کمپ پناهجویان (مهاجرین) چیست؟
معلومات برای آنانیکه سن شان بین  ۱۵و  ۱۸سال می باشد و بدون والیدن
تقاضای پناهنده گی می کنند

یک محل برای زنده گی در زمان انتطار

شام در حالی که برای جواب ماندن در ناروی انتظار می کشید ،شاید
مدت زیاد در کمپ پنهاجویان زنده گی کنید .ممکن است که شام در
این مدت در چندین کمپ مختلف اقامت داشته باشید.
در کمپ شام جوانان دیگر نیز زنده گی می کنند که سن شان بین 15
و  18سال است و تقاضای پناهنده گی کرده اند.
هنگامیکه شام  18ساله میشوید ،به یک کمپ نفل مکان می کنید که
در آن بزرگساالن دیگر و فامیل های دارای اطفال زنده گی می کنند.

زنده گی در کمپ

در کمپ برای شام یک تخت خواب ،جای پخت و پز که در آن
شام می توانید تنها و یا با کارمندان یک جا غذا تهیه کنید ،داده
می شود .برای شام برای خریدن مواد غذایی و لباس پول داده
می شود و شام به مکتب میروید.
در یکی از اولین روز ها در کمپ ،داکرت شام را معاینه می کند.
اگر بعدآ به کمک داکرت رضورت داشته باشید ،کارمندان کمپ
می توانند شام را در متاس گرفنت با داکرت کمک کند.

بزرگساالن که می توانند کمک کنند

در کمپ همیشه بزرگساالنی هستند که از شام مراقبت می مناید و با
شام کمک می کند .کارمندان کمپ در مورد ماندن و یا مناندن شام در
ناروی تصمیم منیگیرند.
برای شام یک رسپرست نیز داده می شود .رسپرست شام یک شخص
بزرگسال می باشد و شام را در ناروی کمک می کند.

انرتنت و فعالیت ها

در کمپ می توانید از انرتنت به طور رایگان استفاده کنید.
در حالی که در کمپ زنده گی می کنید ،عالوه بر رفنت به مکتب ،می
توانید در فعالیت های مختلف رشکت کنید.

معلومات بیشرت در مورد این که زمانیکه شام تقاضای پناهنده گی می کنید ،چه می شود:
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