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  آنچه شما � �سند�د: 

امون خود ت گذار �اش�د؟ أ                                                    �     �                                    �                 �          درسدن در دل شما جای کردە است؟ دوست دار�د برای شکوفا�  ب�ش�  ش�ر فعاالنه هم�اری کن�د؟ ما�ل�د که �  واسطه بر مح�ط پ�    �            ث� 
، تج��هترجیح � ده�د که در موارد م�م   ها و عالئق خ��ش را �ا د�گران در م�ان �گذار�د؟ دوست دار�د د�د�اە                                    �       �       صاحب رأی �اش�د؟ دلتان � خواهد توانا�  های ف� 

کت کن�د؟ دوست دار�د �ه د�گران �اری برسان�د �ا این که اهداف و پروژەها و ا�دەخود را �ه ز�ان ب�اور�د و در نوآوری �د؟ برای همهب ای را �ه پ�شهای و�ژە    �                                                                  ها �  ی  �            � 
� �ه دادە   ها فعاالنه در این امور �ام بردار�د.                                                                 �         موارد �ادآوری شدە ام�انات �س�اری پ�ش روی شماست و � توان�د �ا دس� 

 

   این برای �م�ان سودمند خوا�د بود

 تع�د و هم�اری �انوان و آقا�ان ش�روند است که �ه ح�ات                                                   �                             ش�ر درسدن �ه هم�اری شما خوشامد � گ��د از آن �ش�ی�ا�  � کند چرا که این ش�ر �ا �مک �الن
یخ��ش تداوم � �خشد. هم�اری امون امور ز�ست                                                   � های داوطل�انه و افتخاری شما، همفکری شما در تصم�م گ�  ن توجه                 �         ش�ری و �ا شکوفا�  ش�ر شا�ا          �              های م�م پ� 

ی موارد ام�ان  ی                                     �                    های پ�شن�ادی هم�شه � توانند دچار تغی�  شوند. �ماب�ش در همهاە حلهای ش�ری �اری اس پ�چ�دە و ر های انجمن                        � خواهد بود. روند تصم�م گ� 
           � ن تر و ب�ش�  گ      �       �                                                                                                                 دگرگو�  و تغی�  ساختار موجود است. هرچه پ�شن�ادهای ش�روندان ��ــــع تر و روشن تر �ه انجمن ش�ری ارائه شود �ه همان �س�ت فرآیندها هم

  ی هم سودمندتر خواهد بود. قا�ل اجرا خواهد بود. این در �ا�ان برا

  بنابراین �م�اری نمای�د� 

گذاری ش�روندان تن�ا زما�  ام�ان�ذی ، توص�ه و انتقادات شما را �ا روی گشادە �ذیرا هس��م. اما هم�اری و تاث�  ، راهنما�  ود که افراد �س�ت �ه ر خواهد ب          �         �                                                                     �                        �         ما �ش�ی�ا� 
ند. آنچه � ی شما �ا موضوعات                                       �    گذرد آشنا �اشند و در �طن ماجرا قرار گ�   شما برای �اری رسا�  و از سوی د�گر مستلزم آشنا�  و درگ� 

 
                   �                           �       �                 این امر از سو�  ن�از �ه آماد�

�
              �              

�روندان ی هرگونه فعال�ت شهای الزم و قا�ل ف�م را �ه عنوان �ا�هها و دفاتر انجمن ش�ری است تا آ�ا�ی ادارەروز جاری در ش�ر است. از طرف د�گر این وظ�فه
س قرار دادن دادە ها از سوی ادارەدر اخ ەهای چارەی درک مش�الت، پ�شن�اد راەهای ش�ری است که شالودە                                          �                                ت�ار ��ا�ک اینان قرار دهد. بنابراین در دس�  � ، انگ�   ها و       �
� �ه فعال�ت و هم�ازمینهپ�ش �        �                              �                  ها را �  ر�زی � کند. برخورداری از  چن�   ام�انا�  است که چشمداشت ما را برای دس�  هد و آن را ری ش�روندان واق� جلوە � د       �                              �

