
 یلا كتایح ودبتس
فیك؟البقتسم ةیمو

 إن من األولويات بالنسبة لك هو أن تبدأ بتعلم اللغة

 األملانية منذ اليوم األول لوصول إىل أملانيا، وسوف نساعدك

ىف ذلك من خالل العروض التعليمية املختلفة

 وبعد نقلك إىل إحدى املدن األملانية األخرى سوف تعيش

 ىف مسكنك الجديد مع أطفال وشباب أخرين، وستقاسم

أيضاً بعضهم اإلقامة يف داخل غرفة واحدة

 وسيتواجد معك يوميا من الساعة 8:00 وحتى الساعة

 23:00 مرشفون ومرشفات مدربني تدريباً تربويا، يكونون

 مبثابة املوظفني املختصني الذين ميكنك الحديث معهم ىف

 جميع استفساراتك ومشاكلك الخاصة، وسيجيبون عليها

 بكل رسور، من ذلك عىل سبيل املثال، عندما يتعلق األمر

 بتقديم طلب لهئية من الهيئات أو حول كيفية رشاء

 تذكرة الحافلة. فضالً عن ذلك يقوم موظفو األمن عىل

حاميتك ليالً

ــسمى  ويف مقر إقامتك الدائم سوف يـُخصص لك ما يـُ

ا،  بالوىص، الذي سيكون مبثابة ويل أمرك تقريبــً

 وسيساعدك ىف جميع املسائل القانونية. وسوف يدعمك

ىف اتخاذ كافة القرارات الهامة حتى بلوغك سن الـ 18 عاماً
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 أنت اآلن قد وصلت إىل بلد جديد أو باألحرى إىل

 مدينة جديدة، لكن ال يزال الكثريغريبا بالنسبة لك:

 اللغة، الثقافة، املحيط من حولك. وألنك تعيش وحيدا

 هنا بدون والديك، فسوف نقوم مبساعدتك من خالل

 مصلحة رعاية األطفال والقارصين مبدينة ميونيخ ىف

 األيام واألسابيع القادمة، بحيث ميكنك أن تقوم بتدبري

.أمورك، وأن تتأقلم معنا هنا ىف أملانيا بشكل جيد

واجباتك

  أثناء إقامتك سوف تحصل أسبوعيا عىل مرصوف يومى

 مرصوف جيب ــ  مدفوع، وسوف يقوم بدفعه لك

املرشف أو املرشفة، ولك حرية الترصف فيه

 وسوف تذهب إىل املدرسة نهاراً، كام ميكنك املشاركة

 يف األنشطة الرتفيهية التي يتم تقدميها لك يف مكان

 إقامتك، من ذلك عىل سبيل املثال: لعب كرة القدم،

ودورة لتعلم السباحة أو القيام بأنشطة رياضية أخرى

 ويقوم بتدريس هذه الدورات غالبا متطوعون من

 منطقتك، وبذلك ميكنك وبرسعة أن تقيم عالقات طيبة

مع مواطنني من أهل بلدك

حقوقك

 إن املنزل الذى ستقطن فيه مستقبال يخضع

  لقوانني، يجب عليك ــ مثل باقي النزالء اآلخرين

ـسمح لك مباييل :مراعتها، فال يـُ

 إن التعامل املبني عىل االحرتام املتبادل مع

 بعضكم البعض - بغض النظر عن العرق أو

 الدين أو الجنس – لهو مفتاح للتعايش السليم

 والجيد مع رشكائك ىف السكن. وإذا أخذت هذه

 النصيحة عىل محمل الجد، فرسعان ما تشعر كام

.لو أنك يف منزلك

 بعد وصولك إىل مركز شباب الالجئني سيتم فحصك، 

وعالجك طبيا

 ىف حالة عدم وجود أوراق إثبات هوية معك، سيتم 

تقدير عمرك من قبل أخصائيني اجتامعيني

 مركز شباب الالجئني هو نقطة البداية بالنسبة لك، 

 حيث ميكنك البقاء هنا عادة وبحد أقىص - ملدة

 يومني أو ثالثة أيام، حتى يتم استقبالك وتسجيلك.

 وىف غضون األسبوعني وحتى الثامنية أسابيع التالية

 لوصولك سوف تقوم باملبيت ىف هذه الفرتة داخل

 املركز االنتقايل مبيونيخ، إىل أن نخربك يف أي مدينة من

 املدن األملانية سوف تعيش فيها مستقبالً بصفة دامئة.

 وسوف تقوم اإلدارات الحكومية املسؤولة من الناحية

 القانونية باتخاذ هذا القرار. وليس من حقك أن تقوم

 بتحديد هذا املكان. ومبجرد انتقالك إىل مكان إقامتك

 الجديد، سوف تلتحق باملدرسة

 مرحبا بكم يف مركز
!شباب الالجئني مبيونيخ

 ما هى أوىل اإلجراءات التى
ستتخذ فور وصولك ؟

تناول املرشوبات الكحولية وغريها من املخدرات

الزيارات التى مل يعلن عنها مسبقا

 العنف اللفظي والجسدي تجاه املشاركني واملشاركات

معك ىف السكن، وكذلك تجاه املرشفني واملرشفات


