به  Liquidخوش آمدید!
 Liquidمکانی است برای مالقات افراد  + HBTQIیا دگرباش که بین  12تا  19سال سن دارند.
 + HBTQIمخفف همجنسگرایی ،دوجنسگرایی ،تراجنسیتی ،کوئیر و بیناجنسی است.
 Homosexuellیا همجنس گرایی به این معنی است که فرد کشش و تمایل به فردی از جنس خود
دارد.
 Bisexuellیا دوجنسگرایی به این معنی است که فرد کشش و تمایل به انسانهای دیگر صرفنظر از
جنسیت آنان دارد.
 Transpersonیا تراجنسیتی اصطالحی برای هویت های مختلف جنسیتی و یا بیان جنسیتی متفاوت
است که هنجارهای جامعه را در رابطه با جنسیت نقض می کند.
 Queerکوئیر را می توان به عنوان یک"غیر تعریف" توصیف کرد .این می تواند معناهای گوناگونی
داشته باشد  ،اما معموالً هدفش نقض هنجارهای جامعه در مورد جنسیت ،رفتار جنسی و  /یا شکل
روابط است.
 Intersexیا بیناجنسی یک اصطالح کلی است که شامل انواع تشخیص های پزشکی می شود .این
اصطالح به عدم انطباق بدن فرد با آنچه که از بدن یک زن و یا مرد انتظار میرود اطالق می شود.
 +این عالمت "به عالوه" را ما اضافه می کنیم زیرا هویت و جنسیت بیشتر از آن چیزی است که ما
در اینجا گفتیم .ما عالمت به عالوه را اضافه می کنیم تا همه کسانی که واقعا ً نمیداند جنسیت شان
چیست و یا به جنسیت خود مطمئن نیستد را نیز شامل شود.
این حق شماست که عاشق هر کسی که میخواهید باشید و آن گونه که هستید زندگی کنید!
 Liquidدوشنبه ها از ساعت  14.00تا  20.00باز است .ما در  Skyltenهستیم که یک خانه ی
فرهنگ در  Södra Oskarsgatan 3Bدر  Linköpingاست .در اینجا می توانید با دیگران معاشرت
کنید ،فیلم تماشا کنید ،موسیقی بنوازید ،نقاشی کنید ،تکالیف خود را انجام دهید و در فعالیت های
مختلف ما شرکت کنید .در ورودی را در پشت ساختمان پیدا خواهید کرد .زنگ در را بزنید در را به
روی شما باز خواهیم کرد!
اگر آمدن به  Liquidبرای اولین بار برایتان خوشایند نیست بایک دوست به اینجا بیایید .اگر سوالی
دارید یا می خواهید ما بیاییم و در جایی در همین نزدیکی ها شما را ببینیم که مجبور نباشید به تنهایی
به اینجا بیایید می توانید با ما در  Liquidتماس بگیرید .پیش ما شما می توانید کامال ناشناس باشید.
ما هرگز به کسی نمی گوییم که چه کسانی به ما مراجعه می کنند.
در ساعت  16.30گردهمایی داریم که در آن با قهوه از همه پذیرایی می شود .در زمان گردهمایی به
کسی اجازه ورود نمی دهیم ،بلکه وقتی گردهمایی حدود ساعت  17:15به پایان رسید آنگاه دوباره
ورود همه آزاد است.
مشتاق دیدار شما هستیم!
ایمیلinfo@liquid-linkoping.se :
تلفن13 92 072 539 :
اینستاگرامliquidlinkoping :
وبسایتwww.liquid-linkoping.se :