  �خشد. تداوم �

  ام�انات �م�اری: 

ە در انتخا�ات، ساد                                                                                 �                                           احساس مسئول�ت و تع�د فردی برای امور مرت�ط �ا اجتماع دارای سط�ح و ام�انات گونا�و�  است. این گونه از تع�د � تواند �ا �ک مشارکت
              �                                                             های محدود زما�  و موضو� در مح�ط اجتما�، حضور چند جان�ه در ح�ات گرو�، �مک �ه تا فعال�ت          �          های هم�ا�  آغاز شود های مح� و پرسشرفراندم

�ک همسا�ه، مشارکت در امور �لندمدت برای پ�ش بردن و توسعه                                                                                   �   ی ش�ری که �دون حضور ش�روندا�ش ناموفق خواهد ماند. آنکه �ه دن�ال در �ارها�ش �دن�ال � 
وزی پ�ش روی خواهد داشت �ل�ه در روند امور خود ب�ش�  از �ارش لذت خواهد برد. و هم�ار � گردد نه تن�ا چشم                       �                                                 �                        انداز روشن تری از پ� 

 
 

 �م��ا�
�

        

     � را�  �م

 �م�اری در سازماند�

 

 

کت ج���م�   ش�ری فعاالنه � 
 

              �          در شکوفا�  زند�
�

     �           
  �ش��ق �ه �م�اری

 



 

  انتخا�ات

کت در انتخا�ات ب�رمند ش��د� �ا �اری در برگزاری مراسم انتخا�ات ش�رداری را �ش�ی�ا�  کن�د. �ا منت ی خود �ان مرد و زن ناح�هخ                              �                                                                                �             �ه ش�ل مرتب از حقوق خود برای � 
  پیوند برقرار کن�د. 

 است.  ۲۰۲۱شود، ن��ت �عدی سال سال �ک �ار انجام � ۴                �          انتخا�ات �ارلما�  آلمان هر 

، برگ��د�ان امور م�اجر�  و پناهج��ان هر انتخا�ا   خواهد بود.  ۲۰۱۹شود. ن��ت �عدی سال سال �ک �ار برگزار � ۵                        �                       �                ت انجمن ش�ری، نوا� ا�ال� 

  خواهد بود.  ۲۰۱۹سال �ک �ار است. ن��ت �عدی سال  ۵              �    انتخا�ات ا�ال�  هر 

  اهد بود. خو  ۲۰۱۹سال �ک �ار است. ن��ت �عدی سال  ۵انتخا�ات �ارلمان ارو�ا هر 

  خواهد بود.  ۲۰۲۲سال �ک �ار است. ن��ت �عدی سال  ۷انتخا�ات استاندار استان هر 

   www.dresden.de/wahlen              �                             برای آ�ا� ب�ش�  �ه این و��اە مراجعه نمای�د: 

  �ادآوری: 

�      �         غ�  آلمان�ا�  که دارای ش�روندی آلمان شدە اند و ن�   آلما�  ت�اران � آلما�  توانند در تما� انتخا�ات آ  �         �                                    � کت کنند و رای �دهند. غ�  ه در کشورهای عضو    �  ها�  ک      �                       �     � لمان � 
 �اتحاد�ه

 
ک ارو�ا زند�   ی مش� 

�
کت کنند اما مجازند کنند ن�     �             ت نمایند. �دین ترت�ب ها مشارکدر انتخا�ات مح� و انجمن                          �         �        �                   توانند در انتخا�ات �ارلما�  �ا ا�ال�  آلمان � 

