
نگنیلپورگ رد یگتسبمه« نمجنا رد ارچ
؟دراد دوجو هرواشم شخب 
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کی هب ندیسر یارب مه اب ات تسام یسایس تیلاعف زا یشخب 

مینک هزرابم بوکرس و متس و رامثتسا زا یراع ی هعماج

تسا طوبرم امش یاه تساوخرد و اهشسرپ هب هرواشم شخب ..

!

یلحم ی هیداحتا  «  »

.

.

نینکاس هک تسا مهمکی ناونع هب ام یارب (Stadtteilgewerkschaft)

 نانآ رب هک یسرتسا و راشف نازیم ات مینک تیامح ناش تالکشم ندرک لح رد ار نگنیلپورگ
دبای شهاک دوش یم دراو

(Beratung)

 ،مدرم زا یرایسب .دسر یمن نایاپ هب امش یدرف تالکشم لح اب ام رظن زا هلأسم یلو
 وربور یرارکت و هباشم تالکشم اب مادم میهاوخ یمن ام و دنراد امش هباشم ییاه ینارگن
 یارب و هدرک ییاسانش ار تالکشم یاه تلع و اه هشیر رگیدکی اب میهاوخ یم هکلب .میوش
مینک هزرابم اهنآ عفر

دراد زاینیهارمه هب هعومجم نیا ،لیلد نیمه هب « وت « 

.

تسا یعمج هچ   نکنیلپورگ رد یگتسبمه  نمجنا »?

.میتسه  یلحم ی هیداحتا   کی ام .تسا لقتسم یعامتجا و یسایس نامزاس کی نمجنا نیا «»

«

 ام ینعی .مینک یمن تفایرد یلوپ چیه میهد یم ماجنا هعومجم نیا رد هک یراک یارب ام
 و یرادا تاماقم ،یسایس بازحا ،تلود هب یگتسباو چیه ام .میتسین یعامتجا راکددم
 طقف هن هلحم مدرم دوخ یهارمه و کمک اب میهاوخ یم ام .میرادن یداصتقا یاه تکرش
 تالکشم نیا ماع یاه هشیر اب رگیدمه رانک رد هکلب ،میهد شهاک ار اه نآ تالکشم
مینک هزرابم

:دنرارق نیا زا تالکشم نیا زا یخرب
(Jobcenter)یبایراک ی هرادا ،اهامرفراک یوس زا هک 

 ؛مسیسار و هناتسرپداژن نیناوق ؛دوش یم دراو مدرم رب اه هناخبحاص و 
 متسیس ؛رقف شیازفا ؛دراد دوجو اه هداوناخ رد و نانز هیلع هک یتنوشخ
تسیز طیحم نوزفازور بیرخت و ،یفاکان و بویعم یتشادهب

 و توافتم ی هعماج کی داجیا یارب رگیدکی اب میهاوخ یم هک تسا نآ ام یلک فده 
دشاب یسرتسد لباق همه یارب یناسنا و بوخ یگدنز کی ات ،مینک هزرابم هتسب مه

یناور راشف و یمیاد سرتسا

.



مینامب دنمتردق میناوت یم یعمج یورین اب اهنت ام

؟میسرب دوخ فده هب میهاوخ یم هنوگچ

 یفلتخم تاعوضوم ی هرابرد ام .دنیآ یم مه درگ   یلحم ی هیداحتا   رد یرایسب دارفا
 ایاه عمجت دننام یسایس یاه نویسکا یخرب رگیدکی اب ؛مینک یم رازگرب هرواشم تاسلج
 ی هناحبص دننام یعامتجا یاه تیلاعف یخرب قیرطزا زین و ؛میهد یم بیترت ار تارهاظت
دکی مظنم روط هب نینچمه .میوش یم عمج مه رود ،ملیف بش ای یعمج هتسد

میهد رییغت ار تیعضو نیا میناوت یم یتروصرد اهنت نوچ .مینک یم تاقالم 
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«»

یمومع عمجم «»
(Vollversammlung)

میهدب نامزاس ار یعمج تمواقم و مینک عافد دوخ زا یعمج روط هب هک 

 هب نینچمه هکلب ؛میسرب دوخ فادها هب هلحم کی حطس رد و ییاهنت هب میناوت یمن ام اما
 رد   نگنیلپورگ رد یگتسبمه نمجنا   دننامه هک میراد جایتحا ییاههورگ و اه عمج یهارمه
 رییغت یارب رگید یاهروشک رد نینچمه و ناملآ یاهرهش رگید و نمرب رهش یاه هلحم ریاس
 هب ام هکنآ رت مهم و .تسا یناهج ِتیعضو کی ،تیعضو نیا نوچ ؛دننک هزرابم مکاح ِتیعضو
میراد جایتحا تردق و تماقتسا و ربص

«»

؟تسا مهم ارچ و تسیچ یمومع عمجم

.تسا نآ یمومع عمجم ،  نگنیلپورگ رد یگتسبمه نمجنا   یلصا شخب

 رد هک یتالکشم ی هرابرد و میوش یم عمج مه رود یمومع عمجم رد رگیدکی اب ام
هنوگچ هکنیا و مینک یم وگتفگ اه نآ یاه هشیر و دنا هدش حرطم هرواشم تاسلج  
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.

.
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 ی هرواشم تاسلج هب هرواشم یارب ای هک دننک یم تکرش یناسک   یمومع عمجم   رد
 روط هب هک یناسک نینچمه و دننک یم یراکمه نمجنا اب رواشم ناونع هب ای دنیآ یم نمجنا
ام رتفد هب مظنم
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.
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«»

 ی هلحم رد هک هچنآ دروم رد نینچمه ام .میهد ماجنا اهنآ دوبهب ای عفر یارب یراک رگیدکی اب میناوت یم
 هب طقف ام راک اما .مینک یم تبحص ،دب هاوخ و بوخ تاقافتا هاوخ ،دتفا یم قافتا نگنیلپورگ
 یزیر همانرب ار اه نآ هب طوبرم تامادقا و اه همانرب ،تاسلج نیا رد هکلب ؛دوش یمن متخ ندرک تبحص
مینک یم

یلکشم ام زا یکی رگا هک دشاب نیا دناوت یم تیلاعف کی ،لاثم یارب  
هب یعمج هتسد ام زا هورگ کی ،دشاب هتشاد راک ی هرادا اب هطبار رد  
مینک یم هبلاطم ار لکشم نآ لح یعمج روط هب و هتفر اجنآ

دیدج ی هخسن رگیدکی اب هک دشابنیا دناوت یم اه تیلاعف زا رگید یکی  
همانربً املسم و ؛مینک عیزوت هلحم مدرم یهاگآ شرتسگ یارب ارهلحم ی هلجم  (Stadtteilzeitung)

مینیب یم کرادت ندروخاذغ و نتخپاذغ یارب یعمج یاه

(Liegnitzstr. 12)

«»

یاه تیلاعف ریاس رد هک یناسک و دنیآ یم 
دنراد لاعف تکراشم نمجنا

 اه هدیا ات مینک یم یهدنامزاس و یزیر همانرب مه اب هورگ کی دننامه ام   یمومع عمجم   رد
 ار یزیچ ات میهد یم تعاجش و تردق رگیدکی هب ام .میروآرد لمع ی هلحرم هب ار تازرابم و
میهد رییغت هعماج نیا رد

» «


