Persiska
به  Liquidخوش آمدید !
 Liquidیک محل مالقات است برای افرادی  HBTQبین سنین  12ـ  19ساله HBTQ .به معنی
افرادی  trans ،bisexuell ،homosexuellو  queerمیباشد.
 Homosexuellبه این معنی است که شخصی عاشق فردی از جنس خودش میشود و یا هم از نگاۀ جنسی
در برابر او تحریک میگردد.
 Bisexuellبه این معنی است که شخصی بدون در نظرداشت جنسیت دیگران عاشق آنها میگردد و یا هم از
نگاۀ جنسی در برابر آنها تحریک میشود.
 Transpersonerافرادی اند که خود را در قالب آن جنسی احساس نمیکنند که دیگران توقع دارند او
داشته باشد .به طور مثال شما به شکل پسر بدنیا آمده اید ولی خود را مانند یک دختر احساس میکنید و یا هم
این که تا هنوز دقیق نمی دانید.
 Queera personerافراد کوئیر آنهایی اند که میل جنسی یا هویت جنسیتی شان را نمی توانند و یا هم
نمی خواهند تعریف کنند.
شما حق دارید هر کی را خواسته باشید عاشق اش باشید و آن طوری که هستید زندگی نمائید.
 Liquidدر روز های پنجشنبه بین ساعات  14.00-20.00باز میباشد .ما در  Arbisکه یک خانۀ
فرهنگی برای جوانان میباشد و در  Repslagaregatan 30, Linköpingموقعیت دارد ،قرار داریم.
شما میتوانید در اینجا بیآئید تا با دیگران همراهی کنید ،فلم تماشا نمائید ،موسیقی بنوازید ،رسامی و نقاشی
نمائید ،کارهای خانگی/تکالیف خانگی را انجام بدهید و به فعالیت های مختلف ما سهم بگیرید .دروازۀ ورودی
در عقب ساختمان قرار دارد .زنگ دروازه را فشار بدهید و ما آن را می گشاییم.
اگر شما از آمدن برای بار نخست به  Liquidخود را اندکی مضطرب احساس میکنید ،میتوانید یکی از
دوستان تان را با خود به همراه داشته باشید .اگر سوالی دارید و یا هرگاه نمی خواهید نزد ما مراجعه کنید بلکه
میخواهید ما در یک جای نزدیک آمده و شما را مالقات کنیم در آن صورت لطفا َ با  Liquidتیلفونی تماس
بگیرید( .هویت) شما نزد ما میتواند کامالَ مخفی بماند .ما در باره افرادی که نزد ما مراجعه میکنند هرگز به
کسی چیزی نمیگویم.
ما هر بار ساعت  16.30گردهمایی داریم و در آن شما را به نوشیدن چای/قهوه دعوت میکنیم .ما در جریان
گردهمایی به کسی اجازۀ ورود نمیدهیم .ورود افراد بعد از ختم گردهمایی یعنی حدود ساعت  17.15از سر
گرفته میشود.
ما مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستیم!
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