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Seit 100 Jahren 
Frauenwahlrecht in 
Deutschland!

Im Januar 1919 durften Frauen in 
Deutschland zum ersten Mal wäh-
len. Am 19. Januar 2019 um 19Uhr 
eröffnet deswegen im Stadtmuse-
um Tübingen eine Ausstellung über 
Frauen, die sich in Tübingen in den 
letzten 100 Jahren in der Politik en-
gagiert haben. Die Ausstellung heißt 
„Frauenstimmen in Tübingen“. Bei 
der Eröffnungsveranstaltung erzäh-
len Frauen aus Tübingen und den 
Partnerstädten Moshi in Tansania 
und Petrosawodsk in Russland, was 
sie als Frauen alles nicht durften, als 
sie geboren wurden. Das Stadtmu-
seum befindet sich in der Kornhaus-
straße 10 in Tübingen.

100 Jahre 
Frauenwahlrecht

The Integration Council advises the 
Tübingen Municipal Council on po-
litical issues relating to integration. 
It also has the task of networking 
people and associations who are 
committed to integration and of ta-
king a public stand in political deba-
tes on the subject of integration. The 
Integration Council is committed to 
combating racism and discriminati-
on. It also aims to ensure that all Tü-
bingen residents have equal oppor-
tunities to participate in the city‘s 
political and social life. It consists of 
19 people: 12 elected from a migrant 
background, six city councillors and 
Luzia Köberlein, the city‘s Commis-
sioner for Equality and Integration. 
The Integration Council has existed 
since 2014 and will be newly elected 
in February 2019. More information 
in issue 116 of tünews.

The Integration Council 
- what is it?

In January 1919 women were allowed 
to vote for the first time in Germa-
ny. On 19 January 2019 at 7 p.m., the 
Tübingen City Museum will open an 
exhibition on women who have been 
involved in politics in Tübingen for 
the past 100 years. The exhibition 
is called „Women‘s Voices in Tübin-
gen“. At the opening event, women 
from Tübingen and their twin cities 
Moshi in Tanzania and Petrozavodsk 
in Russia will tell what they were not 
allowed to do as women when they 
were born. The city museum is loca-
ted at Kornhausstraße 10 in Tübin-
gen.

100 years of women‘s 
suffrage (right to vote)

Der Integrationsrat berät den Ge-
meinderat in Tübingen in politi-
schen Fragen rund um die Inte-
gration. Er hat auch die Aufgabe, 
Menschen und Vereine, die sich für 
Integration einsetzen, zu vernetzen 
und öffentlich Stellung zu nehmen 
in politischen Debatten zum The-
ma Integration. Der Integrationsrat 
setzt sich gegen Rassismus und Dis-
kriminierung ein. Ziel ist auch, dass 
alle Einwohnerinnen und Einwoh-
ner Tübingens die gleichen Chancen 
haben, am politischen und sozialen 
Leben der Stadt teilzuhaben. Er be-
steht aus 19 Personen: 12 gewählten 
mit Migrationshintergrund, sechs 
Stadträten und Luzia Köberlein, die 
Beauftragte für Gleichstellung und 
Integration der Stadt. Den Integra-
tionsrat gibt es seit 2014 und wird 
im Februar 2019 neu gewählt. Mehr 
Infos in der Ausgabe 116 von tünews.

Der Integrationsrat –
was ist das?

الجديد من المكتب االتحادي 
 ئينللهجرة والالج

 
هاجر الى المانيا  ٢٠١٧في عام 

. شخص من جنسيات اجنبية ١.١٧٩.٥٩٣
. شخص ٦٤٤.٦١٣في نفس السنة رجع منهم 

هذا ما اعلنه المكتب االتحادي للهجرة 
في رصد الهجرة وهجرة  BAMF والالجئين

الذين هاجروا . من مجموع العمالة الى المانيا
من دول خارج االتحاد االوربي،  %٤٦.٢

من دول االتحاد االوربي،  %٥٣.٨و
 ٥٣٤.٩٨٠اكتسبت المانيا وبالمجموع 

من دول خارج شخص. معظم االشخاص 
، %٢١.٩االتحاد االوربي اتوا من سوريا 

 .%٦.٤ومن افغانستان  ،%٨.٣ومن تركيا 
 
 

