من نحن
،نحﻦ ،الرمكز األلماني ألبحاث الدمج
والهجرة )(DeZIM-Institut
مﻌهد أبحاث مﺴﺘﻘﻞ و ُنجري اﺳﺘﺒﻴا ًنا
بﺨﺼﻮص ﺗجارب الﺘمﻴﲒ ﻓي ﺳاكﺴﻮنﻴا.
نحﻦ نﺘﻌامﻞ مﻊ بﻴاناﺗﻚ بﴪﻳﺔ ودون
اﻹﻓﺼاح ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻚ .ولﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨاك
أي اﺳﺘﻨﺘاﺟات بﺸﺄنﻚ وبﺸﺄن إﺟاباﺗﻚ.
مدة اﻻﺳﺘﺒﻴان ﻋﱪ اﻹنﱰنﺖ ﻫي ٢٥
دﻗﻴﻘﺔ .ﺗﺴﻌدنا مﺸاركﺘﻚ ﻓي
اﺳﺘﺒﻴانﻨا !ç
الﻬدف من االستبيان
إنﻨا نﺴﻌﻰ إلﻰ ﻓهﻢ ومﻌرﻓﺔ مﻘدار
ﺗجارب الﺘمﻴﲒ الﻴﻮمﻴﺔ ونﻄاﻗها
وﻋﻮاﻗﺒها ﻓي ﺳاكﺴﻮنﻴا .مﻦ المﻔﱰض
أن ﺗﺴاﻫﻢ الﻨﺘاﺋج المﺴﺘﺨﻠﺼﺔ مﻦ ﻫﺬا
اﻻﺳﺘﺒﻴان ﻓي ﺣماﻳﺔ األﺷﺨاص ﻓي
ﺳاكﺴﻮنﻴا مﻦ الﺘمﻴﲒ بﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
ونﻮد ً
أﻳﻀا ﺗﻌزﻳز آلﻴات ﺗﻠﻘي المﺸﻮرة
لﻸﺷﺨاص المﻌﻨﻴﲔ .ومﻦ
أﺟﻞ ذلﻚ نرﻳد أن نحدد ما ﻫﻮ نﻮع الدﻋﻢ
الﺬي ﻳحﺘاﺟﻮن إلﻴﻪç.

أﺧﱪنا ﻋﻦ ﺗجاربﻚ )الﻴﻮمﻴﺔ(! ﺷارك ﻓي
اﺳﺘﺒﻴان ﻫﻞ ﺗﺘﻌرض إلﻰ الﺘمﻴﲒ؟! ﻋﱪ
اﻹنﱰنﺖ !ç

ﻫﻞ ﺗﻌرﺿﺖ� إلﻰ ذلﻚ أو إلﻰ مﻮاﻗﻒ
ﺷﺒﻴهﺔ ﻓي الﻌمﻞ أو الحﻴاة الﻌامﺔ أو
الحﻴاة الﺨاﺻﺔ؟ *

ً
مﺒاﴍة إلﻰ
ﻫﻨا ﻳمﻜﻨﻚ الﻮﺻﻮل
اﻻﺳﺘﺒﻴان ﻋﱪ اﻹنﱰنﺖ !ç

لﻘد ﻋامﻠﲏ المﻮﻇﻔﻮن  /المﻮﻇﻔات
مﺘﻨﻮع بﻼ اﺣﱰامç.

www.diskriminierung-sachsen.de

ﻳﺘﻌامﻞ األﺷﺨاص ﺗجاﻫي ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒار أنﲏ أﻗﻞ ذكا ًء أو ﻗدرةç.
لﻘد ﺗﻌرﺿﺖ� لﻨﻈرات ذات مﻌﲎ؟
أﺗﻠﻘﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﻏﲑ ﻻﺋﻘﺔ بﺸﺄني
وبﺸﺄن ﺣﻴاﺗي الﺨاﺻﺔç.

ﻳمﻜﻨﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ الﺰﻤﻳد مﻦ المﻌﻠﻮمات وكﺬلﻚ الرابﻂ
الﺨاص باﻻﺳﺘﺒﻴان
ﻋﱪ اﻹنﱰنﺖ ﻫﻨاwww.diskriminierung-sachsen.de :
ﻳﺴﻌدنا ﺗﻮاﺻﻠﻚ مﻌﻨا بﺸﺄن أي اﺳﺘﻔﺴارات ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺒﻴان
ﻋﱪ اﻹنﱰنﺖ
)(diskriminierung-sachsen@dezim-institut.de
.030 200 7542 51
* ﻫﻞ مررت بﺘجربﺔ ﺗمﻴﲒ ﻋﻨﴫي أو مﻮاﻗﻒ مﺸابهﺔ ،ومﻦ ﺛﻢ
ﺷﺨﺺ ما؟
ﺗرﻏﺐ ﻓي الﺘحدث ﺣﻮل ذلﻚ مﻊ
ٍ
ً
إذا ﺗﻮاﺻﻞ مﻌﻨا ﻫﻨا :مﻜﺘﺐ ﺗﻘدﻳﻢ المﺸﻮرة بﺸﺄن مﻨاﻫﻀﺔ
الﺘمﻴﲒ ﻓي ﺳاكﺴﻮنﻴا :ﻫاﺗﻔﻴًا ﻋﱪ الرﻗﻢ77 907 306/0341 :
)مﻮاﻋﻴد اﺳﺘﻘﺒال المﻜالمات 0341/ 306 907 77
الهاﺗﻔﻴﺔ :مﻦ اﻻﺛﻨﲔ إلﻰ الجمﻌﺔ مﻦ الﺴاﻋﺔ  ٩ﺻﺒاﺣً ا إلﻰ
الﺴاﻋﺔ  ١ﻇهرًا ومﻦ الﺴاﻋﺔ  ٢ﻇهرًا إلﻰ الﺴاﻋﺔ  ٤ﻋﴫًا( أو
ﻋﱪ الﱪﻳد اﻹلﻜﱰوني.beratung@adb-sachsen.de :

“

ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠي� المﺸاركﺔ ﻓي الحﻔﻼت
أو الﻔﻌالﻴات الﱰﻓﻴهﻴﺔ نﻈرًا لﻌدم
مراﻋاة اﺣﺘﻴاﺟاﺗيç.

"

ُ
أنﻌرض إلﻰ الﺘحرش الجﻨﴘç.

هل تتعرض إلى
التميزي؟ !

استبيان عرب اإلنرتنت بخصوص
تجارب التميزي في ساكسونيا عام

معا من أجل الزميد من طرق المشاركة
ً
وتكافوؤ الفرص والتعايش القائم على االحتواء
واالحرتام في ساكسونيا !ç

هيئة التحرير
الرمكز األلماني ألبحاث الدمج والهجرة
DeZIM e.V.
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100% klimaneutral produziert.

