
ما صمیامنه شام را به رشکت در دوره ی کارگاه های آنالین »نقش ایفا 

کنید! مشارکت و توانبخشی سیاسی« در اکترب ۲۰۲۰ دعوت می کنیم.

مخاطب اصلی این کارگاه ها در درجه ی نخست پناهندگان و پناهجویان 

دگرباش )LGBTIQ+( است که مشغول یا مایل به انجام فعالیت سیاسی 

هستند. این کارگاه ها در قالب گروه های کوچک برگزار خواهند شد و به 

این پرسش ها خواهند پرداخت: فرایندهای سیاسی در آملان چگونه کار 

می کنند؟ چگونه می توانم خواست هایم را علنی کنم؟ چگونه می توانم 

هم پیامن پیدا کنم؟ چگونه می توانم از شبکه های اجتامعی به طور 

راهربدی استفاده کنم؟

۱۶.۱۰.۲۰۲۰، از ساعت ۷-۴ بعدازظهر: فرایندهای سیاسی در آملان

)LSVD( با حضور: لیلیت رضا، از سازمان پناهندگان کوئیر آملان

۲۳.۱۰.۲۰۲۰، از ساعت ۷-۴ بعدازظهر: سازماندهی و شبکه سازی

با حضور: مناینده ی سازمان زنان در تبعید

۳۰.۱۰.۲۰۲۰، از ساعت ۷-۴ بعدازظهر: چگونه می توان از شبکه های 

اجتامعی به طور راهربدی استفاده کرد

Take Over, Intersektionale Kampagnenarbeit:با حضور

مشتاقانه در انتظار حضور شام هستیم!

دوره ی کارگاه های آنالین

نقش ایفا کنید!

مشارکت و توانبخشی سیاسی

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
Möhrenstraße 34 
10117 Berlin

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

هزینه:

این کارگاه ها رایگان هستند.

دسرتسی:

هر سه رویداد در قالب گروه های کوچکی از 

طریق نرم افزار زوم )www.zoom.us( برگزار 

می شوند. ابزاری قابل اتصال به اینرتنت و دارای 

امکان پخش صدا )مثل تلفن همراه هوشمند،، 

رایانه ی همراه یا رایانه ی خانگی( الزم است. 

اگر چنین ابزاری ندارید، ما سعی خواهیم کرد 

آن را برایتان فراهم کنیم.

ثبت نام:

لطفاً تا تاریخ ۳۰.۰۹.۲۰۲۰ از طریق ایمیل زیر 

ثبت نام کنید:

 veranstaltungen@mh-stiftung.de

لطفاً از فرم ثبت نام استفاده کنید و در صورت 

نیاز به کمک و پشتیبانی بیشرت به ما اطالع 

دهید.

تعداد رشکت کنندگان در کارگاه ها محدود 

است. ما اولویت را به کسانی می دهیم که در 

هر سه رویداد ثبت نام کرده اند. ثبت نام فقط 

پس از دریافت نامه ی تأیید از سوی ما معترب 

است. شام لینک اتصال زوم و اطالعات بیشرت را 

همراه با نامه ی تأیید دریافت خواهید کرد.



نام و نام خانوادگی و ضمیر

شامره ی تلفن

برای کدام کارگاه ها می خواهید به طور قطعی ثبت نام کنید؟

۲۳.۱۰.۲۰۲۰، از ساعت ۴-۷ بعدازظهر: سازماندهی و شبکه سازی

۱۶.۱۰.۲۰۲۰، از ساعت ۴-۷ بعدازظهر: فرایندهای سیاسی در آملان

۳۰.۱۰.۲۰۲۰، از ساعت ۴-۷ بعدازظهر: چگونه می توان از شبکه های اجتامعی 
به طور راهربدی استفاده کرد

شام کیستید و چرا به این کارگاه ها عالقه مندید؟

به چه زبان هایی می توانید صحبت کنید؟
آملانی

کجا زندگی می کنید؟

لطفاً صفحه ی بعدی را هم پر کنید!

دوره ی کارگاه های آنالین

نقش ایفا کنید!

مشارکت و توانبخشی سیاسی

نشانی ایمیل

انگلیسی

زبان های دیگر



آیا به ابزاری متصل به اینرتنت دسرتسی دارید )تلفن همراه هوشمند، رایانه ی همراه یا رایانه ی خانگی(؟

بله

اگر رایانه و/یا فضای امن و آرامی ندارید: ما می خواهیم این امکان را به شام بدهیم تا در کارگاه رشکت 

کنید، مثالً فضایی را برایتان مهیا کنیم. به این منظور با شام متاس خواهیم گرفت.

آیا فضای امن و آرامی دارید که در آن بتوانید در کارگاه ها رشکت کنید؟

آیا برای رشکت در کارگاه نیاز به چیز دیگری دارید؟

آیا چیز دیگری هست که بخواهید به ما بگویید؟

لطفاً توجه کنید: ثبت نام فقط پس از دریافت نامه ی تأیید از سوی ما معترب است. شام لینک اتصال زوم 

و اطالعات بیشرت را همراه با نامه ی تأیید دریافت خواهید کرد.

اگر پرسش دیگری دارید به این نشانی ایمیل بفرستید:

veranstaltungen@mh-stiftung.de

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
Möhrenstraße 34 
10117 Berlin

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

خیر

بله
خیر
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