
Dear Refugees:  Welcome to Croatia!  

 

  معلومات االجئين في كرواتيا:

 
1. 
 .الواضحة  الحديدية والسكك الطرق على االبقاء يرجى  .األلغام من قليل عدد هناك يزال ال الحذر، توخي يرجى كرواتيا  سير على االقدام الى  عبور كنت إذا 

 
 

.2 
 شةف التسجيل عملية.. قادمين الناس كن الكثير يوجد النه. بالصبر التحلي عليك سجيب و.. التسجيل بعملية تقوم ان اوال عليك.. اوباتةفاتس في المخيم الى اتيت اذا

 بالدفئ يشعروكن و حاجاتكم لتلبي جاهدة تحاول. الكنظمات و المتطوعين.. سيئ الجو ان نعلم نحن..الناس كثرة بسبب ساعت عدة ناخذ
 
3. 

  و.. شخصية صورة و.. كنيتك ، اسمك.. الشخصية معلوماتك يسجلون سوف انهم تعني.. التسجيل عملية
 بصمتك ليس
 
4. 
 األسرة بعض المخيم أمنت. األمر لزم إذا الطبية والمساعدة والماء الغذاء على تحصل سوف مخيم في 

 في ذلك بعد الناس أكثر هم المخيم في أن يحدث األحيان بعض في. ةستحتاج مماثل وشيء والبطانيات
 في هي التي المتطوعين طلب من إليكم أتوسل نحن شيء أي إلى بحاجة كنت إذا لذلك يصلح، الواقع
 .للمساعدة الموقع

 
5 . 

 سوار على سيحصل شخص كل أن أعلن وقد. ساعات في المخيم يترك شخص كل أن الشرطة تحاول
 في ترك الحق وقت في جاءوا الذين الناس أن يحدث ال بحيث المخيم، دخلوا الذي الوقت سيكتب الذي
 .األطفال من الكثير هناك الحذر توخي يرجى الحافلة دخول عند. سابق وقت
 
6. 
 لذلك حشد تنشأ أن يمكن األحيان بعض في. المجرية الحدود إلى المخيم من للجميع النقل منظمات هناك 

 يتمكنوا حتى القطار أو الحافلة في مكانه على تحصل سوف الجميع. بالصبر التحلي الرجاء منك طلبنا
 .البالد مغادرة من
 
7. 
 لهم سمحوا ذلك وبعد الالجئين، أجل من االستقبال مراكز إلى الناس تأخذ المجرية الخدمات نعلم ما بقدر 

 الى وصلوا انهم ذلك وبعد النمسا الى الجميع حان قد لدينا التي المعلومات من. النمسا نحو بالرحيل
 .لديهم المفضل المقصد

 
 

 يرجى آخر مكان أي في أو المخيم إلى طريقك في طارئة حالة هناك كان وإذا المخيم، موقع في هي التي المتطوعين من أي تطلب أن يمكنك المعلومات من لمزيد
 .112 االتصال

 
 .يمكن ما وبأسرع امنة رحلة رحلتك لجعل ومحاولة أفضل هناك يفعلون الكرواتية .الخدمات الصبر لديك يكون أن نرجو

 
 !آمنة رحلة لكم نتمنى
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