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مشاورە در امور ت�ع�ضات
 آ�ا شما بھ دل�ل اصل�ت قو� )برچسب ھای نژاد پرستانھ (،ج�س�ت ،سن و
 سال ،معلول�ت )توان خواھی (، گرا�شات  مذھ�� ، گرا�شات ج�� ، مورد

ت�ع�ض واقع شدە ا�د؟
 �ا شما و ھمراە شما، شما ).diversu e. V( ما بھ عنوان نھاد مشور�� ضد ت�عیض

 .را حمایت �کنیم

 ن�آورد و را��ان می
�

 .مشاورە برای شما ھیچگونھ وابست�

 مشاورە کجا و چگونھ انجام م�شود ؟ 
 در �ک فضای در�ستھ در بخش لونبورگ بھ ھمچنین توسط تلفن و �ا بھ واسطھ

  .نامھ )م�اتبھ (و ھمینگونھ توسط ایمیل و چات �ا و�دئو ام�ان پذیر می�اشد

الت شما گوش میدھیم.   * ما بھ ابراز مش�
 کنید. 

�
*ما شما را حمایت �کنیم کھ بتوانید در مقابل استثناعات ایستاد�

کنیم.  *ما در رابطھ �ا حقوق اجتما� شما بھ شما آ�اھی رسا�� م�
*ما �ا ھمد�گر راھبردھای عم� را م�ابیم: )نامھھای اعتراض آمیز،گفتگوھای 

*م�انج�گرانھ،ش�ا�ات و غیرو( *تمام گفتگوھای بین ما و شما محرمانھ خواھند ماند   
( برداشتھ  *در این رابطھ ھمیشھ شما تصمیم گیرندە ھستید کھ چھ �امھا�� )قدمھا��

شود. 
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، طب�عت، ج�س�ت،   سسھ برای گونا�و��
�ا�ا��

ق ن�درزا�سن  مرکز صاحب صالح�ت ضد ت�ع�ض شمال ��
 ا ھمد�گر بر علیھ ت�عیض و حذف کردن, برأی �ک ھمز�س�� �ا حقوق برابر در �ک جامعھ

!متنوع ھمچنان رشد خواھیم کرد

 از سپتامبر ۲۰۱۸ �ا لندکرایز لونبورگ و دست اندر�اران (diversu e.V) جامعھ دیورزو
 شما در (ADN) د�گر ،برای ایجاد �ک ش�کھ ضد ت�عیض مح� اینترن�� ھم�اری مینماید

  .میتوانید لیست ھمراھان فعال را ب�ابید(www.diversu.org)صفحھ

 ADN لونبورگ بھ عنوان نمونھ و ال�و برای د�گر لندکرایزھای شمال شرق نیدرزا�سن 
 .مط�ح ��اشد

 دست اندر�ارا�� کھ در لندکرایزھای ھار�ورگ، لوشو، داننبرگ ، سلھ، اولسن و
 ھایدە کرایز، میخواھند فعاالنھ بر علیھ ت�عیضات شرکت کنند توسط

 برای �از سازی ش�کھھای اجتما� حمایت میشوند. جامعھ ).diversu e.V( جامعھ
 از ط��ق لندکرایز لونبورگ  از منابع ما�  برنامھ دول�� )diversu e.V.(  دیورزو

"Demokratie leben!" تامین میشود.  
 لونبورگ بشود  و �ا آن (AD) آ�ا مایل می�اشید  کھ موسسھ شما بخ�� از ش�کھ

 در لندکرایز خود تشکیل (AD) ش�کھ را حمایت کند ؟ آ�ا شما مایل ھستید �ک ش�کھ
 : دھید ؟در این صورت میتوانید از ط��ق ایمیل  �ا تلفن �ا آدرسھای ذیل تماس �گیر�د
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