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#IchDuWirNRWدر طول  خواهند : الگوها از همه یم

   روسیو  جهات   وعیدوران ش
 

را حفظ   اجتمایع کرونا، همبستگ

 کنند

و  کنند یم تیاتحاد حما جاد یاز کارزار ا« نازان ِاِکس» ونیز یتلو  یو مجر « اکو ِفِرش»خواننده 

 رفتیرا پذ یشت  یب یهاتیمسئول توانچطور یم دهند نشان یم

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیانیوزارت امور کودکان، خانواده، پناهندگان و اجتماع ب

ام جاد یکارزار ا مردم از  2018از عموم مردم از سال  IchDuWirNRW# اتحاد و احتر

ن پس خواهد یم  وعیبا هم متحد شوند. اکنون با ش شتر یب ،یفرد یهانهیزمبدون در نظر گرفتر

ن حقوق د ،یمار یب نیا جهانن   یگر یاز هر زمان د شیب گرانیدرک متقابل و در نظر گرفتر

 یقکرده است. د  دا یپ تیاهم
 
ن به هم قا پوستر در رسارس کشور منشتر  6٫400است که  لیدل ت 

 خواهند و از مردم یم دهند وستفالن را نشان یم-نیاتحاد در نوردرا یپنج الگو شده است که 

کرونا،   روسیدرباره و  یو به مقررات جار  ند ت  به عهده بگ گر یکدینسبت به  یشتر یب تیمسئول

ن کامل دست ا یفاصله  تیمثل رعا به  توانالگوها یم نیباشند. از جمله ا بند یپا ها،شستر

 .نازان اکس و خواننده رپ اکو فرش اشاره کرد ونیز یتلو  یمجر 

پوستر در دوسلدورف گفت:  نیاز ا یبردار استامپ در مراسم پرده میوآخی امور اجتمایع ر یوز 

حال، من  نیهمه ما بوده است. با ا یچالش بزرگ برا کیکرونا   روسیو  جهانن  وعیش»

ام رفتار   گر یکدیبا  م،یجامعه با هم متحد باش کی یمعتقدم اگر ما به عنوان اعضا با احتر

 م،یکن  تیشدند تبع نیتدو  روسیکه با هدف حفاظت از ما در مقابل و   نن یو از قوان میکن

در کارزار خود شجاعت را  میبتوان میدوار ی. اممیاز قبل به راه خود ادامه ده تر یقو  میتوانیم

را هم  گرانیمنافع د است. اگر همچنان یقو  التیا کیوستفالن -نی. نوردرامیبگذار  شیبه نما

کرونا فائق   روسیو  جهانن  وعیش نیبر ا میتوانیم م،یکن  تیحما گر یکدیو از  میت  در نظر بگ

 «. مییایب

 رشیپذ مشارکت به معنن »اظهار داشت:  در امور اجتمایع النر یگولر، معاونت ا  رساپ

ن ن گر یکدی تیمسئول نفر در   ها ونیلیم ندهینما IchDuWirNRW# ما در یالگوها« هست.  ت 

  نهیزمکشورمان هستند که با پس
 

کشور ما کمک   اجتمایع یخود به غنا و مهاجرنر  فرهنگ
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 تیفعال دهند فوتبال، همه نشان یم انیتا کارکنان دولت و مرب فتهگر   سی. از افرسان پلکنند یم

 «. با گذشته افراد ندارد  ارتبایط چیبا اتحاد ه

 در حال ح»فرش در ادامه گفت:  اکو 
 
، همه بامخصوصا . هر کس میاز هم مراقبت کن د یاضن

از  میخواهرا هم در معرض خطر قرار داده است. ما همه یم گرانیبه مقررات عمل نکند، د

دارد و به  د یموضوع تأک نیا یرو  IchDuWirNRW# . کارزارمیکن  یت  موضوع جلوگ نیا

همه اثر گذاشته، چه  یکرونا رو   روسی. و کند ارتباط برقرار یم اد با افر  احسایس ار یبس شکیل

ن شو  می. تک تک ما مسئول هستت  جوان و چه پ  وعیهموطنان ما در طول دوران ش میمطمت 

 «. مانند سالم یم ،یمار یب نیا

الگو با  40از  شیآغاز شد و از آن زمان تا کنون ب 2018در سال  IchDuWirNRW# کارزار 

 مختلف داشته است که درباره این مسئله توضیح یمزمینهپس
 

دهد که اتحاد های فرهنگ

، با یا NRWوستفالن کمک کند و برای افراد ساکن -تواند به ارتقای عملکرد نوردراینچطور یم

زمینه مهاجرت، از پس هر چالشی بربیایند. این کارزار تا پایان این دوره مجلس ادامه بدون پس

 واهد کرد. پیدا خ

 ما را دنبال کنید: 

 

  :  chancennrw@توئیتر

 Chancen NRW بوک: فیس 

 chancen_nrwاینستاگرام:  

 Chancen NRW یوتیوب:  

 

 

 
ً
دفت  مطبوعات وزارت امور کودکان، خانواده، پناهندگان و اجتماع به شماره  های خود را با پرسشلطفا

 . کنید مطرح   0211 2417-837
 

هم در  www.land.nrw سایت دولت ایالت  به آدرس این مت   مطبوعات  به صورت آنالین روی وب
س قرار دار   د. دست 

 

 های اجتمایعمشر حریم خصویص برای رسانهخط
 

https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ
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