
 
ساز و کار رفتاری  

چشم انداز با یک دوست شروع کن صلح آمیز، باز و بااحترام برای زندگی باھم و مشارکت اجتماعی برای ھمھ ی مردم در 
اتریش است.  

ما معتقد ھستیم کھ برخورد شخصی افراد ھم سطح بھترین معیار برای دست یافتن بھ چنین چشم اندازیست. بھمین دلیل ما 
مردم را در گروه عالیق مشترک و جامعھ در کنار ھم قرار میدھیم.  

مشارکت کننده با مشارکت در پروژه ، در جھت دھی دیدگاه ما کمک شایانی می کند و البتھ در طی مشارکت، متعھد نیز می 
باشد .  با استفاده از این ساز و کار رفتاری برای ھر شرکت کننده ، باورھا و قوانینی وضع شده است.  

برنامھ ی با یک دوست شروع کن، اعتقادش برابری حقوق تمام مردم است و ما با آغوش باز پذیرای تمام افرادی کھ چشم 
انداز این برنامھ را پذیرفتھ اند ھستیم، مھم نیست : 

از چھ کشوری می آیید و بھ چھ قومیتی تعلق دارید. 
بھ یک یا ھر مذھبی تعلق دارید. 

چھ جنسیتی یا ھویت جنسی ؛ زن ، مرد ، ترانس یا اینترسکسوئل دارید. 
شریک جنسیتان ؛ جنس مخالف، ھمجنس یا ھر دوجنس است.  

ھر شرکت کننده :  

رفتار با تمام شرکت کنندگان بھ صورتی برابر در سایھ ی احترام خواھد بود.  ▪
شما بصورت داوطلبانھ و با مدیریت برنامھ ی زمانی خود بھ صورت فعاالنھ و آزادانھ در برنامھ شرکت ▪

خواھید کرد.  
در ارتباطات باز و صادق ھستید. ▪
با اختیار خودتان تصمیم بگیرید و بھ آنھا پایبند باشید.  ▪
تجربیات ، ایده و مھارت ھای مختلف افراد  در  غنی کردن فرھنگ جامعھ مورد استقبال قرار میگیرد.  ▪

برنامھ ی با یک دوست شروع کن:  
 !

سایت ھمسریابی نیست. ھمکاری در جامعھ بین زن ھا و مردان توام با ارتباطی کامال دوستانھ است.  ▪
اعتقاد این برنامھ بر الزام وظیفھ شناسی ، قابل اعتماد بودن و انعطاف پذیری در فعالیت ھا و ھمینطور ▪

احترام در حقوق شرکت کننده ھاست و از آنھا پشتیبانی می کند.  
مسئوالنھ داستان ھا و اطالعات شخصی شما را حفظ میکند. ▪

  
با ثبت نام خود در برنامھ ی با یک دوست شروع کن ، موافقت خود را با قوانین برنامھ اعالم میدارید و البتھ در صورتی کھ 

ناقص قوانین باشید، این برنامھ حق حذف شما را از گروه دارد.  

  و دننکیم ینابیتشپ


