Dari
به لیکوئید خوش آمدید!

لیکوئید یک محل مالقات برای دگرباشان ( )HBTQ-personerدر سنین  12تا  19ساله استHBTQ .
حروف مخفف برای افراد همنجنسگرا ،دوجنسگرا ،تراجنسیتی و کوئیر است.
همنجنسگرا یعنی کسی که عاشق همجنس خود می شود یا به او میل جنسی دارد.
دوجنسگرا یعنی کسی که صرفنظر از جنسیت عاشق افراد می شود یا به آنها میل جنسی دارد.
تراجنسیتی افرادی هستند که احساس نمی کنند دارای آن جنسیتی هستند که دیگران از آنها انتظار دارند .مثالً
ممکن است یکنفر پسر به دنیا بیاید ولی احساس کند دختر است یا شاید هنوز واقعا ً نمی داند چه جنسیتی دارد.
کوئیر افرادی هستند که نمی توانند یا نمی خواهند تمایل جنسی یا هویت جنسیتی خود را بپذیرند.
شما حق دارید هر که را که می خواهید دوست داشته باشید و همانی که هستید زندگی کنید.
لیکوئید پنجشنبه ها از ساعت  14:00تا  20:00باز است .ما در آربیس ()Arbisهستیم که یک خانۀ فرهنگی
برای جوانان است که در آدرس  Repslagaregatan 30 i Linköpingواقع است .شما می توانید به
اینجا بیایید و با دیگران معاشرت کنید ،فیلم تماشا کنید ،موزیک بنوازید ،نقاشی کنید ،تکالیف درسی خود را
انجام دهید و در فعالیتهای مختلف ما شرکت کنید .درب ورودی در پشت ساختمان قرار دارد .دکمۀ زنگ را
بزنید تا ما درب را باز کنیم!
اگر اولین مرتبه که می خواهید به لیکوئید بیایید کمی مضطرب هستید می توانید یک دوست بهمراه داشته
باشید .اگر سوالی دارید یا می خواهید که ما شما را جای دیگری در نزدیکی لیکوئید مالقات کنیم که خودتان
تنها به اینجا نیایید با کمال میل با ما تماس بگیرید .در اینجا می توانید کامالً ناشناس باشید و ما هرگز نمی گوییم
که چه کسانی به اینجا می آیند.
ما هر دفعه ساعت  16:30یک گردهم نشینی داریم که با چای/قهوه پذیرائی می کنیم .در این گردهم نشینی
کسی را بداخل راه نمی دهیم ،بلکه محل را پس از پایان گردهم نشینی حدود ساعت  17:15باز می کنیم.
ما مشتاق دیدار با شما هستیم!

ایمیلinfo@liquid-linkoping.se:
تلفن13 92 539-072 :

اینستاگرمliquidlinkoping :
وبسایتwww.liquid-linkoping.se :

