د استوګنې خلکو ته د لیدنې اجازه د هغه مهالویش سره
سم ده چې د پناه غوښتنې کور په خبرتیا بورډونو کې
خپره شوې .د لیدنې اجازه یوازې د مخکینۍ لیدنې
اجازه لیک سره ورکول کیږي چې د پناه غوښتنې کور
د ټولنیز کارمند لخوا صادر شوی.
د قصدي غوښتونکو لخوا لیدنې اجازه نلري ،مګر
کیدای شي د قانوني استازي او قانوني استازي لخوا
لیدنه وشي.

که تاسو د امنیت ساتونکي معاینه کولو څخه انکار
کوئ ،تاسو ته به د ننوتلو او بهر اجازه نه ورکول
کیږي.

Cesta v gorice 15,
1000 Ljubljana

وړ کسان په خونو کې د ځای پر ځای شوي اشخاصو
شتون معاینه کوي ،او هویت باید په روښانه توګه
څرګند شي (مخ باید ښکاره وي).

د پناه کورکې د اوسیدواساسي معلومات۔

د شپې شور او غوبل نکول:

باصالحیته اشخاص د امنیتي خدماتو سره یوځای د
خپلو دندو د ترسره کولو لپاره خونو ته د ننوتلو حق
او دنده لري.

د  22:00او  06:00ترمنځ د شپې آرامۍ او د استراحت
وخت دی .هغه فعالیتونه چې د شپې سوله او آرام
ګډوډوي اجازه نه لري.

د لبلیانه په خار کې شاوخوا کې حرکت کول:

حرکت کول او په پناه ځای کې پاتې کیدل او لیدنې یعنې
له بهره مېلمه راتلل۔
د خونو صحي معاینه په اونۍ کې یو ځل ترسره کیږي.
دا د طبي کارمندانو لخوا د پناه غوښتنې کور ټولنیز
کارکونکي او امنیتي خدماتو سره یوځای ترسره کیږي.

تاسو کولی شئ ښاري کارت په ځانګړي پلورونکو
ماشینونو ،وړوکې دکانونو کې یا پټرول سټیشنونو کې
واخلئ .هغه کارت پورته کړئ چې ورسره تاسو د
انفرادي سفرونو لپاره تادیه کوئ .په هغه صورت کې
چې تاسو په بس کې ځئ او تاسو منظم اربانا نلرئ،
تاسو به د وړ ادارو لخوا معامله او تصویب شي.
صحی پاملرنه /یعنې ډاګتر ته زان معاٸېنه کول،
تاسو د پناه غوښتنې په کور کې د پاتې کیدو پرمهال د
طبي پاملرنې حق لرئ .خپل ټولنیز کارکونکي ته د خپلو
روغتیایی ستونزو په اړه خبر ورکړئ ،څوک به تاسو
طبي کارمندانو ته راجع کړي .رواني مرسته هم په اونۍ
کې یو ځل شتون لري.
د خبرتیا بورډ:

د کوچني ماشومانو حرکت .والدین یا سرپرست باید ډاډ
ترالسه کړي چې ماشومان بې پامه حرکت نه کوي .د
ښوونځي څخه مخکې ماشومان کولی شي د خواړو
خونې ته ننوځي چې یوازې د دوی مور او پالر یا
ساتونکي ورسره وي .د  10کلونو څخه کم عمر
لرونکي ماشومان کولی شي یوازې د خپل مور او پالر
یا سرپرست یا قانوني استازو په لیکلي رضایت سره د
پناه غوښتنې کور پریږدي.
د خونو بدلول یوازې د ټولنیز کارکونکي په تصویب
سره اجازه لري.
تاسو کولی شئ د هستوګنې واحدونو ته الړ شئ چیرې
چې تاسو یوازې د تفریحی فعالیتونو او ټولنیز
کارکونکي سره لیدنې یا د ټولنیز کارمند په اجازې کې
ځای نه لرئ.

