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،خانم و آقای محترم  
 

به این معنا میباشد که انسان مجبور است خود را با بسیاری از به آلمان خوش آمدید! ناگهان در یک کشور دیگر زندگی کردن 
تغییرات تطبیق بدهد. بعضی چیزها اینجا با وطن فرق دارند و حتی یک کمی غریب بنظر میآیند. حق و حقوق شما اینجا بیشتر از 

جوی خانه و یا کار مشکالتی در خیلی از کشورهای عربی میباشد. با وجود این شما در ارتباط با ادارات و یا در زمان جست
 داشتید.

 
آلمان کامل نیست. ولی آلمان یک کشور دموکراسی است که در آن قانون حکم فرما میباشد. هر شهروندی حقوقی دارند که در 

چطور  صورت لزوم در دادگاه میبایستی از آنها دفاع کند. رسانه ها سعی زیاد میکنند که وابسته نباشند و دولت را کنترل میکنند.
میتوانم حاال بفهمم که زندگی در آلمان به چه صورت است؟ ارزش های اجتماعی کدام هستند؟ دموکراسی برای من به چه معنا 

 میباشد؟ چطور میتوانم من بصورت فعال شرکت داشته باشم؟  
 

انجمن خیریه است که نماینده ارزش های دموکراسی میباشد و از   (FES) خیریه فریدریش ابرت بسیار آسان است. انجمن   

بتوانید بیشتر فعال بوده و با دموکراسی آلمان آشنا عدالت اجتماعی دفاع میکند. این انجمن قصد دارد از شما حمایت کند تا شما 
 شوید. ما وابسته نیستیم و بنفع جامعه کار میکنیم. 

 
بطور مثال قانون اساسی آلمان چه چیزهائی را ضمانت در سمینارهای ما شما میتوانید به زبان کشور خودتان آموزش ببینید که 

انتخابات بچه صورتی سازماندهی شده اند و یا شما چطور میتوانید در فعالیت اجتماعی شرکت داشته باشید بدون اینکه  ،میکند
ما سعی ا انجام میدهیم. دارای پاسپورت آلمانی باشید. ما این کار را با حرکت و امکانات زیادی در برنامه ریزی سمینار برای شم

میکنیم که شما با نمایندگان مجلس مالقاتی داشته باشید. ما برای شما بخاطر شرکت در سمینار مدرک به زبان فارسی و آلمانی 
 صادر میکنیم. 

 
 سمینار بعدی در تاریخ ذیل تشکیل میشود: 

 
(باشندیم رییتغ قابل ها برنامه وقت) بر ,  ام س بر 1 د وام تاریخ:  30 و ن  

Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin محل:     

 

ما خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم در این روز به شما و به دوستان و آشنایان شما خوش آمد بگوئیم. لطفا به ما با ذکر نام خود 
forum.aj@fes.de. ایمیل بفرستید:   
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