مكتبة المدينة مغلقة بسبب 
 البناءإعادة 

 
مكتبة مدينة توبنغن ستحصل على نضام 

حجز حديث وجديد وتقوم بإصالح قسم مكتبة 
، لهذا السبب سوف تبقى مغلقة لمدة االطفال

اطول. المركز الرئيسي في شارع 
Nonnengasse 19 افتتاحه مجددا في  سيتم

. اما الفروع في شباط فبراير ٥
Derendingen  و فيWaldhäuser-Ost 

كانون  ٢١ابتداء من افتتاحهم مجددا  سيتم
ومن ثم يستطيع الزائرين مجددا ثاني يناير، 

تعارة الكتب. للمزيد من اس
 < www.tuebingen.deالمعلومات:

Stadtbücherei . 
 
 

مئة عام لحق المرأة في 
 نتااباال
 

في سمح للمرأة  ١٩١٩في كانون ثاني يناير 
يفتتح المانيا للمرة االولى في االنتخاب، لهذا س

كانون ثاني يناير  ١٩متحف مدينة توبنغن في 
عن الساعة السابعة مساء معرضا  ٢٠١٩

النساء الالتي بذلن جهود سياسية في المئة عام 
في مدينة توبنغن. المعرض يدعى الماضية 

. خالل فعالية “ي توبنغنالنساء يصوتن ف„
من مدينة توبنغن و االفتتاح سيتحدثن نساء 

المدن الشريكة موشي في تنزانيا و 
لم بيتروسافودسك في روسيا، عن كل شيء 
يسمح لهم به كنساء عندما ولدن. متحف 

 Kornhausstraße 10في شارع  مدينةال
 في توبنغن.

 
 

 ؟اما هذ-مجلس االندماج
 

لمجلس البلدية مجلس االندماج يقدم المشورة 
حول في توبنغن فيما يتعلق بالمسائل السياسية 

ان يربط ايضا  وظائفهاالندماج، ومن 
االشخاص والجمعيات الذين يعملون في 

االندماج، وايضا ان يعطي رأيه في موضوع 
حول موضوع االندماج. المناقشات السياسية 

العنصرية و  مجلس االندماج يعمل جاهدا ضد
، وهدفه ان يكون لجميع سكان الكراهية

في المشاركة في توبنغن الفرص المتساوية 
. اسية و االجتماعية في المدينةيالحياة الس

 ١٢: شخص ١٩ مجلس االندماج مكون من
اعضاء  ٦، تم اختيارهم كذوي اصول مهاجرة

 Luiza Köberlein و السيدة مجلس البلدية
ة و االندماج في المدينة. المسؤولة عن المساوا

 ٢٠١٤مجلس االندماج موجود منذ عام 
في شباط فبراير وسوف يتم انتخابه مجددا 

 ١٦االصدار . مزيد من المعلومات في ٢٠١٩
 .tünewsمن 
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. اما الفروع في شباط فبراير ٥
Derendingen  و فيWaldhäuser-Ost 

كانون  ٢١ابتداء من افتتاحهم مجددا  سيتم
ومن ثم يستطيع الزائرين مجددا ثاني يناير، 

تعارة الكتب. للمزيد من اس
 < www.tuebingen.deالمعلومات:

Stadtbücherei . 
 
 

مئة عام لحق المرأة في 
 نتااباال
 

في سمح للمرأة  ١٩١٩في كانون ثاني يناير 
يفتتح المانيا للمرة االولى في االنتخاب، لهذا س

كانون ثاني يناير  ١٩متحف مدينة توبنغن في 
عن الساعة السابعة مساء معرضا  ٢٠١٩

النساء الالتي بذلن جهود سياسية في المئة عام 
في مدينة توبنغن. المعرض يدعى الماضية 

. خالل فعالية “ي توبنغنالنساء يصوتن ف„
من مدينة توبنغن و االفتتاح سيتحدثن نساء 

المدن الشريكة موشي في تنزانيا و 
لم بيتروسافودسك في روسيا، عن كل شيء 
يسمح لهم به كنساء عندما ولدن. متحف 

 Kornhausstraße 10في شارع  مدينةال
 في توبنغن.

