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  اتباع بيگانه  برای ادغام فرهنگی و مشاوره ،درسدن
 حقوق و وظايف

مهمهه مه به ويژههای شهر، ها و پروژهی بر تبار* در پيوند است به شهرداری درسدن، خبش  شهروندان غريآملانی هايی کهبر
يک سازمان مشاوره را برای استاندار درسدن  ، عمال نقشمرکز رايزنیشود. اين رسيدگی به امور و مشاروره برای بيگانگان ارائه می

زی میو شهرداری اين شهر  ی زن و  مرد را تواند يک مناييدهمی ،اتباع بيگانهبرای ادغام فرهنگی و مشاوره سازمان  .کندرا 
  و ابراز نظر خواهد بود.برگزيند، که در شهرداری درسدن دارای حقوق قانونی برای مشارکت در گفت و شنودها 

  ها مسئوليت
  .ميکنیم یبانپشتيتبار  یآملان غريما از منافع شهروندان 

   .ميبردار  یموثر  یهاگام  ،یآملان ريشهروندان غشرايط زنگی  بود یکه برا  هستيم ما برآن
نهمس یستيما از مهز  استقبال  دن به گرمیدر شهر درس یتيمل ینهيشيشهروندان  هر گونه پ یمهه یاملت آميز و آشتی جو

  .ميکنیم
ن  یو نژاد یقوم نهيشيپ و  نيد ،فرهنگ ،تيبدون توجه و در نظر گرفنت مل ،شهروندان اين شهر یهايیواتاز ما   یبانيپشتآ

  .ميآور یبه عمل م
  .ميکنیم پشتيبانی تبار یآملان غريمهه شهروندان  یحقوق برا نيدادن و گسرتش ا یبرا یحقوق يیما از حقوق و توا

سر و  یآملان ريکه  امور شهروندان غ  یدولت یهاارگان ی و مهچننيابتکار  یهاسازمان ،هامهه اجنمن مهکاری و مهبستگی ازما 
  کنيم.به گرمی پشتيبانی می کار دارند
به  که  شهروندانی  کنندیم یزندگ نجايدر ا یمدت طوالن برای که  یتبار  یآملان غريشهروندان و مهکاری  یفرهنگ زشيما از آم
  .ميآور یبه عمل م یبانيشهر آمده اند پشت نيبه ا زگی
  رسانيم.ری می دارند، یمهاجرت نهيشيکه پ  یشهروندان به ويژه دارند، یمشکل که پرسش و   یمتام شهروندان به ،مشاور در مقام ما

  ما هایفعاليتمرکز ثقل 
  ميکنیم فعاليت درسدنتبار در  یآملان ريغ حقوق شهروندان یو عدم تساو  ضيهرگونه تبع یبرطرف ساز  یما برا
ن، انيخارج یو ادغام فرهنگ زشيآم ،نيمهچنو  نپناهجو  اسکان یدر زمينهما  زار کار ورود آملانی، آموزش ز شرکت در  ،به 

  .ميکنیم فعاليتها دانشگاه ، مدارس و نيزدر مهد کودک یسيم نو  ی،شهر  هایمهايش
  .يمکن  یم یبانيپشت درسدندر شهر  یآزادگ ی ودموکراسو کارکرد  یبرقرار  ما از

ن مادر  یهاکالس  یاز برقرار  نيما مهچن    .ميکنمی یبانيکودکان مهاجر پشت  یبرا یآموزش ز
  کنيم.تالش می یآملان ريشهروندان غ مهاجران و تندرستی ی وبود خدمات پزشک برایما 

  هم مهراه ما خواهيد بود!مُ  اينمشا در 
  مهکاری سياسی فعالنه در شهر درسدن

است که  یمنطقه ساکسون یاسيتنها سازمان س ،درسدندر شهر  شهروندان غري آملانی یو مشاوره برا یسازمان آموزش فرهنگ
 دهد و اين شهروندانمی یحق را )اقامت موقت هستند اقامت و  یکه دارا  یپناهندگان نيمهچن(زن و مرد و  ها،آملانی ريبه غ
تبه عنوان توانند یم ت زدهکار   نياجنام ا یبرا .شوندبرگزيده  یمزد انتخا  ی)مهاجرت ینهيشيپزن و مرد (  یعضو انتخا
ت سيک در  یبه شکل قانون توانندمی ت کي یبرا یاسيانتخا مزد زن  ۹ نُه انيم نيدر ا .شوند دهيپنج ساله برگز  یدوره انتخا

ت انندگيبه عنوان منا ،و مرد   شوند.از شورای شهر برگزيده می یانتخا
فت هيچ گونه هزينهکند، از کسی پريوی منیزمان مشاوره به شکل مستقل عمل میسا ای منايد و به شکل افتخاری بدون در

  فعاليت می کند.
ز است یبرا یها و جلسات ما به طور کلنشست  ديما آشنا شو  تيکارکرد و فعال،  روش  ،ديکن  یبانيلطفاً از ما پشت .عموم 
ت یبرا ۲۰۱۹ماه سپتامرب سال  و در ت شرکت مناخود در  یمزد انتخا  گاهياز هرگونه اپ یجدا ديمشا حق آن را دار  .دييانتخا

ت شرکت منا نيدر ا غريهرنگ پوست و  دين و مذهب، ،یتيمل ینهيزم شيپ ،یاجتماع   .ديده یو را دييانتخا
 زيون زن و مرد از مهاجر ريغ گانگانيمهاجران و ب اعم از ،هستند یمهاجرت ینهيزم شيپ یکه دارا  یافراد یمتام ۲۰۱۱سال  ی سرمشاریاپيهبر * 
در والدينشان  ۱۹۵۵ که دست کم از سال  يیهایآملان نياند و مهچندهيدر کشور فدرال آملان سکونت گز  ۱۹۵۵که پس از سال   یشهروندان یمهه
ت  جينتا ،۲۰۱۱سال  ،مرکز آمار آملان :منبع( .شوند یم فيتعر  بدين گونه اند،کردهزندگی میفدرال  یاز نواح یکي ، ويسباِدن،  ۲۰۱۳ سالانتخا

  )۲۶ یصفحه