د پناه غوښتنې کور د مختلفو نژادونو ،ملیتونو،
جنسونو ،عمرونو ،سیاسي عقیدې ،کلتوري عادتونو او
شخصیتونو خلک پکې اوسیګې .د دې ډول تنوع سره
د خوښې ګډ ژوند لپاره ،موږ له تاسو څخه د ډیری
متقابل تفاهم او زغم او د کور قواعدو ته د درناوي
غوښتنه کوو.

د پناه غوښتنې کور ته ننوتل او وتل.
د نړیوال محافظت لپاره د غوښتونکي کارت سره د
ننوتلو او وتلو اجازه لري:
څخه تر
دوشنبه تر پنجشنبې د سهار له  6:00بجو
 23:00بجو پورې ،د جمعې ،شنبې ،یکشنبې او عامه
رخصتیو تر  01:00پورې.
بې سرپرسته ماشومانو لپاره کیمپ ته د ننوتلو او د
وتلو وخت دوشنبې څخه تر جمعې پورې د سهار له
 6:00بجو څخه تر د شپې  21:00بجو پورې ،د شنبې،
یکشنبې او عامه رخصتیو تر  22:00بجو پورې د شپې
باید کیمپ کې حاضر وې.
د وتلو په وخت کې ،تاسو باید د خپلې خونې کیلي د
استقبال کونکي ته وسپارئ او کارت یې واخلئ ،او د
ننوتلو وروسته ،تاسو باید کارت بیرته واخلئ او کیلي
یې واخلئ .که تاسو له اجازې پرته د پناه غوښتنې له
کوره بهر شپه تېره کړئ ،راتلونکې میاشت به ستاسو
د جیب پیسې درکول کېږي.

د کارت اعتبار اوږدولو ته پاملرنه وکړئ؛
په ټاکل شوي وچو سیمو کې کالي او جامې وچول؛
د وړ اشخاصو الرښوونې او امرونه تعقیب کړئ.

ځای پر ځای شوي کسان د خپلو ملکیتونو ساتنه کوي.
پیسې او قیمتي شیان کیدای شي د مالي چارو مسؤل
چارواکي ته وسپارل شي .په دې حالت کې ،د استوګنې
وړ کس ته یو سند ورکول کیږي.
د امنیت او نظم د تامین لپاره ،د پناه ځای په احاطه کې
الندې کارونه منع دي:
پرته له اجازې د ډوډۍ خونه څخه خواړه ،کټلري او
کراکري لرې کړئ؛
په خونو کې د تجهیزاتو ترتیب بدل کړئ او لیست له
یوې خونې څخه بلې ته انتقال کړئ؛
په دیوالونو او تجهیزاتو کې د ځان چپکونکي سټیکر
یا پوسټرونه ولیکئ او ځای په ځای کړئ؛
په عامو سیمو یا خونو کې سګرټ څکول چیرې چې
ډیری خلک شتون لري؛
بایسکلونه او د ټرانسپورټ نور وسایل په هغو سیمو
کې وساتئ چې د دې هدف لپاره ندي؛
نژادي ،مذهبي ،قومي ،جنسي ،سیاسي یا بل ډول نه
زغم څرګندول؛
د وړ اشخاصو ،د کوټې ملګرو ،لیدونکو او نورو
اشخاصو په وړاندې ناوړه یا تاوتریخوالی لري؛
الکولي مشروبات او نور نشه یي توکي وخورئ او
مصرف کړئ؛

د پناه غوښتنې کور ټولنیز کارکونکي ته عام ساحو او
تجهیزاتو ته د زیان راپور ورکول؛

د پناه غوښتنې کور په هره څانګه کې د خبرتیا بورډ
شتون لري .دلته تاسو موندلی شئ:

د فعالیتونو او فعالیتونو د خواړو مهال ویش تعقیب
کړئ؛

د محتوا او مهال ویش (خواړه ،ذخیره کول ،د بستر
کتان بدلول ،کورسونه ،فعالیتونه)

د ساري ناروغۍ د شک په صورت کې ټولنیز کارمند یا
د پناه غوښتنې کور طبي کارمندانو ته خبر ورکول؛