) در در  آلما�  �                  ای و همچن�   در انتخا�ات برگ��سدن در انتخا�ات گ���ش استاندار استان، انتخا�ات ش�ری، انتخا�ات مح� و ناح�ه                     �     �        � توان (در مقام �ک غ�  د�ان امور           �
کت نمایند.       �                                                     م�اجر�  و پناهج��ان س��م شد. م�اجران کشورهای ج�ان سوم تن�ا �                                           �              �           توانند در انتخا�ات برگ��د�ان امور م�اجر�  و پناهج��ان � 

  .تص��ر

  ده�م� � ما رأی

  ای�ای ناح�هشورای ش�ر، شورا�ای مح�، انجمن

یهای رس� و تصم�مموضوعات، �شست  های شورای ش�ر را دن�ال کن�د. �ا نمایند�ان شورای ش�ر و احزاب مح� آشنا ش��د و �ا آن�ا ارت�اط برقرار نمای�د.   � گ� 
امون مسائل و مرکز ثقل امور مورد �حث در �شست ان های هماهنگ شدە از سوی شوراها برای ش�روندپر�ها کسب اطالع کن�د. در همهی و انجمنشوراهای ش�ر    �                                           پ� 

�               و ن�   ت��ه ش�ادتنامه کت ج���د.     �          �             �          های کت�  و �ا آنالین � 

  های م��وط: سامانه

->  www.ratsinfo.dresden.de  

->  www.dresden.de/livestream 

-> www.dresden.de/amtsblatt  

-> www.dresden.de/pressemitteilungen  

-> www.dresden.de/newsletter 

-> www.dresden.de/satzungen  

-> www.dresden.de/wegweiser 

    .تص��ر

 کن�م� های شورای ش�ر را دن�ال �ما رو�داد

  مح�استاندار، نمایند�ان 

ت استاندار درسدن  کند؛ برای نمونه �ه هن�ام ساعات مالقات ماه�انه برای ش�روندان، هن�ام ) شخصا �ا ش�روندان ارت�اط برقرار �Dirk Hilbert(          �  دیرک ��ل� 
�                        �ا ش�روندان. استاندار همچن�   از ط��ق ف�سبوک پرتال ر� �ازد�د از دوائر رس� مح� و �ا هن�ام �شست برای گفتمان � است                           � . شماری از                  �     است ش�ری قا�ل دس� 

�                             نمایند�ان مح� و ش�رداران نوا� م��وط ن�   �ه ش�ل مرتب ساعات مالقات و�ژە ند. در صورت تما�ل �ای برای مراجعه کنند�ان در نظر �                                      � �     ان �ا تعی�   وقت تو   �                   گ�  �          
  ها سود جست. ن�اە کن�د �ه: ق�� از این فرصت

- www.dresden.de/oberbuergermeister 
- www.facebook.com/hilbert.fuer.dresden 



 

یتصم�م   �ا  � گ� 

یای بر روی تصم�مسط�ح ناح�هشما �ا امضای خود در  ر های ش�روندان برای انجام هنامهاز درخواست توان�د        �                               ها تاث�  خواه�د گذاشت� برای نمونه شما �  � گ� 
د. شما قرار گ             �                                                                                          �                   اموری �ش�ی�ا�  کن�د و این موجب خواهد شد تا موض�ع مورد نظر شما در جلسات ش�روندان مورد توجه و برر� و �ا ح�  راس �ار شورای ش�ر   �       � 

�  همچن�   �   های ز�ر ن�اە کن�د: این امر �ه سامانهتوان�د �ا هم�اری د�گر ش�روندان زن و مرد در اتخاذ �ک تصم�م �� س��م ش��د. برای      �

->  www.dresden.de/wegweiser  

     Anliegen „Einwohnerantrag“ مورد درخواست: "فرم پرسشنامه برای ش�روندان"    

     Anliegen „Bürgerbegehren und Bürgerentscheide“  های ش�روندان": "تقاضا و تصم�ممورد درخواست    �             گ� 

