Arabiska
مرحبا ً بكم في !Liquid
إن  Liquidهو مكان اللتقاء المثليين والسحاقيات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا ً والذين ال
يريدون تحديد جنسهم بين سن  12 - 19سنة .إن  HBTQتعني المثليين والسحاقيات ومزدوجي التوجه
الجنسي والمتحولين جنسيا ً والذين ال يريدون تحديد جنسهم.
المثليون :تعني أن يقع الشخص في الحب أو يشعر بالرغبة الجنسية تجاه أشخاص من نفس الجنس.
مزدوجي التوجه الجنسي :تعني أن يقع الشخص في حب أو يشعر بالرغبة الجنسية تجاه أشخاص بعض النظر
عن الجنس.
المتحولون جنسياً :هم األشخاص الذين ال يشعرون بأنهم من الجنس الذي يتوقع اآلخرون منهم التصرف على
أساسه .يمكن للشخص أن يكون على سبيل المثال مولود كذكر ،إال أنه يشعر بأنه أنثى أو ربما ال يعرف جنسه
بعد.
أحرار الجنس :هم األشخاص الذين ال يستييعون أو ال يرغبون تحديد توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية.
لديك الحق في أن تحب أي شخص ترغب وأن تعيش كما أنت!
تكون أبواب  Liquidمفتوحة لكم أيام الخميس الساعة  .14.00 - 20.00نحن متواجدون في  Arbisوهو
مركز ثقافي للشباب وعنوانه  .Repslagaregatan 30 i Linköpingيمكنك القدوم إلى هنا لكي
تتواصل مع اآلخرين ،ومشاهدة األفالم وعزف الموسيقى وعمل الواجبات المدرسية والمشاركة في أنشية
مختلفة .يمكنك العثور على باب الدخول خلف المبنى .يُرجى دق جرس الباب وسوف نفتح لك!
إذا كنت تشعر قليالً بالقلق حيال القدوم إلى  Liquidألول مرة ،فيمكنك اصيحاب أحد أصدقاءك .نرجوا منك
االتصال بنا إذا كان لديك أية استفسارات أو إذا كنت ترغب بأن نقابلك في مكان ما على مقربة منا ،وذلك حتى ال
تضير إلى القدوم إلى هنا بمفردك .ويمكنك اختيار عدم اإلفصاح عن هويتك لدينا ،ونحن ال نقوم بإخبار أي
شخص على اإلطالق عن من يقومون بزيارتنا.
وفي كل مرة نقوم بعمل اجتماع في الساعة  16.30وخالله نقدم الشاي والقهوة والكعك .وخالل االجتماع ال
نسمح بدخول أي شخص بعد بدئه ،إال أننا نفتح أبوابنا مرة أخرى بعد انتهاء االجتماع الساعة .17.15
نحن نتيلع إلى مقابلتكم!
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