د پناهندګۍ د کور اصول او نور مهم معلومات۔

د کثافاتو جال کولو پورې اړوند قانون سره مطابقت؛
د ښاري کارتونو بیرته راګرځول چې دوی ته ادارو ته
د السرسي او د حقونو د کارولو لپاره ورکړل شوي؛
د پناه غوښتنې کور ته د رسیدو په وخت کې ،د
غوښتونکي کارت استقبال کونکي ته وسپارئ؛
د ماشومانو لپاره د والدین پاملرنې چمتو کول؛
په ټاکل شویو سیمو کې د کثافاتو تصفیه؛
د روغتیا ساتنې او غیر منتن کولو اړین اقداماتو ته
اجازه ورکول او پلي کول؛
د پناه غوښتنې کور ملکیت له زیان او ټپي کیدو څخه
ساتي؛
د اوبو او برښنا څخه لږ استفاده کول؛
د پناه غوښتنې کور ته د ننوتلو په وخت کې ،د امنیتي
خدماتو په غوښتنه ،د سامان محتویات وښایاست او د
سطحې معاینه فعاله کړئ او د هغه کوټې معاینه فعاله
کړئ چې دوی پکې ځای پرځای شوي؛
سمدالسه د پناه غوښتنې کور ټولنیز کارمند ته د کارت
له السه ورکولو په اړه خبر ورکړئ ،څوک چې د
استوګنې کس د کورنیو چارو وزارت د عملیاتي چارو
مسؤل ته راجع کوي؛

ټولنیز کارکوونکوی /یعنې سوسیال کارمندان۔
په هره څانګه کې یو ټولنیز کارمند شتون لري /یعنې د
سوسیال کارمندان چې تاسو ته رواني  -ټولنیزې
مرستې وړاندې کوي (د ژوند په سختو شرایطو کې
مرسته ،د شخصي ستونزو په حل کې مرسته او په
ټولنه کې د ادغام پورې اړوند مسلو کې مرسته).
ټولنیز کارکونکی تاسو سره د پناه غوښتنې په کور کې
ستاسو د پاتې کیدو په اړه پوښتنو کې مرسته کوي
(جامې ،اجازې ،خواړه ،استوګنځی ،د کور قواعد ،طبي
پاملرنې…).
د ټولنیز خدمت د دفتر ساعتونه د پناه غوښتنې کور په
خبرتیا بورډونو کې ځړول کیږي .په شنبه ،یکشنبه او
عامه رخصتیو کې د دفتر ساعتونه شتون نلري.
د پناهندګۍ د کور اصول۔
ملګري باید:
د شخصي حفظ الصحې او د ژوند کولو ځایونو حفظ
الصحې ته پاملرنه وکړئ؛
هره ورځ خپلې کوټې پاکې کړئ ،لږترلږه په اونۍ کې
یو ځل یې په ښه توګه پاک کړئ او د پاکوالي کنټرول
فعال کړئ؛
د عامو سیمو او تشنابونو پاکوالی ساتل؛

په قصدي توګه د اور ،چاودنې یا نورو طبیعي پیښو
په وړاندې د ساتنې مقرراتو څخه سرغړونه؛

هغه د امن او نظم د تامین لپاره د پناهندګۍ د کور په
احاطه کې دی۔

د خطرناکو شیانو او خورا سوځیدونکي موادو معرفي
کول؛

په قصدي توګه د مادي زیان سبب ګرځي؛

منع شوی کارونه:

په یوه خونه کې د اشخاصو د ځای پرځای کولو پروسه
خنډوي؛

پرته له اجازې د ډوډۍ خونه څخه خواړه ،کټلري او
کراکري لرې کړئ؛

د چارواکو د حکمونو نه اطاعت ،چې د استوګنې د
ظرفیت په عملیاتو کې د جدي خنډونو سبب ګرځي:

د استوګنې د ظرفیت په ساحه کې د استمالک فعالیتونه
ترسره کول؛

په خونو کې د تجهیزاتو ترتیب بدل کړئ او موجودات
له یوې خونې څخه بلې ته انتقال کړئ؛