 
 

 ؟اما هذ-مجلس االندماج
 

لمجلس البلدية مجلس االندماج يقدم المشورة 
حول في توبنغن فيما يتعلق بالمسائل السياسية 

ان يربط ايضا  وظائفهاالندماج، ومن 
االشخاص والجمعيات الذين يعملون في 

االندماج، وايضا ان يعطي رأيه في موضوع 
حول موضوع االندماج. المناقشات السياسية 

العنصرية و  مجلس االندماج يعمل جاهدا ضد
، وهدفه ان يكون لجميع سكان الكراهية

في المشاركة في توبنغن الفرص المتساوية 
. اسية و االجتماعية في المدينةيالحياة الس

 ١٢: شخص ١٩ مجلس االندماج مكون من
اعضاء  ٦، تم اختيارهم كذوي اصول مهاجرة

 Luiza Köberlein و السيدة مجلس البلدية
ة و االندماج في المدينة. المسؤولة عن المساوا

 ٢٠١٤مجلس االندماج موجود منذ عام 
في شباط فبراير وسوف يتم انتخابه مجددا 

 ١٦االصدار . مزيد من المعلومات في ٢٠١٩
 .tünewsمن 
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 خبر از بامف

 
تبعه خارجی  1,176,593، 2017در سال 

همان سال به آلمان مهاجرت كردند. در 
نفر مهاجرت کردند. این گزارش  644,613

دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان توسط 
مهاجرت  -در نظارت بر مهاجرت: بامف()

از اقتصادی به آلمان گزارش شده است. 
غیر درصد از کشورهای  46,2مهاجران 

از درصد  53,8عضو اتحاده اروپا و
آلمان کشورهای عضو اتحاده اروپا آمده اند. 

نفر بدست آورده  534,980به این ترتیب 
اکثر مردم کشور های غیر اتحاده است. 

 8,3ترکیه  درصد، 21,9سوریه اروپا از 
 درصد میباشند. 6,4و افغانستان درصد 

 
 

کتابخانه عمومی برای 
 بسته شده استمجدد بازسازی 

 
کتابخانه شهر توبینگن یک سیستم جدید و 

مدرن خواهد داشت. آنها کتابخانه کودکان را 
مدت باز سازی می کنند به همین منظور 

زمان طوالنی بسته خواهد ماند. ایستگاه 
 5به تاریخ  19در نانن هاوس شماره اصلی 

فبروار دوباره باز خواهد شد. دفاتر شعبه 
 21اوست از تاریخ  -هویسردرندینگن و والد

یانوار دوباره باز است. مراجعه کنندگان می 
دوباره از آنجا کتاب قرض بگیرند توانند 

معلومات بیشتر زیر سایت: 
www.tuebingen.de 

 
 

 سال حق رأی دهی زنان ١٠٠
 

برای اولین بار زنان در  1919در سال 
 19بنابراین در آلمان حق انتخاب داشتند. 

شام در موزیم  7ساعت  2019یانوار 
توبینگن نمایشگاه راجع به زنان که شهری 

درگیر سیاست هستند سال گذشته  100در 
صدای „د. این نمایشگاه برگزار خواهد ش

در مراسم افتتاحیه نام دارد.  “زنان توبینگن
موشیدر تانزانیا زنان از توبینگن و شهرهای 
راجع به و پتروزاودسک در روسیه 

ن و آنچه اجازه انجام آن را محرومیت هایشا
این موزیم نداشتند صحبت خواهند کرد. 

 10شهری در کورن هاوس خیابان شماره 
 در شهر توبینگن میباشد.

 
 

مشاوره شورای ادغام 
 چیست؟

 
شورای شهری توبینگن در  ،شواری ادغام 

به ادغام مشاوره مورد مسائل سیاسی مربوط 
و می دهند. همچنین وظیفه شبکه سازی 
ادغام تبلیغ افراد و انجمن ها است که ترویج 

در بحث های سیاسی درباره ادغام هستند. 
شواری ادغام بر علیه نژاد پرستی و تبعیض 

که همه ساکنان است. هدف آنها این است 
توبینگن فرصت های برابر برای شرکت در 

شهر را داشته زندگی سیاسی و اجتماعی 
نفر  12نفر است:  19باشند. این شامل 

نفر اد شورای  6 منتخب با زمینه مهاجرت،
کمیسیونری برای  ،شهر و لوزیاکوبرالین

برابری و ادغام شهر. شوارای ادغام از سال 
بازسازی شده است و در فبروای  2014
مجدد انتخاب می شود. اطالعات  2019

 از تونیوز. 116بیشتر در شماره 

 خبر از بامف
 

تبعه خارجی  1,176,593، 2017در سال 
همان سال به آلمان مهاجرت كردند. در 

نفر مهاجرت کردند. این گزارش  644,613
دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان توسط 

مهاجرت  -در نظارت بر مهاجرت: بامف()
از اقتصادی به آلمان گزارش شده است. 

