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اطالعاتی برای شام
ستاسو لپاره معلومات
Csatlakozások - MMIA-1.1.4-20015-00002

شام کجا هستی ؟
تاسو چريته یاست؟
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شام در اروپا هستی
دراتحادیه اروپا
در کشور مجارستان
در شهر فوت
تاسو په اروپا کی ،په
اروپايي اتحاديه کی او
د مجارستان هیواد په
فوت کمپ کی استۍ
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دکان  ۳۰ -دقیﻘی مزل د خوراکی
موادو ،ﺟامو ،ټیلیفون او د پیسو
مارکت
د تبدیلولو لپاره
 ۳۰دقیﻘه پیاده روی برای خرید
مواد ﻏﺬایی.لباس۰تلفن و ﴏف پول

ټرین (اورګاډی)  ۳۰ -قطار/ترین
دقیﻘي تر بوداپست  ۳۰دقیﻘه تا بوداپست
پوری

ن

FÓT

فوت
تاسو د فوت په کمپ  ۲۰کیلومرت
کی استۍ چی له تا بوداپست
بوداپست څﺨه ۰۲
کیلومرته فاﺻله لري

کمپ ...ایستگاه اوتوبوس۵-دقیﻘه
کمپ ...استگاه قطار/ترین ۱۰-دقیﻘه
کمپ...مﻐازه ۵-دقیﻘه
کمپ ...مارکت ۳۰-دقیﻘه
کمپ  --د بس ﻤﺗځای (ایستګاه)  ۵ -دقیﻘی
کمپ  --د ټرین (اورګاډی) ﻤﺗځای (ایستګاه)  ۰۱ -دقیﻘی
کمپ  --دکان  ۵ -دقیﻘي پیاده مزل
کمپ  --ټیسکو مارکیټ  ۳۰ -دقیﻘی پیاده مزل

مﻐازه
برای خرید مواد ﻏﺬایی
 ۲۴-۰ساﻋت
د خوراکی موادو د اخیستلو
لپاره دکان ۲۴-۰۰
۲۴
دی)
 ۲۴ساﻋته پرانیستی دی
((۲۴

کمپ
فوت /شهر کودکان
فوت  -د ماشومانو
(کمکیانو) ښارګوټي

اوتوبوس
 ۳۰دقیﻘه تا بوداپست
بس  ۳۰ -دقیﻘي تر بوداپست پوری

کمپ
فوت /شهر کودکان
فوت

د ماشومانو (کمکیانو) ښارګوټي
مدرسه
کور  -پراخ کور
کلوب
کلوپ
دفرت
دفرت
خانه
کور  -پراخ کور

خانه کودکان معلول
د ځانګړو اړتياوو لروونکو
ماشومانو (معیوبینو) لپاره کور

دروازه ورودی
د ننوتلو دروازه

)ماڼۍ (قرص قرص

خانه
کور

قسمت اداری
)اداری برخه (د رئيس دفرت

مﻐازه/نانوایی
دکان ،نانوايي  -تاسو کوﻻي ﳾ شام متوانید از این مکان مواد
چي له دی ځاي څﺨه خوراکی ﻏﺬایی تهیه کنید
مواد تر ﻻسه کړي.
 ۲۴ساﻋته باز
 ۲۴ساﻋته پرانیستی دی)
((۲۴

مواد ﻏﺬایی
خوراکی مواد

در مجارستان فﻘﻂ پول/
فورنت استفاده می شود
په مجارستان کي یواځي د
فورنت څﺨه استفاده کوﻻي ﳾ

آپ نﮩیﮟ خرید سکتﮯ:
تاسی نﴚ اخیستﻼي:

تلفن و سیم کارت
ټیلیفون او سیم کارت
ﴏافی/تبدیل پول
ﴏافی /د پیسو بدلول

کلوپ کلوب
در
این مکان شام از
ا
ین
رتن
ت
ا
ست
فا
ده
کنید و یا با دو
دلته تا ستانتان بازی کنید
سی کوﻻي
ﳾ چي د انټرنټ
څ
ﺨه استفاده وکړۍ،
د
س
ک
ای
پ
له
ﻻری
خپلی کورنۍ او د
وستانو ﴎه خﱪی
وکړ
ۍ او یا هم نورو
ما
شو
ما
نو
ﴎه
لوﻲﺑ

