
مشاوره متقاطع یها نهیمشاوران در زم ی: نگرش حرفه ایو کارشناس یروز حرفه ا  

 

مشاوره متقاطع" به عنوان  یها نهیمشاوران در زم ی"نگرش حرفه ا  تالیجیبه صورت د یو کارشناس یروز حرفه ا

. شود یدر شهر درسدن برگزار م ۲۰۲۲ ینژادپرست هیمبارزه عل یالملل نیب یاز هفته ها یبخش  

 

۲۰۲۲مارس   ۳۱ 

بعد از ظهر ۳:۰۰صبح تا  ۹:۰۰از ساعت   

نیبه صورت آنال یو کارشناس یروز حرفه ا  

 

به طور مثال،  ٬ شوندیم میتنظ یگروه خاص کی یهستند و معموالً برا یخاص یهاتیمسئول یمراکز مشاوره دارا

و  نیمراکز مشاوره مهاجرت در مورد مهاجر ت،یمعلول یدارا نیمراجع یبرا  یلیمراکز مشاوره مشارکت مستقل تکم

. دهند یم هیهستند و خدمات الزمه ارا تمرکزمراکز مشاوره زنان در مورد زنان و موضوعات مربوط به آنها  م  

 

توانند  یم نهایکنند. ا یم بیرا با هم ترک یهستند، بلکه ابعاد مختلف تیهو کی ینه تنها دارا نیحال، مراجع نیبا ا

مرکز مشاوره  کیمهاجرت به  یوگرافیزن ناشنوا با ب کیمشاوره داشته باشند.  یها نهیدر زم یمتفاوت راتیتأث

 تیپاسخ  به سواالت مربوط به حرفه و شغل دارد و معلول و ییو رهنما تیبه حما ازین رایکند ز یمهاجرت مراجعه م

.او  امر نقش دارد نیدر ا زین  

. کند جادیرا ا یچالش خاص کیتواند  یمشاوران م یمتقاطع  برا یفعل طیشرا  

 

موضوع  ،  نیمشاوره متقاطع تمرکز کند و همچنان درانجام ا یهانهیدر زم خواهدیم یو کارشناس یروز حرفه ا

: کند یرا دنبال و برس ریسؤاالت ز  

کرد؟ یتوان مشاوره را در عمل به صورت متقاطع طراح یو چگونه م ستیمفهوم متقاطع بودن در مشاوره چ  

متقاطع در مورد  دگاهید کی دیانجام شود،  همچنان با یچه اقدام جهیدر نت نکهیو ا یعمل اتیعالوه بر تبادل تجرب

. ابدیو توسعه  جادیا زیعملکرد مشاوره ن  

 

 برنامه

ورود     ۹:۰۰ساعت   

شروع برنامه     ۹:۱۵ساعت   

اول:   کاساندرا روم یورود     ۹:۳۰ساعت   

گوئل الیدوم:    دکتر اورم یورود   ۱۰:۴۵ساعت   

وقفه و استراحت کوتاه   ۱۱:۱۵ساعت   

ورکشاپ کافه جهان  قسمت اول   ۱۱:۳۰ساعت   

استراحت و وقت ناهار   ۱۲:۳۰ساعت   



ورکشاپ کافه جهان  قسمت دوم    ۱:۱۵ساعت    

وقفه و استراحت کوتاه    ۲:۱۵ساعت    

یریگ جهیمجدد و نت ییگردهما     ۲:۳۰ساعت   

انیپا   ۱۵:۰۰ساعت   

 

: دیینما افتیدر ریز نکیدر ل دیتوان یرا م تالیجید یو کارشناس یدر مورد روز حرفه ا شتریاطالعات ب

www.dresden.de/iwgr 

morena.gutte@adb-sachsen.de : با ذکر نام ،  نهاد و سازمان به لیمیا قیثبت نام از طر  

2022مارس  11تا   

 

به زبان  ای( رهیو غ یروس ،یسیانگل ،ی)عرب  یشما به ترجمان به زبان ها ایکه آ دیهنگام ثبت نام، لطفاً درخواست کن

. دیدار ازین  یاشاره آلمان  

 

. نخواهد شد افتیمشارکت در یبرا یا نهیهز چیه  

 

 

 

یو کارشناس یروز حرفه ا ییگردهما یبرا یآماده گ    

 

زاکسن، ضیدفتر مبارزه با تبع    -  

LAG Queeres Netzwerk Sachsen   شبکه زاکسن   -    

یهمسان و برابر ندهیو شهروندان سالمند*، دفتر نما تیمعلول یافراد دارا ندگانیشهر درسدن: دفتر شهردار، نما      -      

Lebendiger Leben e. V.   سرزنده یموسسه زندگ  -  

Ausländerrates Dresden e. V.  درسدن انیاتباع خارج یموسسه نشست و مالقات خانم ها شورا  -  

e.V. زنان یزنان برا یآموزش یفرهنگ هیبه هر حال توص  * -  

 

 

 

 

 

 


