از شما دعوت به همکاری میشود تا در پروژه چند منظوره هنری مشارکت به عمل آورید

’‘Share My Table

جلسه اول
دوشنبه  ۲۰فوریه ۱۰:۳۰ ،۲۰۱۷صبح الی  ۲:۳۰بعدظهر
Studio, Tramway, 25 Albert Drive, Glasgow, G41 2PE
ما شما را دعوت می کنیم تا در پروژه  Share My Tableشرکت کنید .گروههای متفاوتی از مردم که در گالسگو زندگی میکنند از طریقی
خالقانه به دنبال پاسخ به خبرهای رسانهای اخیر در مورد مهاجران هستند .این پروژه چند منظوره هنری از طریق انجمن مهاجران اسکاتلند
و  Tramwayسازماندهی شدهاست ،برای گرد هم آوردن مردم جهت بحث و گفتگو و به اشتراک گذاشتن غذاهای سنتی و گوناگون تست.
برای شروع گفتگویی خالق ما دوست داریم که از شما درخواست کنیم تا یک نمونه از پوششها ی رسانه ای که بر شما تاثیر گذار بوده را
در تاریخ دوشنبه  ۲۰فوریه همراه بیاورید تا با هم جوابگوی آن باشیم.
حتی اگر شما همیشه در گالسگو زندگی کردهاید یا فقط برای یک هفته ما مشتاق هستیم تا در این پروژه شرکت کنید.

شما این موقعیت را خواهید داشت که:






خالقیت و توانایی خود را پیدا کرده و نشان دهید.بازدید از تئاترها ،نمایشگاه ها و سازمانهای فرهنگی دیگر در گالسگو.
کسب مهارت در هنرهای تجسمی و اجرایی ،داستان سرایی ،تحقیقاتی و نوشتاری
پاسخگویی به سرخط خبرها و به اشتراک گذاشتن داستان و تجربه خودتان.
مالقات و آشنایی با افراد جدید ،تمرین زبان انگلیسی ،آشنایی با فرهنگهای دیگر تفاوت آن با فرهنگ خودتان ،افزایش حس
همبستگی ،اجتماع و پذیرش.

ما خدمات الزم را ارائه خواهیم کرد از جمله :
مترجم ،مراقبت از کودکان ،غذا و هزینه سفر .برای شرکت در این پروژه احتیاجی به داشتن تجربه نیست ما به همه شما خوشامد میگوییم ،بخصوص
پناهندگان و پناهجویان باالی  ۱۸سال.
‘  ‘Share My Tableپروژه از فوریه تا نوامبر ۲۰۱۷دوشنبه ها برگزارمیشود.
برای اطالعات بیشتر و رزرو مکان خود لطفا با  Deborahبه آدرس ایمیل  Deborah.May@scottishrefugeecouncil.org.ukیا تلفن
 ۰۷۴۰۵۳۲۱۹۱۰تماس حاصل فرمایید.
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