غیر درصد از کشورهای  46,2مهاجران 
از درصد  53,8عضو اتحاده اروپا و

آلمان کشورهای عضو اتحاده اروپا آمده اند. 
نفر بدست آورده  534,980به این ترتیب 

اکثر مردم کشور های غیر اتحاده است. 
 8,3ترکیه  درصد، 21,9سوریه اروپا از 

 درصد میباشند. 6,4و افغانستان درصد 
 
 

کتابخانه عمومی برای 
 بسته شده استمجدد بازسازی 

 
کتابخانه شهر توبینگن یک سیستم جدید و 

مدرن خواهد داشت. آنها کتابخانه کودکان را 
مدت باز سازی می کنند به همین منظور 

زمان طوالنی بسته خواهد ماند. ایستگاه 
 5به تاریخ  19در نانن هاوس شماره اصلی 

فبروار دوباره باز خواهد شد. دفاتر شعبه 
 21اوست از تاریخ  -هویسردرندینگن و والد

یانوار دوباره باز است. مراجعه کنندگان می 
دوباره از آنجا کتاب قرض بگیرند توانند 

معلومات بیشتر زیر سایت: 
www.tuebingen.de 

 
 

 سال حق رأی دهی زنان ١٠٠
 

برای اولین بار زنان در  1919در سال 
 19بنابراین در آلمان حق انتخاب داشتند. 

شام در موزیم  7ساعت  2019یانوار 
توبینگن نمایشگاه راجع به زنان که شهری 

درگیر سیاست هستند سال گذشته  100در 
صدای „د. این نمایشگاه برگزار خواهد ش

در مراسم افتتاحیه نام دارد.  “زنان توبینگن
موشیدر تانزانیا زنان از توبینگن و شهرهای 
راجع به و پتروزاودسک در روسیه 

ن و آنچه اجازه انجام آن را محرومیت هایشا
این موزیم نداشتند صحبت خواهند کرد. 

 10شهری در کورن هاوس خیابان شماره 
 در شهر توبینگن میباشد.

 
 

مشاوره شورای ادغام 
 چیست؟

 
شورای شهری توبینگن در  ،شواری ادغام 

به ادغام مشاوره مورد مسائل سیاسی مربوط 
و می دهند. همچنین وظیفه شبکه سازی 
ادغام تبلیغ افراد و انجمن ها است که ترویج 

در بحث های سیاسی درباره ادغام هستند. 
شواری ادغام بر علیه نژاد پرستی و تبعیض 

که همه ساکنان است. هدف آنها این است 
توبینگن فرصت های برابر برای شرکت در 

شهر را داشته زندگی سیاسی و اجتماعی 
نفر  12نفر است:  19باشند. این شامل 

نفر اد شورای  6 منتخب با زمینه مهاجرت،
کمیسیونری برای  ،شهر و لوزیاکوبرالین

برابری و ادغام شهر. شوارای ادغام از سال 
بازسازی شده است و در فبروای  2014
مجدد انتخاب می شود. اطالعات  2019

 از تونیوز. 116بیشتر در شماره 

 خبر از بامف
 

تبعه خارجی  1,176,593، 2017در سال 
همان سال به آلمان مهاجرت كردند. در 

نفر مهاجرت کردند. این گزارش  644,613
دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان توسط 

مهاجرت  -در نظارت بر مهاجرت: بامف()
از اقتصادی به آلمان گزارش شده است. 

غیر درصد از کشورهای  46,2مهاجران 
از درصد  53,8عضو اتحاده اروپا و

آلمان کشورهای عضو اتحاده اروپا آمده اند. 
نفر بدست آورده  534,980به این ترتیب 

اکثر مردم کشور های غیر اتحاده است. 
 8,3ترکیه  درصد، 21,9سوریه اروپا از 

 درصد میباشند. 6,4و افغانستان درصد 
 
 

