
؟ىرخأ ةرم رتنس  بوجلا عم لكاشم كدنع له
رتنس بونجلا يف اذهك ائيش ربتخي مل دحأ كانه سيل ديكأتلاب
،جاتحت امب مهمايق مدعل طابحإلاب رعشت كنولعجي مهو ة/فظوملا لباقم ةلواطلا ىلع سولجلا
لزنم قاروأ ىلع لوصحلا لجأ نم نذإ وأ ميلعت لجأ نم بولطملا قافتالا نم امامت سكعلا ىلع 
ىلع تقفاوو تيضم دق لعفلاب تنأ يتلا بئارضو لمع ةيقافتاب بتكملا نم لحرتف 
ةقيدص ريغلا ةداتعملا ةجهللا .هلح وأ هجاتنإ مت دق ئيش ال .لمع وأ بيردت ةرامتسا 
.مهسفنأ نع ريبعتلل فعضلاب وأ لجخلاب نورعشي نورخآ ،ةلوهسب لامتحالا هنكمي ضعبلا ةببحم وأ 
.صتخملا نم عامسل ةحوتفملا نذألا دجنال ابلاغ نوناقلا انيطعي امب ةبلاطملب انقوقحو ،انتاينمت
سيل اذه" - نايحألا بلغأ يف ةلاعف نوكت ال كلذ دعب ىوكشلا
نولوقي  ام اذه مهرظن ةهج نم رومألا هيلع ودبت ام اذه "افلتخم رمألا ناك دقل ،ذهايقيقح 
..رتنس بوجلا عم دعوملا دنع ةديج صرف كلمت ال تنا نايع دوهش نود نم .ضارتعالا دنع 

 !كلذك رومألا نوكت نأ بجي هنأ ينعي ال اذه

يف ديعاوملا ىلإ هعم دحا راضحإل قحلا هيدل دحأ لك
لقتسم صخش دوجو نايحالا بلغا يفو  .رتنس بونجلا 
رتنس بونجلا يفظوم عنمل يفاك هنا نايعلا. دوهش نم 
كأ ةفصنم ةقيرطب نوفرصتي مهلعجو ةحقولا ةجهللا نم 

 !ادبا اديحو يشمت نل تنا
.رتنس بونجلا ىلإ مكقفارن اضيأو ضعبلا انضعب قفارنو انقوقحب متهن نحن !BASTA نحن
ىلإ  اديحو دحا بهذي ال نأ لجأ نم بيرقلا تقولاب كمعدو كتدعاسم جاتحن اضيأو
ةدعاسمك هباعيتسال مهم وه ام كميلعتو ضعبلا انضعب ميلعتب موقن نحن.رتنس بونجلا 
اننكمي فيك لولح داجيإل و رتنس بوجلا يف انبراجت نع ثدحتنل عمتجن نحن رهشلاب ةرم
بوجلا ىلإ كتقفارم متيل متهم تنك ازا.رورضلا دنع ضعبلا انضعب عم لصحي ام ىلع درلا 
 .انعم لصاوتلاب مق طقف نيرخآ لمعلا نع نيلطاع ةقفارم وأ لبقتسملا يف رتنس 

Wenn du Interesse daran hast, in Zukunft 
zu Jobcenter-Terminen 

begleitet zu werden oder andere Erwerbslose 
zu begleiten, melde dich einfach bei uns.

www.bastaberlin.de                   solidarisch-begleiten@riseup.net


