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   خارجياتباع  براياي ادغام فرهنگي و مشاوره ،درسدنشهر  
 حقوق و وظايف

درسدن، بخش رسيدگي به  است به شاروالي شهر در ارتباط غيرآلماني* هايبا باشنده هايي كهبرنامه به ويژهشهر، اين هاي ها و پروژهي برنامههمه
ك سازمان مشاوره اي را براي شاروال درسدن و شاروالي اين ي نقش در حقيقت، شود. اين مركز خدمتيميوره براي اتباع خارجي ارائه امور و مشا

درسدن  شاروالي، كه در ي زن و يا مرد را انتخاب كندتواند يك نمايندهمي ،اتباع خارجيبراي ادغام فرهنگي و مشاوره سازمان  .كندبازي ميشهر 
    خواهد بود.و راي نظر  جلسات و داراي حقدر  اشتراكداراي حقوق قانوني براي 

  ها مسئوليت
  .ميكنيم حمايت يآلمان غير باشندگانما از منافع 

   .ميبردار يموثر قدمهاي ،يآلمان ريشهروندان غگي دشرايط زن بهتر شدن يكه برا هستيم خاطر آنما ب
  .ميكنياستقبال م دن به گرميدر شهر درس يتيمل شهروندان با هر گونه يهمه يجويانه لحصالمت آميز و مس باهم بودنما از 

  .كنيممي يبانيپشتآنان  و نژاد ،قوم ،نيد ،فرهنگ ،تيبدون توجه و در نظر گرفتن مل ،اين شهر باشنده هاي يهاييواناتاز ما 
  .ميكنيم پشتيباني تبار يآلمان غير همه شهروندان يحقوق ييما از حقوق و توانا

به گرمي  سر و كار دارند يآلمان ريغ مردم كه با امور يدولت دواير ي و همچنينابتكار يهاسازمان ،هاهمه انجمن همكاري و همبستگي ازما 
 كنيم.پشتيباني مي

شهر آمده  نيبه ا جديداً كه يباشندگانبا  كننديم يزندگ نجايدر ا زيادمدت  از كه يآلمان غير باشندگان و كمك رساني يفرهنگ همكاريما از 
  .ميكنيم يبانياند پشت

  رسانيم.مي كمك دارند، مهاجرت سابقهكه  يشهروندان صوصخبه  دارند، يمشكل ايو سوال كه  كسانيتمام  به ،مشاور به حيث ما

  ما هايفعاليتهدف اصلي 
  .ميكنيم فعاليت درسدندر  يآلمان ريغ باشندگانحقوق  حق تلفيو  پرستي نژادهرگونه  يبرطرف ساز يما برا

 اجتماعاتشركت در  ،كاريابي آلماني، آموزش زبان، مهاجرين يادغام فرهنگ ،نيهمچنو مثل پيدا كردن خانه انيپناهجو جابجا شدن يدر زمينهما 
  .ميكنيم فعاليتها پوهنتون ، مدارس و نيزكودكستاندر  ثبت نام ي،شهر
  .يمكن يم يبانيپشت درسدندر شهر  يآزاد ي ودموكراس حمايت ازو  يبرقرار ما از

   .ميكنمي يبانيمهاجر پشت اطفال يبرا مثل زبان دري يزبان مادر ايجاد صنف هاياز  نيما همچن
  كنيم.تالش مي يآلمان ريشهروندان غ مهاجران و سالمتي و صحيخدمات  خوبتر شدن برايما 

  بود! خواهيدهم همراه ما مُ امر شما در اين 
  در شهر درسدنهمكاري سياسي فعال 

زن و  ها،آلماني رياست كه به غ يساكسون ايالت ياسيتنها سازمان س ،درسدندر شهر  شهروندان غير آلماني يو مشاوره برا يآموزش فرهنگ مركز
 انتخاب ينامزد انتخاباتبه عنوان توانند يم دهد و اين شهروندانمي يحق را )اقامت موقت هستند اياقامت و  يكه دارا يپناهندگان نيهمچن(مرد و 
دوره  كي يبرا ياسيانتخابات سيك در  يبه شكل قانون توانندمي )مهاجرت سابقهزن و مرد (با  يعضو انتخابات يازدهكار  نيانجام ا يبرا .شوند

  شوند.برگزيده مي از شوراي واليتي آن شهر يانتخاباته هاي نديبه عنوان نما ،نامزد زن و مرد 9 انيم نيدر ا .شوند انتخابپنج ساله  يانتخابات
  كند.فعاليت مي هو پيس گونه پولتخاري بدون دريافت هيچ نمايد و به شكل افنمي تبعيت، از كسي اين سازمان به شكل مستقل كار ميكند

ماه سپتامبر سال  و در ديما آشنا شو تيكاركرد و فعال، روشبا  ،ديكن يبانيلطفاً از ما پشت .استهمه افراد  يبرا يها و جلسات ما به طور كلنشست
رنگ  دين و مذهب، ،يتيمل سابقه ،ياجتماع سابقهنوع از هر دور ديشما حق آن را دار .دييانتخابات شركت نماخود در ينامزد انتخابات يبرا 2019

  .ديده يو را دييانتخابات شركت نما نيدر ا غيرهپوست و 
 يشهروندان يهمه زيون زن و مرد از مهاجر ريغ گانگانيمهاجران و ب به شمول ،مهاجرت هستند سابقه يكه دارا يافراد يتمام 2011سال  احصايهي پايهبر * 

زندگي  آلمان شهرهاياز  يكيدر شان  والدين 1955 كم از سال كم از كه ييهايآلمان نيو همچن ميكنند زندگيدر كشور فدرال آلمان  1955ل كه پس از سا
  )26 يصفحه، ويسبادِن،  2013 سالانتخابات  جينتا ،2011سال  ،آلمان احصاييهمركز  :منبع( .شوند يم شامل اين برنامه اند،كردهمي


