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 در شهری که برای همیشه در آن جا اقامت خواهی
 گزید برایت رسپرست رسمی تعین میگردد، او کسی
 است که مسوولیت تربیت ترا به عهده میگیرد و در

 صورت داشنت هرنوع سوال، تراازنظر حقوقی کمک
 میکند، ترا مشورت قانونی میدهد. تا زمانی که 18

ساله شوی، ترا در گرفنت تصامیم مهم حامیت می کند

 آموزش زبان آملانی از روز اول مسئلهء مهم برای
 تو خواهد بود. ما تو را درین مورد به طریقه های

مختلف کمک خواهیم کرد

 پس از تقسیامت تو در شهر دیگر، در یک مکان جدید 
 با دیگر اطفال و جوانان دیگر زندگی خواهی کرد و با

چندی از آنها هم اتاقی خواهی شد

 از ساعت 8 الی 11 بجه شب همه روزه مربیان و 
 اشخاص مسلکی در عرصهء تعلیم و تربیه به صفت

 مسوولین و غمخوار تو اجرای وظیفه می کنند که تو
 می توانی با آن ها در همه موارد متاس بگیری. تو متام

 پرابلم و سوال های که داشته باشی، می توانی با آن ها
 در میان بگذاری و آن ها ترا در متام زمینه ها باکامل
 میل کمک می کنند. بطور مثال: هرگاه تقاضای به

 دفاتر داشته باشی، یا بخواهی که تکت رسویس بخری.
 شبانه، کارکنان امنیتی که در آن جا ایفای وظیفه

دارند، از طرف شب امنیت ترا تامین می کنند

 زندگی روزمرهء تو درآینده چگونه
خواهد بود؟
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 به یونگ ریفوجی سنرت
مونشن قلبا خوش آمدید

به یونگ ریفوجی سنرت مونشن قلبا خوش آمدی

 تو در یک کشور وشهر جدید آمده ای. بسیار چیز
 ها هنوز برایت بیگانه اند: مثل زبان، فرهنگ و

 محیط. چون تو بدون والدین خود این جا زندگی
 می کنی، ما، دفرت سازمان جوانان شهر مونشن در
 روز ها و هفته های بعدی ترا کمک می کنیم تا
 مشکالت تو رفع گردد و تو خود را به خوبی در

 چه چیز پس از رسیدن تو درآملان عادت و وفق بدهی
انتظار تو است؟

حقوق تو

مکلفیت های تو

 پس از آمدنت در یونگ ریفوجی سنرت، معاینات صحی
می شوی و به تو خوب رسیدگی طبی می شود

 در زمان اقامتت، از طرف مربیان و مسوولین  تو،
 هفته وار برایت جیب خرچی داده می شود که از آن
 می توانی خودت به تنهایی استفاده کنی و صالحیت

مرصف کردن آن پول را فقط خودت داری

 در مکانی که در آینده زندگی می کنی، در آن
 مقررات خانه وجود دارد که تو و دیگران همه آن ها
 باید آنرامراعت کنند و برعالوه چیزهای ذیل ممنوع

میباشد

 رفتار و سلوک محرتمانه با هم، بدون در نظر گرفنت
 کشور، دین و جنسیت، کلید خوبی برای زندگی

 مشرتک و همزیستی با باشندگان و دیگران است.
 هرگاه به این نکات توجه داشته باشی مطمنا که

بزودی احساس بودن در، خانه خود را خواهی داشت

استفاده از الکل و مواد مخدر

 جنگ ها و درگیری های لفظی و جسمی با
 دیگر باشندگان آن جا و با مسوولین و اشخاصی

که در آن جا وظیفه اجرا می کنند

 از طرف روز به مکتب خود میروی ودراوقات فراغت بهمهامن که آمدنش قبال اطالع داده نشده است
 رسگرمی های که در آن اوقات در جای بودوباش برایت
 عرضه میشود، می توانی اشرتاک کنی. این رسگرمی ها

 می تواند شامل بازی فوتبال، یک کورس آب بازی »شنا«
 و یا فعالیت های دیگر ورزشی باشد. اکرثا این رسگرمی

 ها از طرف همسایه ها که بطور داوطلبانه کمک
 می کنند، تنظیم می شود. وتو میوانی به این شکل با

محله های خود متاس پیدا کنی

 هرگاه اسناد و یا مدرکی که هویت ترا ثابت کند
 نداشته باشی، سن تو را تخمین می کنند و این کار

توسط کارمندان دفرت اجتامعی صورت می گیرد

 یونگ ریفوجی سنرت، به اصطالح مرکز آغاز تو است.
 در این جا معموال دو تا سه روز را سپری می کنی، تا
 زمانی که ثبت و راجسرت شدن تو متام شود. در ظرف

 دو تا هشت هفته پس از آمدنت، در یکی از لیله های
 مونشن بطور موقت زندگی می کنی، تا زمانی که ما
 برایت اطالع دهیم که در کدام شهر آملان میتوانی در

آینده دایمی زندگی منایی
 این تصمیم نظر به قانون و مقررات این جا گرفته می
 شود و تو در آن تصمیم هیچ نوع نقشی تعین کننده
 نداری، این تقسیامت از طرف دولت شعبه مخصوص

 ادآری صورت می گیرد و هر وقت که در شهر خود
 جابجا شدی، مسایل درس و مکتب بعد از رفنت برایت

ات به مکتب ترشیح میشود

.

.

.

.

.

.

.

:

.