کتابخانه عمومی برای 
 بسته شده استمجدد بازسازی 

 
کتابخانه شهر توبینگن یک سیستم جدید و 

مدرن خواهد داشت. آنها کتابخانه کودکان را 
مدت باز سازی می کنند به همین منظور 

زمان طوالنی بسته خواهد ماند. ایستگاه 
 5به تاریخ  19در نانن هاوس شماره اصلی 

فبروار دوباره باز خواهد شد. دفاتر شعبه 
 21اوست از تاریخ  -هویسردرندینگن و والد

یانوار دوباره باز است. مراجعه کنندگان می 
دوباره از آنجا کتاب قرض بگیرند توانند 

معلومات بیشتر زیر سایت: 
www.tuebingen.de 

 
 

 سال حق رأی دهی زنان ١٠٠
 

برای اولین بار زنان در  1919در سال 
 19بنابراین در آلمان حق انتخاب داشتند. 

شام در موزیم  7ساعت  2019یانوار 
توبینگن نمایشگاه راجع به زنان که شهری 

درگیر سیاست هستند سال گذشته  100در 
صدای „د. این نمایشگاه برگزار خواهد ش

در مراسم افتتاحیه نام دارد.  “زنان توبینگن
موشیدر تانزانیا زنان از توبینگن و شهرهای 
راجع به و پتروزاودسک در روسیه 

ن و آنچه اجازه انجام آن را محرومیت هایشا
این موزیم نداشتند صحبت خواهند کرد. 

 10شهری در کورن هاوس خیابان شماره 
 در شهر توبینگن میباشد.

 
 

مشاوره شورای ادغام 
 چیست؟

 
شورای شهری توبینگن در  ،شواری ادغام 

به ادغام مشاوره مورد مسائل سیاسی مربوط 
و می دهند. همچنین وظیفه شبکه سازی 
ادغام تبلیغ افراد و انجمن ها است که ترویج 

در بحث های سیاسی درباره ادغام هستند. 
شواری ادغام بر علیه نژاد پرستی و تبعیض 

که همه ساکنان است. هدف آنها این است 
توبینگن فرصت های برابر برای شرکت در 

شهر را داشته زندگی سیاسی و اجتماعی 
نفر  12نفر است:  19باشند. این شامل 

نفر اد شورای  6 منتخب با زمینه مهاجرت،
کمیسیونری برای  ،شهر و لوزیاکوبرالین

برابری و ادغام شهر. شوارای ادغام از سال 
بازسازی شده است و در فبروای  2014
مجدد انتخاب می شود. اطالعات  2019

 از تونیوز. 116بیشتر در شماره 

 خبر از بامف
 

تبعه خارجی  1,176,593، 2017در سال 
همان سال به آلمان مهاجرت كردند. در 

نفر مهاجرت کردند. این گزارش  644,613
دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان توسط 

مهاجرت  -در نظارت بر مهاجرت: بامف()
از اقتصادی به آلمان گزارش شده است. 

غیر درصد از کشورهای  46,2مهاجران 
از درصد  53,8عضو اتحاده اروپا و

آلمان کشورهای عضو اتحاده اروپا آمده اند. 
نفر بدست آورده  534,980به این ترتیب 

اکثر مردم کشور های غیر اتحاده است. 
 8,3ترکیه  درصد، 21,9سوریه اروپا از 

 درصد میباشند. 6,4و افغانستان درصد 
 
 

کتابخانه عمومی برای 
 بسته شده استمجدد بازسازی 

 
کتابخانه شهر توبینگن یک سیستم جدید و 

مدرن خواهد داشت. آنها کتابخانه کودکان را 
مدت باز سازی می کنند به همین منظور 

زمان طوالنی بسته خواهد ماند. ایستگاه 
 5به تاریخ  19در نانن هاوس شماره اصلی 

فبروار دوباره باز خواهد شد. دفاتر شعبه 
 21اوست از تاریخ  -هویسردرندینگن و والد

یانوار دوباره باز است. مراجعه کنندگان می 
دوباره از آنجا کتاب قرض بگیرند توانند 

معلومات بیشتر زیر سایت: 
www.tuebingen.de 

 
 

 سال حق رأی دهی زنان ١٠٠
 

برای اولین بار زنان در  1919در سال 
 19بنابراین در آلمان حق انتخاب داشتند. 

