
 متعددةات في سياق االستشارات /الموقف المهني للمستشارين: ختصاصياالمؤتمر ال .                               

  الجوانب

المؤتمر الرقمي " الموقف المهني للمستشارين/ات في سياق االستشارات متعددة الجوانب" في إطار يقام 

 Dresdenفي مدينة  2022األسابيع الدولية لمكافحة العنصرية لعام 

 

31. März 2022 

9:00 – 15:00 Uhr 

أونالين لمؤتمرسيقام ا  

 

 :على سبيل المثال - ستهدفةم اتحو مجموعنلمراكز االستشارة مسؤوليات محددة وعادة ما تكون موجهة 

ومراكز استشارات الهجرة  ،حتياجات الخاصةعلى العمالء ذوي اإل (EUTB)تركز مراكزاالستشارة التكميلية المستقلة 

 .النساء علىالنسائية  اتالمهاجرين ومراكز االستشار على

في سياق  وهذا له تأثيرات مختلفةة مختلفال يمتلك العمالء هوية واحدة فحسب ، بل يجمعون أيًضا بين أبعاد ، ومع ذلك

مركز استشارات الهجرة ألنها تحتاج إلى دعم في األسئلة المهنية تبحث عن جرة اهم من أصول. امرأة صماء اتاالستشار

.تحديًا خاًصا لالستشاريين االت المتعددة الجوانبهذه الحتلعب إعاقتها دوًرا أيًضا. يمكن أن تشكل هنا و  

 مجال في الجوانب تعني كلمة متعدداألسئلة التالية: ماذا  يناقشو متعددة الجوانبالاإلرشاد  حاالت على المؤتمر كزير

الحاالت التي تحديد و العملية ؟ باإلضافة إلى تبادل الخبرات متعدد الجوانببشكل  ممارسة اإلرشاد اإلرشاد وكيف يمكن

.ممارسة اإلرشادحول شاركي تطوير منظور ت بشكل جماعي أيًضاعلينا ، يجب  تحتاج الى تدخل  

 

 برنامجال

 دخولتسجيل ال        9:00

 البداية        9:15

 :Kassandra Ruhmاألول المحاضر        9:30

 PD Dr. Urmila Goel الثاني:المحاضر       10:45

 استراحة      11:15

 لجزء األولا - مقهى العالم      11:30

 غداءالاستراحة       12:30

 الجزء الثاني - مقهى العالم      13:15

 استراحة      14:15

 والخاتمةالملخص       14:30

النهاية       15:00  

 

      www.dresden.de/iwgr:معلومات اضافية حول المؤتمر الرقمي موجودة على الموقع االلكتروني

 

 التسجيل

 إليميل:على اMärz 2022.11حتى تاريخ  و المنظمة مع تسجيل االسم التسجيل عن طريق اإليميليتم 

sachsen.de-morena.gutte@adb 

http://www.dresden.de/iwgr
mailto:morena.gutte@adb-sachsen.de


  

الروسية أو لغات أخرى أو مترجم للغة اإلشارة  للغة العربية، االنكليزية،) عند الحاجة  التسجيل طلب مترجمالرجاء عند 

    .        األلمانية 

 .ال يوجد رسوم تسجيل

 

 التحضير للمؤتمر مجموعة

 

 ،زاكسنمكتب مكافحة التمييز العنصري في 

LAG Queer Network Saxony 

 ، مكتب تكافؤ الفرص.رئيس البلدية، ممثل عن ذوي االحتياجات الخاصة وكبار العمر : مكتبدريزدنمقاطعة عاصمة 

Lebendiger Leben e. V .  

 e. V .دريزدنجمعية الملتقى النسائي لالجانب في  

*Sowieso Kultur Beratung Bildung Frauen für Frauen e. V. 


