
 

  پناهندگان عزیز: به کشور کرواسی خوش آمدید
 

 اطالعات مربوط به پناهندگان در کشور کرواسی: 
 

نگی ی مین جدباشید.هنوز تعدا مین های جنگی باقیمانده روی زمین  کشور کرواسی مراقبمرزلطفا در حین عبور از-1
است. لطفا فقط از مسیر ها و خط آهن های عالمت گذاری شده عبور کنید. هدر منطقه باقی ماند  

، مراحل ثبت نام از پناهندگان می بایست طی شود.از آنجایی که هزاران  Opatovac آسایشگاهدر ابتدای ورود به -2
می شوند، پروسه اداری ثبت نام ممکن است تا چندین  آسایشگاهپناهجو در یک زمان وارد 

منتظر طی  آسایشگاهساعت بطول انجامد. در این حین از شما درخواست می گردد که در جلو
حداکثر  آسایشگاهبدیهی است به سبب سرمای هوا، همکاران ما درشدن روال اداری بمانید.

 ش شما به کار خواهند بست.اهم آوردن ابزار گرمایرتالش خود را در جهت آسایش و ف
مرحله ثبت نام شامل دریافت اطالعات شخصی و البته گرفتن عکس پرسنلی می باشد و  -3

 نیازی به انجام انگشت نگاری نیست.
آسایشگاه امکاناتی نظیر آب، غذا و خدمات پزشکی را در صورت لزوم فراهم می آورد. -4

و وسایل مشابه جهت رفاه حال پناهندگان  همچنین آسایشگاه مجهز به چندین تخت خواب، پتو
چندین برابر باپناهندگان به می باشد.هرچند در برخی مواقع آسایشگاه مجبور به اسکان دادن 

گان عزیز درخواست می گردد درصورت نیاز به هرگونه دمی شود. از پناهن خود ظرفیت
 .نمایندامکانات یا داشتن سوال به افراد داوطلبی که در آسایشگاه مشغول کار هستند مراجعه 

پلیس آسایشگاه تمام تالش خود را بکار خواهد گرفت تا تمامی پناهجویان قادر به ترک -5
ید که  به هر پناهنده یک دستبند در حین آسایشگاه ظرف چند ساعت بشوند. لطفا توجه فرمای

ورود به کمپ داده می شود که در آن زمان ورود به آسایشگاه درج شده است. ینابراین 
آسایشگاه را  رینافرادی که دیرتر وارد آسایشگاه می شوند قادر نخواهند بود زودتر از سای

 راف خود باشید.ترک کنند. در هنگام سوار شدن به اتوبوس لطفا مراقب کودکان اط
برای هر پناهنده یک برنامه سفرمشخص از آسایشگاه به مرز مجارستان تعیین شده وبرای -6

تمامی پناهندگان عزیز تعداد کافی اتوبوس و قطار پیش بینی شده تا همگی در اسرع وقت 
قادر به ترک آسایشگاه شوند.خواهشمندیم در صورت ازدهام جمعیت با صبوری خود ما را 

 ی کنید.همیار
بنابر اطالعات حاصله، کشور مجارستان پناهجویان را تا مراکزپذیرش پناهندگی همراهی کرده و سپس آن ها را به -7

 د کرد. از کشور اتریش پناهجوبان به مقاصد مورد نظرشان فرستاده خواهند شد.هسمت کشور اتریش راهنمایی خوا
 

ه شما در آسایشگاه هستند مراجعه فرمایید. در موارد اورژانس با برای اطالعات بیشتر به داوطلبانی که برای کمک ب
 تماس بگیرید. 112شماره تلفن 

 
اری بفرمایید. کشور کرواسی تمامی تالش خود را در یوری خود همکاران ما را ایان خواهشمندیم در طول سفر با صبدر پ

 راستای تسریع سفر پناهجویان و حفظ امنیت آنها بکار خواهد بست.
  
 ا آرزوی سفری خوش برای تمامی شماب
 

Online information: www.facebook.com - page Dear refugees: Welcome to Croatia. 
 

http://www.facebook.com/?__mref=message_bubble


 

 

 