شام در موزیم  7ساعت  2019یانوار 
توبینگن نمایشگاه راجع به زنان که شهری 

درگیر سیاست هستند سال گذشته  100در 
صدای „د. این نمایشگاه برگزار خواهد ش

در مراسم افتتاحیه نام دارد.  “زنان توبینگن
موشیدر تانزانیا زنان از توبینگن و شهرهای 
راجع به و پتروزاودسک در روسیه 

ن و آنچه اجازه انجام آن را محرومیت هایشا
این موزیم نداشتند صحبت خواهند کرد. 

 10شهری در کورن هاوس خیابان شماره 
 در شهر توبینگن میباشد.

 
 

مشاوره شورای ادغام 
 چیست؟

 
شورای شهری توبینگن در  ،شواری ادغام 

به ادغام مشاوره مورد مسائل سیاسی مربوط 
و می دهند. همچنین وظیفه شبکه سازی 
ادغام تبلیغ افراد و انجمن ها است که ترویج 

در بحث های سیاسی درباره ادغام هستند. 
شواری ادغام بر علیه نژاد پرستی و تبعیض 

که همه ساکنان است. هدف آنها این است 
توبینگن فرصت های برابر برای شرکت در 

شهر را داشته زندگی سیاسی و اجتماعی 
نفر  12نفر است:  19باشند. این شامل 

نفر اد شورای  6 منتخب با زمینه مهاجرت،
کمیسیونری برای  ،شهر و لوزیاکوبرالین

برابری و ادغام شهر. شوارای ادغام از سال 
بازسازی شده است و در فبروای  2014
مجدد انتخاب می شود. اطالعات  2019

 از تونیوز. 116بیشتر در شماره 
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Termine „tünews vor Ort“
Am Mittwoch, 16. Januar 2019, gibt 
es wieder eine tünews-vor-Ort-
Veranstaltung in Entringen. Das Treffen 
findet wie gewohnt im TIA im Alten 
Forsthaus in der Kelternstraße 12 statt 
und beginnt um 18 Uhr.
Kostenloser Deutschkurs
Für Menschen ohne Zugang zu 
Integrationskursen gibt es ab dem 22.01. 
bei der vhs Tübingen  einen kostenlosen 
Deutschkurs mit Zielniveau B1. Infos 
unter:  deutsch@vhs-tuebingen.de
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2017 wanderten 1.179.593 auslän-
dische Staatsangehörige nach 
Deutschland zu. 644.613 Menschen 
wanderten im selben Jahr ab. Dies 
teilt das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) im Wande-
rungsmonitoring: Erwerbsmigrati-
on nach Deutschland mit. Von den 
Zugewanderten stammten 46,2Pro-
zent aus Nicht-EU-Staaten, 53,8 
Prozent aus EU-Staaten. Deutsch-
land hat damit netto 534.980 Men-
schen hinzugewonnen.  Die meisten 
Menschen aus Nicht-EU-Staaten 
stammten aus Syrien (21,9 Prozent), 
der Türkei (8,3 Prozent) und Afgha-
nistan (6,4 Prozent).

Neues vom BAMF
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Die Stadtbücherei Tübingen be-
kommt ein neues moderneres Bu-
chungssystem und sie renoviert ihre 
Kinderbücherei. Deswegen bleibt 
sie länger geschlossen. Die Haupt-
stelle in der Nonnengasse 19 eröffnet 
am 5. Februar wieder. Die Zweig-
stellen in Derendingen und in Wald-
häuser-Ost sind schon ab dem 21. 
Januar wieder offen. Dann können 
Besucher dort wieder Bücher aus-
leihen. Mehr Informationen unter: 
www.tuebingen.de > Stadtbücherei

Stadtbücherei wegen 
Umbau geschlossen

The Tübingen Municipal Library is 
getting a new, more modern boo-
king system and is renovating its 
children‘s library. Therefore the li-
brary is closed for a longer time. The 
main office at Nonnengasse 19 re-
opens on 5 February. The branches in 
Derendingen and Waldhäuser-Ost 
will be open again from 21 January. 
Then visitors can borrow books the-
re again. More information under: 
www.tuebingen.de > Stadtbücherei

News from BAMF

In 2017, 1,179,593 foreign nationals 
immigrated to Germany. 644,613 
people emigrated in the same year. 
This is reported by the Federal Office 
for Migration and Refugees (BAMF) 
in its Migration Monitoring: Emplo-
yment Migration to Germany report. 
Of the immigrants, 46.2 per cent 
came from non-EU states and 53.8 
per cent from EU states. Germany 
has thus gained a net 534,980 peop-
le.  Most people from non-EU states 
came from Syria (21.9 percent), Tur-
key (8.3 percent) and Afghanistan 
(6.4 percent).

