مؤتمر لالجئين في
منطقة اليبزيغ

هذا الحدث ( المؤتمر ) سيدعم من :


طالبو اللجوء و الالجئون من المناطق  Markanstädtو
 Zwenkauعليهم استخدام الرحلة الخاصة .و لهذا يرجى
من الراغبين بضرورة تسجيل اسمائهم لغاية .20.11.2016

السفر للمكان:
اإلنطالق من Markranstädt
 :GU Gutenberg Hotelفندق غوتنبيرغ



إعالم

الساعه  9:00ص.

االنطالق من Zwenkau



فهم 
عمل 
السبت الموافق  26نوفمبر 2016
من الساعة  10:30إلى الساعة 16:00

محطة األتوبيس Pestalozzistr.: 09:30 Uhr

العودة:
االنطالق من بورنا
من مكان المؤتمر مدرسة الثانوية الساعة 16:30

KONTAKT
Stadt Borna

للتواصل
Stephan Hendriock
منسق اللجوء لمديرية مدينة بورنا

مدرسة الثانوية ()Am Breiten Teich
في بورنا
اإلشتراك مجاني
لغات التواصل :أوردو ،عربي و فارسي

Integrationsinitiative Borna
Runder Tisch Migration Landkreis Leipzig

Tel.: 03433 / 873 – 268
Mobil: 0163 / 5992457
E-Mail:
stephan.hendriock@borna.de

الجمع بين الالجئين و المتطوعين و المؤسسات!
كيف تجد المكان ؟

المؤسسات المدعوة
مستشفي بورنا  Sana Klinikum Borna

المكان:
مدرسة الثانوية ( )Am Breiten Teichبورنا
Am Breiten Teich 4
04552 Borna
حوالي  20دقيقة مشيا من
محطة القطار Borna

الهدف



وكالة العمل  Bundesagentur für Arbeit




 Kreissportbund Landkreis Leipzig
 Bornaer Wohnbau- und
)Siedlungsgesellschaft (BWS
مصرف اليبزيغ  Sparkasse Leipzig

موقف األتوبيس:
Borna (b. Leipzig), Breiter Teich

شرطة بورنا  Polizei Borna



 Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
شركة القطارات المحليه )(MDV



 Kommunales Jobcenter Landkreis
Leipzig



 Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig
شركة النظافه )GmbH (KELL



المؤتمر هو المحاولة األولى للجمع بين الالجئين و
األشخاص المعنيين و المؤسسات و المبادرات
التطوعية الموجودين جميعا في مناطق ضواحي
اليبزيغ .
هناك حاجة ملحة إلعطاء و تبادل المعلومات.
التساؤالت و االحتياجات الخاصة بالحياة اليومية
ستكون محل التركيز و اإلهتمام .

تلميح
مسؤولو المؤسسات سيلقون كلمات ( ) أو سيقفون خلف
طاوالت االستعالمات جاهزون إلستفساراتكم ( .)
لتسهيل التواصل معكم خالل كامل المؤتمر  ،باللغه
العربية و الفارسية و أوردو.
سيكون هناك من يهتم باألطفال خالل المؤتمر عالوة
على ذلك سيكون هناك مشروبات و وجبة طعام
خفيفة.

 Projekt RESQUE 2.0
)(Caritasverband Leipzig e.V.

 RAA Sachsen e.V.- Opferberatung




 Wegweiser e.V.
 Runder Tisch Migration Landkreis
Leipzig




 Sächsische Bildungsagentur
بريد المانيا  Deutsche Post AG

سيسعى القائمون على المؤتمر بجمع سلمي و هادف .
في حالة تعمد البعض التشويش على المؤتمر سيحتفظ القائمون على
المؤتمر باستخدام حقهم في طرد األشخاص الفوضاويين من المؤتمر.

