سلسلة ورشات عمل عرب اإلنرتنت
شارك !
املشاركة السياسية والتمكني
يرسنا دعوتكم/ن إىل سلسلة ورش العمل عرب اإلنرتنت „شارك! املشاركة
السياسية والتمكني „يف ترشين األول 2020
تستهدف سلسلة ورش العمل يف املقام األول الالجئني/ات وطالبي/ات
اللجوء من مجتمع امليم (الكويريني/ات) الذين/اللوايت يشاركون/يشاركن
سياسياً أو يرغبون /يرغنب يف املشاركة السياسة .ستنظم ورش العمل يف
مجموعات صغرية وستتناول األسئلة التالية
كيف تجري العمليات السياسية يف أملانيا؟ كيف ميكنني التعبري عن مطالبي
بشكل علني؟ كيف أجد حلفاء /حليفات؟ كيف ميكنني استخدام وسائل
التواصل االجتامعي بشكل اسرتاتيجي؟
سيكون هناك مساحة كبرية لألسئلة والتبادل
 ١٦.١٠.٢٠٢٠من الساعة  ٧ - ٤مساءاً „العمليات السياسية يف أملانيا“
ممع :ليليث رازا  ،مرشوع الالجئني/ات الكويريني/ات يف أملانيا
 ٢٣.١٠.٢٠٢٠من الساعة  ٧ - ٤مساءا ً „التنظيم والتشبيك“
مع :نساء يف املنفى
 ٣٠.١٠.٢٠٢٠من الساعة  ٧ - ٤مساءا ً „كيفية استخدام وسائل التواصل
االجتامعي بشكل اسرتاتيجي“
مع ، Take Over :حمالت تقاطعية
نحن نتطلع ملشاركتكم/ن!
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التكاليف:
سلسلة ورشات العمل مجانية
املشاركة:

سلسلة ورشات العمل مجانية .ستنظم
جميع الورشات الثالثة يف مجموعات صغرية
عرب تطبيق زوم ( .)www.zoom.usميكن
املشاركة من خالل جهاز متصل باإلنرتنت
 ،مع اتصال صويت (مثل الهاتف الذيك أو
الكمبيوتر املحمول أو الكمبيوتر) .إذا مل
يكن لديكم/ن أحد هذه األجهزة ،فسنحاول
تنظيمه لكم/ن.
التسجيل:
يرجى التسجيل عرب اإلمييل
()veranstaltungen@mh-stiftung.de
قبل ( )٣٠.٠٩.٢٠٢٠يرجى استخدام منوذج
التسجيل وإعالمنا باحتياجات الدعم.
عدد األماكن محدود .ستعطى األفضلية
للذين/اللوايت يسجلون/يسجلن يف جميع
الورشات الثالثة .التسجيل صالح فقط بعد
تلقي تأكيد التسجيل.سريسل رابط املشاركة و
املزيد من املعلومات مع التأكيد.

التسجيل
سلسلة ورشات عمل عرب اإلنرتنت
شارك ! املشاركة السياسية والتمكني
االسم الكامل والضمري
الربيد االلكرتوىن
رقم الهاتف
ما هي ورش العمل التي تريد/تريدين التسجيل لها (بشكل ملزم)؟
 ١٦.١٠.٢٠٢٠من الساعة  ٧ - ٤مساءا ً «العمليات السياسية يف أملانيا»
 ٢٣.١٠.٢٠٢٠من الساعة  ٧ - ٤مساءا ً «التنظيم والتشبيك»
 ٣٠.١٠.٢٠٢٠من الساعة  ٧ - ٤مساءا ً «كيفية استخدام وسائل التواصل االجتامعي
بشكل اسرتاتيجي»

من أنت وملاذا أنت مهتم(ة) بالورشة؟

بأي لغة ميكنك/ي التواصل؟
األملانية
اإلنجليزية
لغات أخرى

أين تعيش/ين؟
يرجى ملء الصفحة التالية أيضً ا!

هل ميكنك الوصول إىل جهاز متصل باإلنرتنت (هاتف ذيك  ،كمبيوتر محمول  ،كمبيوتر)؟

نعم
ال
هل لديك مكان هادئ وآمن حيث ميكنك املشاركة يف ورشات العمل؟

نعم
ال

إذا مل يكن لديك جهاز كمبيوتر و  /أو مساحة هادئة :نود أن نتيح لكم/ن املشاركة يف ورشات العمل  ،عىل
سبيل املثال من خالل تنظيم مساحة لك .لهذا الغرض سوف نتواصل معك.
هل تحتاج/ين إىل يشء آخر للمشاركة يف ورشات العمل؟
هل هناك أي يشء آخر تريد/ين إخبارنا به؟

يرجى مالحظة :التسجيل صالح فقط بعد تلقيك تأكيدا.
سوف تتلقى/تتلقني رابط
واملزيد من املعلومات مع التأكيد.
إذا كانت لديك أسئلة  ،فاكتب/ي بري ًدا إلكرتون ًيا إىل:
veranstaltungen@mh-stiftung.de
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