-> www.dresden.de/satzungen  

 .تص��ر

کت �من در همه   کنم�      �    پر� � 

ر��مه
 
  پ
ُ
  �ا 

کت کن�د� چنانچه بر حسب اتفاق قرعه �ه نام شما افتادە است و �ا �ه عنوان �ک گروە مورد پرسش و نظرخوا� قرار گرفپر�در همه ا�د در هت                 �                                                                                                          های ادارات ش�ری � 
اری مورد تواند در امور اداری و ��انجام ��ا�د و سار �ازتاب �های �نوشتها و فرآیندخواهد بود. د�د�اە شما س�س در پ�اماین صورت هم�اری شما حائز اهم�ت 

د.                �   توجه قرار گ� 
  خواهد بود.  ۲۰۱۸شود. ن��ت �عدی سال سال �ک �ار برگزار � ۲های مح� هر های انجمنپر�همه

  ن�اە کن�د �ه: 
->  www.dresden.de/statistik  

  خواهد بود.  ۲۰۱۸شود. ن��ت �عدی سال سال �ک �ار برگزار � ۴ها هر       �     ارز�ا�  دادە
  ن�اە کن�د �ه: 

->  www.dresden.de/mietspiegel 

  خواهد بود.  ۲۰۱۸شود. ن��ت �عدی سال سال �ک �ار برگزار � ۳پر� از والدین هر همه
  ن�اە کن�د �ه: 

->  www.dresden.de/elternbefragung 

  �ا       � گرد�ما�  

� های ش�روندان و سا�ن�                          � های پ�ش آمدە در گردهما�  از فرصت � ن گف�   های م��وط را در�افت نمای�د و ام�ان سخکسب آ�ا�استفادە کن�د تا �دین ش�ل   منطقه                    � �     
ت اجرا را �ه های م�م در دسها و ط�حهای ش�روندی از این دست از آن رو سودمندند که پروژە    �           رسا�  و �ا پرتالهای ش��ه �ه این، �ا جلسات اطالع               � ب�اب�د� گردهما�  

�د تا �دین ترت�ب بتوان�د پرسشاطالع شما � ش های خود را عنوان کن�د، د�د�اە خود را ب�ان نمای�د و �ا انتقادهای خ��ش را �ه گو                               �                             رسانند. از این ام�انات ب�رە ب� 
  د�گران برسان�د. 

�      قوان�   انجمن ۲۲بر اساس �ارا�راف  امون برگزاری جلسات گردهما�  ش�روندان دست �م �ک هفته پ�ش از آغاز آن هر های ش�ری ا�الت زا�س     �             �                          �                                           ن آ�� رس� پ� 
: نامهپنجش��ه در هفته   شود.     �  من��  �  “Dresdner Amtsblatt„                       �  ی "درسندر �لت" �ه آلما� 

                �                             برای آ�ا� ب�ش�  �ه این و��اە مراجعه نمای�د: 

-> www.dresden.de/amtsblatt 

-> www.dresden.de/pressemitteilungen  

   .تص��ر

   س�م دار�م� ی ش�ر خ��ش در آیندەما 

  ر�زی، ساخت برنامه

کت ج��ند. �دین ترت�ب شما ظرف مدت های توسعهها و ط�حی پروژەتوانند �ماب�ش در همهش�روندان � �                مع�   و ط�عا محدودی �        �                                 ی ش�ری �  �د در ساختار توان   �
، برنامه ر�زی برای ب�رەی ش�ری، نوسازی ش�ری و ترابری، ب�رەتوسعه ش فضای س�   ، عمران و گس�  �                       بردای از سط�ح ز���نا�  � برداری از زم�                        �             �         � ای قا�ل ساخت، سدسازی ه             �

ی از س�ل و �س�اری از موارد د�گر  س��م �اش�د.  شدر جستجوی گفت           �                                             برای جلوگ�   اسش�ر آیندە                             � مان و همارە در �ازسازی و گس� 
 

