مجلس االندماج

أمانة مجلس التكامل
integrationsradet@lolland.dk
Tlf. 5467 7249

Grafisk design og illustration: Ann Thorbjørn, Udvikling og Erhverv, Lolland Kommune, juni 2015

Januar 2018

Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo +45 5467 6767 www.lolland.dk

مجلس االندماج لوالند
ماذا يقول القانون؟
 يجب الحصول على إستشارة المجلس بخصوص أيعمل إندماجي قبل طرحه على مجلس المدينة.
 يهدف المجلس إلى المساهمة في أن تكون عمليةالدمج المطروحة من قبل مجلس البلدية متماسكة ،فعالة
ومناسبة لتعزيز المساواة العرقية.
 يجوز للمجلس ،من تلقاء نفسه أو بناء على طلب،تقديم آراء استشارية في جهود االندماج العام في البلدية.
 ال يمكن للمجلس معالجة قضايا فردية.مع ذلك قدتشكل الحاالت الفردية سببا في معالجة المجلس للمسائل
األساسية.
ما هي خططنا؟
 يجب أن يكون المجلس مرئي للعامة في لوالند ،فمنخالل العمل الجيد مثال لمساعدة المهاجرين على
اندماج افضل في المجتمع وحقل العمل.
سيقيم المجلس تنظيم محاضرات عامة ولقاءات مع
األشخاص الذين يمكن لهم الوقوف كنموذج وقدوة لدمج
 جيد. سيعمل المجلس على تنظيم نشاطات ثقافية ورياضيةفي جميع أنحاء الجاليات لتحقيق اندماج الدنمركيين
والمهاجرين معا .لتكون الفكرة األساسية أن األصدقاء
.الدنماركيون هم أفضل وسيلة للوصول إلى العمل.

من نحن؟
يتكون المجلس من ٥١عضوا مقيمين في بلدية لوالند.
  ٥١ممثلين لدنماركيين من أصول عرقية أخرى. ممثالن اثنان لمجلس بلدية لوالندممثل واحد لمجلس لوالند الرياضي ممثل واحد للوالند فالستر ممثل واحد عن مدرسة الشباب لبلدية لوالندماذا نفعل؟
من مهام مجلس االندماج حماية مصالح األقليات العرقية في
البلدية .لدى مجلس االندماج الحق في إعطاء آراء استشارية
في جهود االندماج العامة والبرامج المقدمة .التعليقات تنشر
على الصفحة التالية:
www.lolland.dk
يجتمع المجلس مرة كل شهرين مع استثناء يوليو وأغسطس.
لالطالع على التقارير ،يمكنكم الدخول إلى الصفحة المذكورة
أعاله.
ما هي رؤيتنا؟
يعمل مجلس االندماج لزيادة التفاهم بين الثقافات المختلفة.
الرؤية هو مجتمع ينشأ منه التسامح واالحترام والتفاهم
المتبادل.
.يجب أن نتكلم مع بعضنا بدل التكلم عن بعضنا.
يجب أن نلتقي بالتفاهم المتبادل ،المساواة ،االحترام و الحوار
بغض النظر عن انتماءاتنا العرقية.

