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 دعوة لتقديم الطلبات للمجلس االستشاري الجديد في المنطقة للمشاركة واالندماج

 
 

لنحقق المزيد من المشاركة في منطقتنا. لهذا الغرض، سيتم إنشاء مجلس استشاري جديد للمشاركة نحن نحتاج إليكم! 
واالندماج. نحن نبحث عن األشخاص الملتزمين الذين يرغبون في المساهمة من خالل وجهات نظرهم وخبراتهم. فانضموا 

 إلينا للوصول إلى هدفنا
 

 

 10.06.2022 : اريخالدعوة لتقديم الطلبات حتى ت   

 ما الذي يمكن أن يفعله المجلس االستشاري للمشاركة واالندماج؟

على المجلس أن يكون نشطاً ألن تصبح مشاركة األشخاص من ذوي األصول المهاجرة متساوية، وكذلك إلدماجهم.    
المنطقة. ومن أجل المجلس النصيحة إلدارة  وكخبراء يمتلكون وجهات نظر متنوعة، ولديهم خبرة في الهجرة، سيقدم أعضاء

عرض وجهات النظر هذه، بإمكان المجلس االستشاري إرسال أعضاء ليشاركوا في االجتماعات العامة لمجلس المقاطعة 
ولجانه، باإلضافة إلى ذلك، سيتبادل المجلس االستشاري للمنطقة األفكار مع المجلس االستشاري للمشاركة واالندماج في 

  الوالية

نتخابية في المجلس االستشاري؟ما هي مدة الدورة اال   

طوال فترة تواجد مجلس المقاطعة المنتخب، سيكون المجلس االستشاري ممثالً فخرياً لمصالح األشخاص ذوي األصول 
المهاجرة في المنطقة. ويحدد المجلس االستشاري الذي سيتم انتخابه، كيفية االجتماعات وأماكنها. وبعد االنتخاب سيتم وضع 

جتماعات المجلس االستشاري سنوياً بين اخلي. ومن المتوقع أن يكون عدد االنظام الد 3 إلى   5 اجتماعات. رسوم حضور  
20المتطوعين هي  يورو لكل جلسة. واالجتماعات ستتم باللغة األلمانية   

 

  من يستطيع الترشح ليصبح عضواً في المجلس االستشاري؟

الفرصة لتمثيل وجهات النظر التي لم يتم مالحظتها حتى اآلن. للقيام بذلك، يجب يقدم المجلس االستشاري للمشاركة واالندماج 
أن يكون المجلس االستشاري متنوعاً: أي يجب تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن أعمار مختلفة، وأجناس مختلفة، وما إلى 

 ذلك

 



ة مهاجرة األغلبية. الجنسية األلمانية ليست شرطاً للمشاركة. يجب أن يكون األشخاص يجب أن يشكل الممثلون الذين لديهم خلفي
الذين ليس لديهم خلفية مهاجرة على معرفة مسبقة بمسائل المشاركة واالندماج والمشاركة المتساوية لألشخاص من أصول 

 مهاجرة

12يبحث المجلس االستشاري للمشاركة واالندماج عن  خصوص األشخاص من أصول مهاجرة( للعمل عضواً )على وجه ال 
8التطوعي، ويفضل أفراد و   4 ممثلين عن جمعية أو منظمة أو مبادرة. باإلضافة إلى نائب واحد لكل منهما   

16يجب أال يقل عمر المتقدمين عن  عاماً وأن يكون من سكان أو ممن يعملون في منطقة تمبلهوف شونيبيرغ وأن يكونوا على  
لمشاركة المتساوية لألشخاص من أصول مهاجرةاستعداد لتعزيز ا  

 

حتى تاريخنحن نتطلع بسعادة لتلقي الطلبات  .10.06.2022   

يرجى استخدام النموذج الموجود على اإلنترنت أو تنزيله ثم إرساله بالبريد اإللكتروني أو عبر صندوق البريد لـ د.ليزا روتر 
 )تفاصيل عنوان صندوق البريد في األسفل(

يوجد في الطلب؟ماذا   

 *البيانات الشخصية: االسم وتاريخ الميالد والعنوان ورقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني     

 * معلومات عن الدافع للتقدم بالطلب )ما الذي تريد تحقيقه؟ ما هي الخبرة أو المعرفة التي لديك؟ 

مة أو مبادرةمعلومات عما إذا كنت ترغب بالمشاركة كفرد أو جمعية أو منظ   * 

 *معلومات طوعية عن خلفية الهجرة و اإلعاقة والجنس والعمر

 

 يرجى تمرير اإلعالن لألطراف المعنية نحن نرحب بالطلبات

  لالتصال
  هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات؟

 يرجى االتصال بنا وسنحاول اإلجابة على جميع األسئلة واالستفسارات

Dr. Lisa Rüter 

John-F.-Kennedy Platz 

10825 Berlin  

E-Mail: integrationsbeauftragte@ba-ts.berlin.de 
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