ بجے تا ۷ بجے سوشل میڈیا کوحکمت عملی کے ساتھ کیسے 

استعامل میں الیا جا سکتا ہے؟

آپ کون ہیں اورآپ کن وجوہات کی بناء پران ورکشاپ میں دلچسپی رکھتے ہیں؟

آپ کن زبانوں میں گفتوشنید کرسکتے ہیں؟
جرمن

آپ کہاں رہتے ہیں؟

! براہ کرم اگال صفحہ بھی پُر کریں

اندراج
آن الئن ورکشاپ سیریز/ سلسلہ وارآن الئن ورکشاپ

!شمولیت احتیار کیجیۓ

سیاسی رسگرمیوں میں رشاکت اور عطاۓاختیاری

ای-میل ایڈریس

انگریزی

دیگر



کیا آپ کے پاس انٹرنیٹ واال کوئی آلہ (اسامرٹ فون ، لیپ ٹاپ ، کمپیوٹر) موجود ہے؟

ہاں

اگرآپ کے پاس آلہ یا جگہ موجود نہیں ہے تو ہم آپ کی ان تقاریب میں رشکت خود یقینی بنائیں گے 

مثالً جگہ کا انتظام کرکے۔ اس کے لئے ہم خود آپ سے رابطہ کریں گے۔

کیا آپ کے پاس پرسکون اور محفوظ جگہ موجود ہے جہاں آپ ورکشاپ میں حصہ لے سکتے ہیں؟

کیا آپ کو ان تقریبات میں رشکت کے لئے کچھ اور چاہئے؟

کیا آپ ہم کوکچھ اوربتانا چاہتےہیں؟

 براہ کرم متوجہ ہوں: آپ کی تصدیق موصول ہونے کے بعد ہی اندراج درست مانا 

جائے گا۔

تصدیق کے بعد ہی آپ زوم لنک اور مزید معلومات حاصل کرپائیں گے۔

مزید سواالت کے لئےای۔میل لکھیں :
veranstaltungen@mh-stiftung.de

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
Möhrenstraße 34 
10117 Berlin

info@mh-stiftung.de
www.mh-stiftung.de

نہیں

ہاں
نہیں
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