   مان نقش داش�   و�ژ�
�

     � ت که  در هفته            �
ت" نامه

 
   ی "درسدنر � ل
�
  ِ          „Dresdner Debatte “و ن�   و�ژە     � :  قا�ل مشاهدە است. “ Zukunftsstadt„شتات ی �سکوفتنامه    �                 �  برای آ�ا� ب�ش� 

-> www.dresden.de/offenlagen  
-> www.dresden.de/verkehr 
-> www.dresden.de/hochwasser  
-> www.dresdner-debatte.de 



 

-> www.dresden.de/zukunftsstadt 

 درسدن �ه عنوان فر�نگدرخواست برای 
 

                     معر�
�

  شهر ارو�ا    

امون درونما�هدرسدن هم                         �             ا�نون �ک گفتمان عمو� پ� 
 

 ی و�ژ�
�

�              کند. شما ن�   د�د�اە و ا�دەم�الدی را دن�ال � ۲۰۲۵ی سال ش�ر برگ��دەفرهنگساختار برای        های            �
ەاز این روی از پ�شن�ادها و ا  ی گفتمان �ه م�ان آور�د� خود را در این پروسه � نگ�    اجتما� ش�ری �ا �مال م�     � آف���     �

 
 و زند�

 
                       های شما برای �ک هم��س�  فرهن�

�
       

�
ل پ�ش�از                       �      

  ن�اە کن�د �ه:  شود. �
www.dresden.de/kulturhauptstadt 

 
 

 نظم، �ا��  �
�

 � �           

 گوشه و کنار ش�ر را �ه آ�ا� 
 

 و عدم �ا��  �
 

                            آلود�
�

 � �           
�

  هند شد.             �                   �           های عمو� نا�  از این امور �ه سو�  گذاردە خواما برسان�د� تن�ا �ا هم�اری شماست که ناخرسندی     
  

: - � و گ-                  � برای این �ار �ه در ک
 

  تلفن شمارە تلفن رفع آلود�
�

                         Dreck-weg-Telefon  :د�           �    تماس �گ� 
  

  ۱۱۵شمارە تلفن مرکزی: 
  Dresden-Appبرنامک درسدن: 

  ن�اە کن�د �ه: 
->  www.dresden.de/dreck-weg 

  �م�اری داوطل�انه�افتخاری، احساس مسئول�ت در مقام ش�روند

ی                        �                                   های شخ� فرد برای شکوفا�  و آسا�ش جامعه �ام برداشت. �ک گ��نه              � توان �ا توانا�                                                     �          �ه ش�ل افتخاری �ا ما هم�اری کن�د� هیچ جای د�گری ب��  از این ن�
، تخصص و ا�دەتوان�د تع�د خ��ش را �ا �ما�هشما � است.  مشخص را برگ��ند که �ا د�د�اە شما هماهنگ ا �مک ما� ی ن��ن، �ذل توجه و م�رورزی و �          �             گذاری زما� 

  شود خ�� �ارها را �ه فرجام رساند� �شان ده�د. �ا هم�اری د�گران �
  

  �اسازمان انواع ساختار

  هاها و �لوپانجمن
  ها�ل�ساها و موقوفه

  و خصو�        � های دول�  سازمان
  احزاب و سند��اها

  هاها، پروژەهای ابت�اری، جن�شگروە
             � های �ش�ی�ا�  گروە

  .تصاو�ر

  کنم� من داوطل�انه و افتخاری هم�اری �

  گ���ش موضو�

    � ��   حقوق و دموکرا�

  س�ا� و شغ� منافع از        � �ش�ی�ا�  

  �ادآوری فرهنگ

  فدرال سطح در داوطل�انه خدمت

  آموزش و نوجوانان �ارورزی

      � �شا�  آ�ش در داوطل�انه خدمت

  فاجعه هن�ام �ه        � �ش�ی�ا�   و نجات خدمات

  دین و �ل�سا

       � ��رس�  

  کود�ان ب��ادهای و مدارس

       � آموز�   و شغ�    � �ا�  ج�ت



 