مو
خور

آپ
تاس

لطفا به قوانین
احرتام بگزارید
مهرباين وکړئ ،د
قوانينو درناوی
!وکړي

همچنین به طبیعت و سایر افراد که در محل
زندگی شام هستند نیزبا احرتام رفتار کنید
د طبعیت او خپل خوا او شا کی د
خلکو احرتام وکړي

اگر احساس درد می
کنید ویا بیامر هستید
که کوم ځای مو درد کوی او
یا هم ناروغ استي

پرستار هرروز از
ساعت
 ۸:۳۰ ۱۴:۳۰تا
نرس
 ۸:۳۰ ۱۴:۳۰تا

دکرت
هرروز از ساعت
۱۱:۰۰
ډاکټر هره ورځ -
 ۱۱:۰۰بجي

مدرسه داخل کمپ
دوشنبه تا ﺟمعه  ۱ - ۱۲:۰۰-۹:۰۰ماه
:په کمپ کی ښوونځي
د دوشنبي څﺨه تر ﺟمعی پوری د -۹:۰۰
 - ۱۲:۰۰د  ۱میاشتی لپاره
کﻼس زبان مجاری دوشنبه تا ﺟمعه
 ۹تا  ۵-۳ - ۱۲ماه
په کوچني ګروپونو کی د مجاری ژبی ﺻنفونه:
د دوشنبي څﺨه تر ﺟمعی پوری د ۱۲:۰۰-۹:۰۰
د  ۵-۳میاشتو لپاره

دبیرستا/فکولته در بوداپست
په بوداپست کﯥ ﻋاﱄ لیسه

بعد از حدود ۲یا ۳ماه از شام مﺼاحبه /انرتیو گرفته میشود .
بعد شام باید منتﻈر ﺟواب باشید.
اگر به مشکل قوانونی برخوردید وبه وکیل نیازدارید میتوانید به کمیته
هلسینکی مجارستان مراﺟعه کنید .
د  ۲-۱میاشتو وروسته به تاسو د انټرویو لپاره ﻏوښتل کیږي ،چیرته چی
تاسو کوﻻي ﳾ د خپل ژوند په اړﻩ خﱪی وکړي .تاسو باید د انټرویو
ځواب ته انتﻈار وباﳼ .که چیری قانونی ستونزی ﴎه مﺨامﺦ شوي نو
کوﻻي ﳾ چی د هیلسنکی د وکیﻼنو څﺨه مرسته وﻏواړي.

تر څو چی ستاسو ځواب راځی ،تر
هﻐی پوری به تاسو ته د بﴩپالنی پر
بنسټ د استوګنﯥ ﺟواز درکول کیږي.
(د  HTکارټ)
دا کارت باید تل ځان ﴎه وساتۍ!

آپ کی انﭩرویو کﮯ ﺟواب کﮯ آنﮯ
تﮏ ،آپ کو انسانی بنیادوں پر اقامتی
اﺟازت نامﮧ دیا ﺟائیگا (  HTکارڈ)
اس کارڈ کو ﮨمیشﮧ اپنﮯ ساتﮫ رکﮭیﮟ!

در داخل کمپ برنامه های متنوع برگزار مشود با
همکاری مددکاران و
په کمپ کی ډول ډول پروګرامونه  .همچنین سایر کودکان
وی چی تاسو پکی برخه اخیستﻼي در این برنامه ها ﴍکت کنید و لﺬت بﱪید
ﳾ او ددی پروګرامونو څﺨه خوند
.اخیستﻼی ﳾ

 .اگر مشکل و یا سوالی دارید به سوسیال ویا مسول خانه مراﺟعه کنید
.ما اینجا هستیم تا به شام کمﮏ کنیم
که کومه ستونزه او یا هم کومه پوښتنه لري نو تاسو کوﻻۍ ﳾ چی د
سوسیال څﺨه او یا هم د کور د مسﺆل څﺨه پوښتنه وکړي .مونږ دلته یو
.تر څو تاسو ﴎه مرسته وکړو
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