د دفتر د کارمندانو یا هغه اشخاصو سره مرکې ثبت یا
عکسونه چې د قراردادونو پراساس له دفتر سره
همکاري کوي؛

په دیوالونو او تجهیزاتو کې د ځان چپکونکي
سټیکرونه یا پوسټرونه ولیکئ او ځای په ځای کړئ؛

په قصدي توګه د مادي زیان المل؛

په عامو سیمو یا خونو کې سګرټ څکول چیرې چې
ډیری خلک شتون لري؛

په یوه خونه کې د خلکو د ځای پر ځای کولو پروسې
خنډ کول؛

په غیر عادالنه ډول د څانګې لخوا د اور وژنې
االرمونه رامینځته کوي؛

بایسکلونه او د ټرانسپورټ نور وسایل په هغو سیمو
کې وساتئ چې د دې هدف لپاره ندي؛

د استوګنې د ظرفیت په ساحه کې د استمالک فعالیتونه
ترسره کول؛

د اجازې پرته خپل بریښنایی وسایل وکاروئ.

نژادي ،مذهبي ،قومي ،جنسي ،سیاسي او یا بل ډول
نه زغم په هره بڼه څرګندول؛

د دفتر د کارمندانو یا هغه اشخاصو سره مرکې ثبت یا
عکسونه چې د قراردادونو پراساس له دفتر سره
همکاري کوي؛

د عامه نظم او سولې څخه سرغړونه؛

اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ځای ته کوم شی
راوړي چیرې چې د نیت پانګوونکي ځای په ځای شوي
وي.
نیول شوي الکولي مشروبات او نیول شوي توکي باید
د هغه په غوښتنه ځای پر ځای شوي کس ته بیرته
ورکړل شي.
پروژې :کورسونه ،حقوقي مرستې ،ټولنې.

په قصدي توګه د اور ،چاودنې یا نورو طبیعي پیښو په
وړاندې د ساتنې مقرراتو څخه سرغړونه؛

د وړ اشخاصو ،د کوټې ملګرو ،لیدونکو او نورو
اشخاصو په وړاندې ناوړه یا تاوتریخوالی لري؛

د عامه نظم او سولې سرغړونه؛

الکولي مشروبات او نور نشه یي توکي څښل او
مصرفول؛

په غیر عادالنه ډول د څانګې لخوا د اور وژنې االرمونه
رامینځته کول؛

د خطرناکو شیانو او خورا ډیر اور اخیستونکي موادو
معرفي کول؛

د اجازې پرته خپل بریښنایی وسایل وکاروئ.

د پناه غوښتنې په کور کې ،بشري ټولنې او غیر دولتي
سازمانونه بیالبیل فعالیتونه ترسره کوي:

د چارواکو د حکمونو نه اطاعت چې د هستوګنې
ظرفیت په عملیاتو کې د جدي خنډونو المل کیږي:

د حقوقو ،دندو ،د نړیوال خوندیتوب او حقوقي مرستو
د ورکولو طرزالعمل په اړه معلومات

د برید ،تیښتې یا د جرمي جرم ترسره کولو لپاره
مناسب شیان جوړول یا راوړل؛

د سلووینیا ژبې کورس او د تدریس مرستې

د برید ،تیښتې یا جرمي جرم ترسره کولو لپاره مناسب
توکي تولید یا راوړي؛

اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ځای ته کوم شی راوړي
چیرې چې د نیت پانګه اچونکي ځای په ځای شوي
وي.
ځای پر ځای شوي کسان د خپلو ملکیتونو ساتنه کوي.
پیسې او قیمتي شیان کیدای شي د مالي چارو مسؤل
چارواکي ته وسپارل شي .په دې حالت کې ،د استوګنې
وړ کس ته یو سند ورکول کیږي.

د بې سرپرسته کوچنیانو لپاره سواد
رواني  -ټولنیز مالتړ
ډیری تفریحی فعالیتونه ۔