        � ب�داش�   و اجتما� امور

  سالمندان ب��اری

  پناهج��ان �ه �اری

ش � آم�   �     
 

 فرهن�
�

        � م�اجر�   یپ�ش�نه �ا افراد برای      

جمان فعال�ت �انون     �    م� 

  فرهنگ و   � ه�  

ــح   د�گران �ا       � هم�شی�   و تف��ــ

  همسا��ان �ه �اری و ز�ست مح�ط

  جانوران و طب�عت از نگ�داری

، مرا�ز
 

 حقو�
�

  زندان�ان برای هم�اری ق��ان�ان، �ه �مک     

       � تار��   آثار از نگ�داری و می�ن تار�ــــخ
 

->  www.dresden.de/engagiert-in-dresden  

->  www.ehrenamt.sachsen.de 

->  www.dresden.de/bfd  

->  www.buergerstiftung-dresden.de 

->  www.dresden.de/asyl 

->  www.dresden.de/toleranz 

 
 

  زا�سن �م�اری پرتال

  نمای�د�  اطالع کسب زا�سن در ش�روندی هم�اری برای     � کنو�   ام�انات مورد در
->  www.dialog.sachsen.de  

  زا�سن گفتمان پرتال

  دهد�  � ادامه خ��ش �ار �ه س�ا� امور در اندوزیدا�ش برای زا�سن      � ا�ال�   مرکز هایپ�شن�اد
->  www.lasst-uns-streiten.de  

 
 
 
 



 

 

 :      �  نا� 

       �      ا�ال�  درسدن�ایتخت 

      �             ی ��  و روا�ط عمو�ادارە

  )51 03( 90 23 88 4  تلفن: 

  )51 03( 64 31 88 4  و: 

  )51 03( 64 31 88 4  تلفا�س: 

  presse@dresden.de    �        �شا�  ا�م�ل: 

 :       �    �  �شا�  �س� 

Postfach 12 00 20  
01001 Dresden  

  www.dresden.de                    و��اە: 

  های شما �اسخ ده�م� ما دوست دار�م �ه پرسش – ۱۱۵              �        مرکز اطالع رسا�  اداری: 

           Ina Richter                     �  و�راستار: اینا ر�ش�   

      fotolia تص����ردازی: فوتول�ا: 

  Hi Agentur e. K., Dresden         �                                  صفحه آرا�  و تول�د: های ا�نتور ا. ک. درسدن: 

  ۲۰۱۶           � ی دوم دسام�  چاپ و�را�ش شدە

جم:  ی �خش روا�ط عمو�: ترجمه   ۲۰۱۷                  � فرش�د دلشاد، دسام�      � دک�    �    م� 

ون�� �ا امضای د�جیتال معت�  � توانند از ط��ق �ک پرسشنامه ە شوند. از آن  ی و�ژە فرستاد          �                          �                             مدارک ال�� 

 یگذشته این ام�ان وجود دارد که محتوای مورد نظر را �ه ش�ل �ک ا�م�ل رمزگذاری شدە �ا �مک برنامه

وان�د ت                                                �  مان �ه این مرکز گس�ل نمود. برای در�افت آ�ا� ب�ش�  �ا�م�ل آل-ی س�ام.آی.آم و �ا دی تأی�د شدە

های           �    �          های اطالعا�  �خ�  از فعال�تمراجعه نمای�د. این دادە www.dresden.de/kontakt:  �ه و��اە

                            �                وری از آن برای اهداف ت�ل�غا�  ممن�ع است. اما ش�ر درسدن �ه شمار � رود و ب�رەروا�ط عمو� �الن

ک�   � �  مش�                                                 �                         توانند این مواد را �ه منظور تدر�س و آ�ا� رسا�  اعضای خ��ش �ه �ار برند.    �  �

www.dresden.de/buergerbeteiligung    

  


