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Ji bo pirrengî, derfetên wekhevî û jiyana
 hevbeş –Dijî nijadperestiyê û cudahiyê!

Bajarê Bonn divê bibe bajarekî cîhanî ango navdewletî û bajarekî li ser cîhanê 
vekirî, tê de mirov ji dora180 welatan bi dilxweşî dijîn. Em dixwazin va cûrbe-
cûr bi çalakî şêwepêj ango from bikin. SPD herdem jibona hevkarî, beşdariyê 
û mafê wekheviyê ye. Em dengê sosiyal yê koçberan in û yê mirovên bi dîro-
kek koçberiyê li bajarê me dijîn. Di encumena întegrasyonê ya bajarê Bonnê 
de em dê xwe bidin ber û sozdarin pişteveniya koçberan û mirovên bi dîroka 
koçberiyê di xwendinê, di mijara rûniştinê û li di bazara kar de bikin û astengi-
yên li ser bingeha cudahiyê ango dîskrîmînesiyonê rakin. Em dixwazin civaka 
sosiyal bi hev re û jiyana çandî li tax û li navceyên bajarê Bonnê, li bajêr û di 
navbera cîrantiyê de, di û bi komeleyan re xort bikin. Ji Mirovên yên ku ji ber 
şer, bêçarî û belangazî koçber dibin, em dixwazin mercên baş ji tevlêbûna/In-
tegration wan peydabikin. Em wek SPD herdem helwesta xwe li hember her 
coreyek ji cudahiyê û nîjadparêzî xuyadikin. Em bi hev re xwe ji bo demokrasî, 
pirrengî û hevkarî didin pêş. 

Ihr Team für den Integrationsrat 
(mit persönlichen Stellvertreter*innen): 

1 Binnaz Öztoprak (Carolina Tobo) 2 Kaveh Javadi Samghabadi  
(Maryam El Mahdawi) 
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Tessniem Kadiri (Sabrina Rodrigues)

Fawzi Dilbar (Marco Jelic) 

Daniel Schreiner (Bozena Waligora)

Tunc Karamanli

Lutz Gerrit Reininghaus (Rene Minjoli)

Ilayda Maru (Chi Kong Ng)

Petra Maur (Raycho Penchev)
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Integrationsrat ci ye û kî dikare en-
damên wê hilbêjêre?

Integrationsrat ango Encumena Integrasyonê ya bajarê Bonnê nûnertiya siyasî ya 
beyaniyan û koçberan e û herwiha nûnertiya siyasî ya mirovên yên pêşiyên wan 
wek koçber hatine Almanyayê ye. Ew nûnertiyê wan li hember siyaset, rêvebiryê û 
giştî ye. Encumena Integrasyonê di 13-ê miha niha de di roja hilbijartinên şarederiyê 
ango wîleyeta NRW tê hilbijartin. 

Karê û armancên Integrationsrat ev in: 

• Piştgirtina jiyana hevbeş û wekhevî di navbera alman û koçberan û mirovên bi 
dîroka koçberiyê.

• Rawêjkarî (mîna di pirsên yasa bêganan-Biyanan).
• Pêşxistina jiyana hevbeş di navbera civaka bajêr (Dibistan, perwerde, kar û 

rewşa rûniştinê ango xanîpeydakirinê).

Mafê dengdanê bi wan kesan re heyê, yê ku bê hemwelatiya almanî ne ANGO kesên 
bi hemwelatiya almanî û bi hemwelatiyek din in ANGO kesê hemwelatiya almanî 
bi rêya zêdyarîwergirtin, anjî kesên ku ew wekî zarokên ji dêûbavên biyanî bi rêya 
jidayikbûna xwe ya li komara Federal a Almanyayê bi awayekî xwezayî bi dest xistine 
xwedîyê mafê dengdanê ne. Bi kêmasî divê mirov 16 salî be û bi kemasî ji 28.08.2019 
bi awayekî fermî lo bajarê Bonnê rûniştinê be.

Daxwazên me yên siyasî ji bo “Integration”  
li Bonnê ev in:     Em dixwazin …

 ■ ... Şansên wekhevî û beşdariya dade ji koçberan û ji mirovên 
bi dîroka koçberyê pêşxînin – di perwerdekirnê de, di kar de 
û di bazara xaniya û hemû coreyên newekhevî hilweşînin.

 ■ ... Bi çalakî çandak bixêrhatinê di hundirê bajêr de avabikin. 
Wate ew e: ku kursên ziman û karrayên pêşxistinê, piştevanî 
di lêgerîna kar û hêsankirina têkliyê bi komelyên mac ango 
Sport, çand û komelyen di hundirê bajêr de û nêzîkî hev. 

 ■ ... Piştevaniya Ciwanên bi dîrokek koçberî di derbazbûna ji 
dibistanê di meşqkirina pîşeyî ango hînbûna kar û zanîngehê 
de û pêrspêktîv li pêş wan vekin. 

 ■ ... Piştevaniya hevgirtin û çanda jiyana hevbeş di navçeyên 
bajêr bi rêya projeyên sosiyal, hevdîtin û danstandinê.

 ■ … piştevaniya komeleyên koçberan û înitiativên ji bo demo-
krasî û wekhevî di navbera jin û mêr de dixebiten û pişgirtina 
ciwanan dikin, bikin. 

 ■ … rewş û jiyana mirovên bi dîrokek koçberî yên temenê xwe 
mezin baş bikin, bi rêya ferehkirina xizmetên xwedîkirinê.

 ■ … piştevaniya bernameyên û projeyên ji bona pêşxistina 
demokrasiyê bikin û li dijî îdeolojiya tundrewî û nijadperesti-
yê di hemû dibistan, komele û kargehan de bixebitin. Em bi 
hêz li dijî nijadperestiyê disekinin.

 ■ … ji bo mafê hilbijartinên Şaredarîyê ji bo hemwelatiyên ji 
dervayê EU bixebiten

 ■ … rêjeya mirovên bi dîrokek koçberî di hûndirê rêvebiraya 
bajarê Bonnê de zêde bikin, 

 ■ … herwiha di pêşerojê de mirovên ku ji weltên xwe bêgav di-
revin, li ba xwe biparêzin. Bajarê Bonnê ji bo koçberan cihekî 
ango navçeyek ewlekar bimîne.

 ■ … xwe bidin be bercewendiyên xwendakarên beyanî û za-
nistiyên navdewletî û ji bo ferehkirina beşên xwendnên nav-
dewletî bixebitin.

Vielfalt. Teilhabe. Solidarität.
Am 13. September: SPD wählen!
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You can find more information at
Daha fazla bilgi almak icin lütfen buraya tiklayiniz

www.integrationsrat.spdbonn.de
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