City library closed due 
to reconstruction

الجديد من المكتب االتحادي 
 ئينللهجرة والالج

 
هاجر الى المانيا  ٢٠١٧في عام 

. شخص من جنسيات اجنبية ١.١٧٩.٥٩٣
. شخص ٦٤٤.٦١٣في نفس السنة رجع منهم 

هذا ما اعلنه المكتب االتحادي للهجرة 
في رصد الهجرة وهجرة  BAMF والالجئين

الذين هاجروا . من مجموع العمالة الى المانيا
من دول خارج االتحاد االوربي،  %٤٦.٢

من دول االتحاد االوربي،  %٥٣.٨و
 ٥٣٤.٩٨٠اكتسبت المانيا وبالمجموع 

من دول خارج شخص. معظم االشخاص 
، %٢١.٩االتحاد االوربي اتوا من سوريا 

 .%٦.٤ومن افغانستان  ،%٨.٣ومن تركيا 
 
 

مكتبة المدينة مغلقة بسبب 
 البناءإعادة 

 
مكتبة مدينة توبنغن ستحصل على نضام 

حجز حديث وجديد وتقوم بإصالح قسم مكتبة 
، لهذا السبب سوف تبقى مغلقة لمدة االطفال

اطول. المركز الرئيسي في شارع 
Nonnengasse 19 افتتاحه مجددا في  سيتم

. اما الفروع في شباط فبراير ٥
Derendingen  و فيWaldhäuser-Ost 

كانون  ٢١ابتداء من افتتاحهم مجددا  سيتم
ومن ثم يستطيع الزائرين مجددا ثاني يناير، 

تعارة الكتب. للمزيد من اس
 < www.tuebingen.deالمعلومات:

Stadtbücherei . 
 
 

مئة عام لحق المرأة في 
 نتااباال
 

في سمح للمرأة  ١٩١٩في كانون ثاني يناير 
يفتتح المانيا للمرة االولى في االنتخاب، لهذا س

كانون ثاني يناير  ١٩متحف مدينة توبنغن في 
عن الساعة السابعة مساء معرضا  ٢٠١٩

النساء الالتي بذلن جهود سياسية في المئة عام 
في مدينة توبنغن. المعرض يدعى الماضية 

. خالل فعالية “ي توبنغنالنساء يصوتن ف„
من مدينة توبنغن و االفتتاح سيتحدثن نساء 

المدن الشريكة موشي في تنزانيا و 
لم بيتروسافودسك في روسيا، عن كل شيء 
يسمح لهم به كنساء عندما ولدن. متحف 

 Kornhausstraße 10في شارع  مدينةال
 في توبنغن.

 
 

 ؟اما هذ-مجلس االندماج
 

لمجلس البلدية مجلس االندماج يقدم المشورة 
حول في توبنغن فيما يتعلق بالمسائل السياسية 

ان يربط ايضا  وظائفهاالندماج، ومن 
االشخاص والجمعيات الذين يعملون في 

االندماج، وايضا ان يعطي رأيه في موضوع 
حول موضوع االندماج. المناقشات السياسية 

العنصرية و  مجلس االندماج يعمل جاهدا ضد
، وهدفه ان يكون لجميع سكان الكراهية

في المشاركة في توبنغن الفرص المتساوية 
. اسية و االجتماعية في المدينةيالحياة الس

 ١٢: شخص ١٩ مجلس االندماج مكون من
اعضاء  ٦، تم اختيارهم كذوي اصول مهاجرة

 Luiza Köberlein و السيدة مجلس البلدية
ة و االندماج في المدينة. المسؤولة عن المساوا

 ٢٠١٤مجلس االندماج موجود منذ عام 
في شباط فبراير وسوف يتم انتخابه مجددا 

 ١٦االصدار . مزيد من المعلومات في ٢٠١٩
 .tünewsمن 
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 خبر از بامف
 

تبعه خارجی  1,176,593، 2017در سال 
همان سال به آلمان مهاجرت كردند. در 

نفر مهاجرت کردند. این گزارش  644,613
دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان توسط 

مهاجرت  -در نظارت بر مهاجرت: بامف()
از اقتصادی به آلمان گزارش شده است. 

