کمپ څه شی دی؟
ستاسو لپاره معلومات ،چې عمرونه مو د  ۱۵او  ۱۸کلونو تر منځ دي او له
مور او پالر پرته مو د پناه غوښتنه کوئ

د انتظار په موده کې د اوسېدلو ځای

په داسې حال کې چې تاسو په ناروې کې د پاتې کېدلو ځواب ته
انتظار وباسئ ،کېدای يش زیاته موده په کمپ کې پاتې شئ .ښايي
تاسو په دې موده کې په زیاتو کمپونو کې و اوسېږئ.

ستاسو په کمپ کې نور ځوانان هم اوسېږي چې عمرونه یې د  ۱۵او
 ۱۸کلونو تر منځ دي او د پناه غوښتنه یې کړې ده.
کله چې تاسو  ۱۸کلن شئ ،نو یو بل کمپ ته به کډه شئ ،چې هلته
به نور لویان او کورنۍ هم له خپلو ماشومانو رسه یو ځای ژوند کوي.

په کمپ کې ژوند

په کمپ کې تاسو ته د خوب لپاره یو کټ او د پخيل لپاره یو
داسې ځای درکول کېږي ،چې تاسو کوالی شئ یوازې او یا د کمپ
له کارکوونکو رسه په کې یوځای پخلی وکړئ .همدارنګه تاسو
ته د خوراکي موادو او کالیو لپاره پیسې درکول کېږي او تاسو به
ښوونځي ته هم ځئ.
په کمپ کې به تاسو په لومړیو ورځو کې له یو ډاکرت رسه ووینئ
چې تاسو به معاینه کړي .که له دې وروسته مو د ډاکرت مرستې ته
اړتیا وي ،نو د کمپ کارکوونکي کوالی يش له ډاکرت رسه په اړیکه
نیولو کې در رسه مرسته وکړي.

هغه لویان چې مرسته کوالی يش

په کمپ کې ټول وخت لویان شته چې تاسو ته به پاملرنه کوي او
کوالی يش مرسته دررسه وکړي.
تاسو ته یو رسپرست هم ټاکل کېږي .رسپرست یو لوی کس دی چې
له تاسو رسه به په ناروې کې مرسته کوي.

انرتنت او فعالیتونه

په کمپ کې تاسو انرتنت په وړیا توګه کاروالی شئ.

کله چې تاسو په کمپ کې اوسېږئ ،ښوونځي ته د تللو تر څنګ
کوالی شئ په بېالبېلو فعالیتونو کې هم ګډون وکړئ.

په دې اړه نور معلومات ،چې کله چې تاسو د پناه غوښتنه کوئ ،نوڅه به پېښېږي؟
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