
آمدید!خوشLiquidبھ
Liquidافرادتجمعبرایاستمحل+HBTQI(دگرباشان)دارند.عمرسال19ـ12بینکھ

+HBTQIمیبیناجنسکوئیروتراجنسیتی،یاترنسجندردوجنسگرا،ھمجنسگرا،افرادمعنیبھ
باشد.

خود می شود و یا ھم از نگاۀ جنسیبھ این معنی است کھ یک فرد عاشق افراد ھمجنسھمجنسگرا
در برابر آنھا تحریک می شود.

جنسیت دیگران عاشق آنھا می شود و یابھ این معنی است کھ یک فرد بدون در نظرداشتدوجنسگرا
ھم از نگاۀ جنسی در برابر آنھا تحریک می گردد.

ھویت ھای مختلف جنسیتی و/یا شیوهیک اصطالح  مشترک است کھ بھ آنترنسجندر یا تراجنسیتی
در مورد جنسیت نقض می کند.ھای ابراز جنسیتی ارتباط می گیرد کھ مقررات جامعھ را

کرد. این می تواند معنای زیاد داشتھ باشد.را می توان بھ عنوان یک تعریف غیرانتقادی بیانکوئیر
مورد جنسیت، تمایالت جنسیتی و/ یا شکلاما معموالَ ارتباط می گیرد بھ نقص مقررات جامعھ در

روابط.

ھای طبی می گردد و ارتباطیک اصطالح مشترک است کھ شامل انواع مختلف تشخیصبیناجنس
ظاھر بدن یک مرد یا زن انتظار برده میمی گیرد بھ این کھ بدن با مقررات کھ در مورد چگونگی

شود، مطابقت ندارد.

ھویت ھا و تمایالت جنسیتی کھ قبالَ ذکرعالمۀ مثبت را بھ این دلیل می گذاریم کھ عالوه بر+
دارد. ما ھمچنان بھ این دلیل نیز عالمۀگردید، ھویت ھا و تمایالت جنسیتی متعدد دیگر نیز وجود

جنسیتی یا جنسیت خود مطمین نیستند رامثبت را می گذاریم تا ھمھ افرادی کھ در مورد تمایالت
نیز شامل بسازیم.

طوری کھ ھستید زندگی کنید!شما حق دارید عاشق کسی باشید کھ او را می خواھید و ھمان

Liquidدرماباشد.میباز20:00الی14:00ساعتازدوشنبھھایروزدر
SkyltenدرواستفرھنگیخانۀیککھداریمحضورSödra Oskarsgatan

3BدرLinköpingفلم،تماشادیگران،بابودنبرایتوانیدمیاینجادردارد.قرار
در فعالیت ھای مختلف ما،نواختن موزیک، نقاشی، اجرا کار ھای خانگی و سھم گرفتن

را بزنید ما باز می کنیم!راۀ دخول در عقب ساختمان قرار دارد. زنگ دروازهبیآیید.

یکمیلکمالباتوانیدمیکنیدمیاضطراباحساساندکLiquidدراولبارحضوربرایاگر
اگر می خواھید در عوض ما آمده و با شمادوست تان را با خود بیآورید. اگر سوال ھای دارید و یا

بھ اینجا بیآیید، لطفاَ با ما تماس بگیرید.در یک محل نزدیک مالقات کنیم تا خود نیاز نداشتھ باشید

بھ کسی در این مورد نخواھیم گفت کھ شما نزدشما می توانید نزد ما کامالَ ناشناس باشید و ما ھرگز
ما مراجعھ می کنید.

جریاندرکنیم.میدعوتقھوه/چاینوشیدنبھونمودهبرگزارگردھمایی16:30ساعتبارھرما
یافتپایان17:15ساعتحدودگردھماییوقتیشود.نمیدادهوروداجازهکسیبرایگردھمایی

دوباره بازگشایی می کنیم.

منتظر دیدار با شما ھستیم!
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