غیر درصد از کشورهای  46,2مهاجران 
از درصد  53,8عضو اتحاده اروپا و

آلمان کشورهای عضو اتحاده اروپا آمده اند. 
نفر بدست آورده  534,980به این ترتیب 

اکثر مردم کشور های غیر اتحاده است. 
 8,3ترکیه  درصد، 21,9سوریه اروپا از 

 درصد میباشند. 6,4و افغانستان درصد 
 
 

کتابخانه عمومی برای 
 بسته شده استمجدد بازسازی 

 
کتابخانه شهر توبینگن یک سیستم جدید و 

مدرن خواهد داشت. آنها کتابخانه کودکان را 
مدت باز سازی می کنند به همین منظور 

زمان طوالنی بسته خواهد ماند. ایستگاه 
 5به تاریخ  19در نانن هاوس شماره اصلی 

فبروار دوباره باز خواهد شد. دفاتر شعبه 
 21اوست از تاریخ  -هویسردرندینگن و والد

یانوار دوباره باز است. مراجعه کنندگان می 
دوباره از آنجا کتاب قرض بگیرند توانند 

معلومات بیشتر زیر سایت: 
www.tuebingen.de 
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 سال حق رأی دهی زنان ١٠٠
 

برای اولین بار زنان در  1919در سال 
 19بنابراین در آلمان حق انتخاب داشتند. 

شام در موزیم  7ساعت  2019یانوار 
توبینگن نمایشگاه راجع به زنان که شهری 

درگیر سیاست هستند سال گذشته  100در 
صدای „د. این نمایشگاه برگزار خواهد ش

در مراسم افتتاحیه نام دارد.  “زنان توبینگن
موشیدر تانزانیا زنان از توبینگن و شهرهای 
راجع به و پتروزاودسک در روسیه 

ن و آنچه اجازه انجام آن را محرومیت هایشا
این موزیم نداشتند صحبت خواهند کرد. 

 10شهری در کورن هاوس خیابان شماره 
 در شهر توبینگن میباشد.

 
 

مشاوره شورای ادغام 
 چیست؟

 
شورای شهری توبینگن در  ،شواری ادغام 

به ادغام مشاوره مورد مسائل سیاسی مربوط 
و می دهند. همچنین وظیفه شبکه سازی 
ادغام تبلیغ افراد و انجمن ها است که ترویج 

در بحث های سیاسی درباره ادغام هستند. 
شواری ادغام بر علیه نژاد پرستی و تبعیض 

که همه ساکنان است. هدف آنها این است 
توبینگن فرصت های برابر برای شرکت در 

شهر را داشته زندگی سیاسی و اجتماعی 
نفر  12نفر است:  19باشند. این شامل 

نفر اد شورای  6 منتخب با زمینه مهاجرت،
کمیسیونری برای  ،شهر و لوزیاکوبرالین

برابری و ادغام شهر. شوارای ادغام از سال 
بازسازی شده است و در فبروای  2014
مجدد انتخاب می شود. اطالعات  2019

 از تونیوز. 116بیشتر در شماره 

 خبر از بامف
 

تبعه خارجی  1,176,593، 2017در سال 
همان سال به آلمان مهاجرت كردند. در 

نفر مهاجرت کردند. این گزارش  644,613
دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان توسط 

مهاجرت  -در نظارت بر مهاجرت: بامف()
از اقتصادی به آلمان گزارش شده است. 

غیر درصد از کشورهای  46,2مهاجران 
از درصد  53,8عضو اتحاده اروپا و

آلمان کشورهای عضو اتحاده اروپا آمده اند. 
نفر بدست آورده  534,980به این ترتیب 

اکثر مردم کشور های غیر اتحاده است. 
 8,3ترکیه  درصد، 21,9سوریه اروپا از 

 درصد میباشند. 6,4و افغانستان درصد 
 
 

کتابخانه عمومی برای 
 بسته شده استمجدد بازسازی 

 
کتابخانه شهر توبینگن یک سیستم جدید و 

مدرن خواهد داشت. آنها کتابخانه کودکان را 
مدت باز سازی می کنند به همین منظور 

زمان طوالنی بسته خواهد ماند. ایستگاه 
 5به تاریخ  19در نانن هاوس شماره اصلی 

فبروار دوباره باز خواهد شد. دفاتر شعبه 
 21اوست از تاریخ  -هویسردرندینگن و والد
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