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 جمعیة  التحالف في مواجھة التطرف الیمیني في منطقة إبریسبرغ

BUNT STATT BRAUN 

 دعوة ألمسیة تثقیفیة

 

 ماذا علیك أن تفعلھ في حالة التعرض لھجوم عنصري؟

 أین أجد الدعم؟

 كیف أتصرف؟

 

أو التھدید بسبب بلد نشأتك أو لون بشرتك أو موقفك السیاسي أو دینك،  ھل تتعرض للھجوم
 وما شابھ؟ أو ھل تعرف أشخاصا یتعرضون للعنف الیمیني أو العنصري؟

 أنت لست وحدك. ھناك من یمد ید المساعدة.

 

 ، Jugendtreff AJZسنلتقي في منتدى الشباب   19.00الساعة  03.03.2020في 

لنتحدث سویا عما یجب القیام بھ  إبریسبرغ 85560في  Dr.-Wintrich-Str. 1شارع 
 في مواجھة الھجمات الیمینیة أو العنصریة.

 

 المؤسسات اآلتیة شركاء متعاونون* في دعم ھذه األمسیة التثقیفیة:

.B.U.D -  ،تقدیم المشورة والدعم وتوثیق ضحایا العنف الیمیني المتطرف، جمعیة مسجلة 

 مركز االستشارات المتنقلة ضد التطرف الیمیني مكتب منطقة جنوب، 

 منظمة شباب منطقة إبریسبرغ، 

 رابطة مساعدة األجانب في منطقة إبریسبرغ، جمعیة مسجلة، 

 ة الالجئین إبریسبرغدمجموعة مساع

 المعھد الكاثولیكي لمنطقة إبریسبرغ،

AJZ -  ،مبادرة مركز شباب إبریسبرغ، جمعیة مسجلة 

 مسؤول االندماج في مدینة إبریسبرغ، 

 

 www.bunt-ebe.deتحتفظ الجھة المنظمة بحقھا في المنع من الدخول، انظر: 
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في منتدى الشباب  19:00الساعة  03.03.2020فلتأت في 
Jugendtreff AJZ، 

 في إبریسبرغ. Dr.-Wintrich-Str. 1شارع 

 

حالة التعرض لھجمات یمینیة سیدور الحدیث حول التعریف بما یمكنك فعلھ في 
 أو عنصریة، وأین یمكنك أن تجد الدعم، وما ھي حقوقك.

(جمعیة مسجلة)  BUDالمحاضرة التي تشارك فیھا المنظمات االستشاریة 
 ومركز االستشارات المتنقلة ضد التطرف الیمیني في بافاریا مجانیة.

 ھناك مأكوالت ومشروبات مجانیة.

اللغات التالیة: اإلنجلیزیة والفرنسیة والعربیة ستتم ترجمة المحاضرة إلى 
 والفارسیة والداریة والتغرینیة.

 

 یمكنك التسجیل عن طریق البرید اإللكتروني: 

ebe.de-kontakt@bunt 21038/08092 أو عن طریق الھاتف  

 خاص الذین سیأتون معك.رجى إخبارنا باللغة التي تحتاجھا وبعدد األشی

 كما یمكنك أیضا الحضور دون تسجیل. 

 

إذا كنت تواجھ مشكلة في الوصول إلى إبریسبرغ فنرجو االتصال بنا. سنساعدك 
 على القدوم إلینا.

 

في تفعیل استخدام حق  BayVersGالبافاري  من قانون االجتماعات العامة 1الفقرة  10حق منع الدخول الخاص بالجھة المنظمة: تحتفظ الجھة المنظمة* بحقھا وفقا للمادة 
متطرفة أو الذین صدرت عنھم صاحب المكان ومنع األشخاص الذین ینتمون ألحزاب أو منظمات یمینیة متطرفة واألشخاص المصنفین على أنھم من أصحاب التوجھات الیمینیة ال

 غیر إنسانیة من الدخول إلى المحاضرة أو إخراجھم منھا.تصریحات في السابق توصف بأنھا عنصریة أو قومیة أو معادیة للسامیة أو 


