مرح ًبا بك في !Liquid
 Liquidهو ملتقى لألشخاص  HBTQI+الذين تتراوح أعمارهم ما بين  12و 19سنة.
يعني  HBTQI+األشخاص السحاق والمثليين وازدواجي التوجه الجنسي والمتحولين جنيسا ً
وأحرار الجنس وذوي ثنائية الجنس.
مثلي /مثلية يعني الوقوع في حب شخص من نفس الجنس أو الشعور بالرغبة الجنسية نحوه.
ازدواجي التوجه الجنسي يعني الوقوع في حب شخص مهما كان جنسه ،أو الشعور بالرغبة
الجنسية نحوه.
المتحول جنسيا ً هو مصطلح شامل يتعلق بهويات جندرية مختلفة و/أو تعبير جنسي يخرق
معايير المجتمع حول الجنس.
أحرار الجنس هو مصطلح منتقد للتعريف ،حيث يمكنه أن يعني عد ًدا كبير من األشياء ،ولكنه
يتعلق غالبًا بخرق معايير المجتمع حول الجنس والعالقات الجنسية و/أو أشكال العالقات بين
الناس.
ثنائية الجنس هو مصطلح يشمل بضع تشخيصات طبية ،ويتعلق بأن الجسم ال يتوافق مع
المعايير المتو ّقعة لجسم الرجل أو جسم المرأة.
ونضيف عالمة الزائد  +ألنه يوجد المزيد من الهويّات والعالقات الجنسية من تلك المذكورة
أعاله .كما إننا نضيف عالمة الزائد لدمج جميع الذين ال يعرفون ما هو جنسهم أو ما هي
ميولهم الجنسية أو يشعرون بالتردد حولها.
لك الحق في أن تحب الشخص الذي تريده وأن تعيش كما أنت!
 Liquidمفتوح في أيام االثنين من الساعة  14:00إلى  .20:00عنوانها هو ،Skylten
وهي مؤسسة ثقافية تقع في لينشوبينغ .Södra Oskarsgatan 3B ،يمكنك المجيء إلى
هنا لقضاء بعض الوقت مع اآلخرين ومشاهدة أفالم وعزف الموسيقى والرسم والقيام
بالواجبات المدرسية والمساهمة في فعالياتنا المختلفة .يوجد المدخل خلف المبنى .اضغط على
الجرس فسوف نفتح الباب!
إذا كنت تشعر بالقلق للمجيء إلى  Liquidفيمكن لصديق/صديقة مرافقتك بكل سرور .كما
يمكنك االتصال ب Liquidإذا كانت لديك أسئلة أو إذا كنت تريد أن نقابلك في مكان في
الجوار إلحضارك إلى هنا إذا كنت ال تريد الحضور بنفسك .يمكنك أن تبقى مجهول الهوية
تماما ً عندنا ونحن ال نروي بتاتا ً عن األشخاص الذين يزوروننا.
لدينا اجتماع كل مرة في الساعة  16:30حيث ندعو إلى استراحة تناول القهوة .خالل
االجتماع ال نقبل أي زيارة جديدة ،بل نفتح الباب من جديد عند نهاية االجتماع في حوالي
الساعة .17:15
نتطلع لمقابلتك!
عنوان البريد االلكترونيinfo@liquid-linkoping.se :
رقم الهاتف072-539 92 13 :
انستقرامliquidlinkoping :
الموقع االلكترونيwww.liquid-linkoping.se :

