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 السيدة المحترمة، السيد المحترم،

 
كثيرة، فبعض  مع متغيراتٍ  واتأقلمت أن   ينوافدك يكمعل يعني أن   غريبٍ في بلٍد  فجأةً  واتعيش في ألمانيا! أن  بكم أهالً وسهالً 

أكثر من حقوقكم  في ألمانيا حقوق   أيًضا. لديكم غريبةً األمور ، وربما تبدو هذه مكهنا بشكٍل مختلٍف عنه في بلد   تتم   األمور

 أثناءم مع الدوائر الحكومية أو تلاص  تو   ماالمشاكل عند تكم على األرجح بعض  ه  من الدول العربية، ورغم ذلك واج   كثيرٍ في 

 بحثكم عن منزٍل أو عمل.
 

ه مبادئ دولة القانون. ولكلِّ مواطٍن  ديمقراطي   ألمانيا ليست مثالية، لكنها بلد   طال ب  بها عبر ي   ه أن  حقوق  ثابتة  يمكن  تحك م 

 أن   كوافد وهو يراقب عمل الحكومة. كيف يمكنني . كما يسعى اإلعالم ألن  يكون مستقالً إلى حدٍّ كبيرٍ عند الضرورةالقضاء 

 ك  أشار   أن  ني كنالديمقراطية لي؟ وكيف يم أهميةم االجتماعية هنا؟ وما أفهم اآلن كيف تسير الحياة في ألمانيا؟ وما هي القي  

ط؟  في المجتمع بشكٍل نش 

 
تدعم  ريد أن  ـ  ع عن العدالة االجتماعية، وتداف  ـ  م الديمقراطية وتل القي  ـِّ مثـ  ، مؤسسة فريدريش إيبرت هي مؤسسة تبساطة   بكلِّ 

ها من البرلمان تمويل   علىتحصل المؤسسة و ،الالجئين بالتأقلم بشكٍل أفضل وبتعريفهم على طريقة سير الديمقراطية األلمانية

 عمل لصالح النفع العام.تمؤسسة مستقلة هي و للناس في ألمانيا، يم التثقيف الديمقراطياأللماني من أجل تقد  
 

م لكم حلقات تعليميةـ  نحن في مؤسسة فريدريش إيبرت ن فوا م أن  ك  يمكن   )سمنارات( قدِّ الحقوق التي على كم األم بلغت  فيها  تتعر 

تشاركوا في الحياة  أن  يمكن ك م تنظيم االنتخابات في ألمانيا، أو كيف  عملية تمتالدستور األلماني مثالً، أو كيف  يكفلها

واإلمكانات، كما سنسعى  وسوف يتخلل هذه الحلقات الكثير من الحركة  م جنسية ألمانية. ن لديك  ك  ي لم   االجتماعية حتى وإن  

، وذلك باللغتين العربية بالحلقة التعليمية مم شاركت  بأنك   ف نعطيكم إفادةً ولماني. وسالبرلمان األ من ألن تلتقوا بأعضاءٍ 

 واأللمانية.
 

 الحلقة التعليمية التالية ستكون في:
 

  April 2017, 9:00 - 17:00 Uhr .25 + .24 في اليومين الزمان:
 An der alten Oder 6/Am Weidendamm, 16259 Bad Freienwalde, ÜWH Oderlandhaus المكان:

 
على  إلكترونيةٍ  كم في رسالةٍ تكتبوا لنا اسم   كم في هذا اليوم. المرجو أن  كم ومعارف  م وبأصدقائ  سنكون سعداء بالترحيب بك  

 anmeldung.potsdam@fes.deالعنوان التالي: 
  
 

 مع أطيب التحيات،
 

yisnar sut nirtaK 
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