
سفر به شهر:
چنانچه برای خريد يا ديگر رويدادهای اجتماعی مايل به سفر 
به شهر هستيد، مددکاران هماهنگيهای الزم را انجام خواهند 

داد.

کمکهای موجود:
اعضاء مراکز غير دولتی NGO) (، مقامات دولت اسلواکی 
در  دائم  بطور  ملل  سازمان  عالی  کميساريای  کارمندان  يا  و 
و  سواالت  با  رابطه  در  شما  به  و  دارند  حضور  مرکز  اين 

مشکالتتان کمک و همکاری مينمايند.

اسکان مجدد:
ماداميکه شما در ايمنی کامل در مرکز پناهجوئی هومنه مستقر 
هستيد، کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ترتيب 
اسکان مجدد شما را خواهند داد. در اين مرکز با شما مصاحبه 
های الزم و معاينات پزشکی که توسط کشور ثالث مقرر گرديده 

انجام خواهد گرفت.

با  آشنايی   های  دوره  يا  زبان  کالسهای  شما  برای  همچنين  
کشورها برگزار خواهد شد تا شما را برای زندگی جديد آماده 

سازند. 

در اين مرکز چه خواهد شد؟
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کمیساریای عالی سازمان ملل در 
امور پناهندگان به مرکز پناهجوئی 
"هومنه" در اسلواکی خوش آمدید

اطالعات برای پناهجویان انتقال یافته

 



گنجايش اين مرکز 550 تخت در سه ساختمان مجزا است.

ساختمان يا پاويون اس002:  ساختمان سه طبقه با سيستم کنترل 
ميباشد.  ورود  نقطه  در  ايمنی 
اين ساختمان شامل بخش اداری، 
با  نشيمن  هال  بهداشتی،  واحد 
اتاق  و  کوچک،  آشپزخانه  يک 
بعالوه  طبقه  هر  در  تلويزيون 
اتاقهای 2، 6، 8، و 10 تخته، 
کالسهای  و  کودکان  بازی  اتاق 

آموزشی است.

ساختمان يا پاويون اس 003:  ساختمان سه طبقه شامل اتاقهای ۶ 
نفره، کتابخانه، سالن غذاخوری، 
انبار پوشاک، و دفاتر مسئولين 

مرکز است.

ساختمان يا پاويون C:         رختشويخانه

جهت حفظ ايمنی شما تا زمان ترک برای کشور ثالث ، مرکز 
پناهجوئی در طول شبانه روز با سيستمهای مدار بسته و نگهبان 

مراقبت ميشود.

واگذاری اتاقها:
در بدو ورود به شما اتاق داده ميشود.  خانواده ها در سوئيت 
اتاقهای  در  مجرد  افراد  و   ميگيرند   قرار  خانوادگی  های 
مجزا برای خانمها و آقايان اسکان داده ميشوند.  تمام فضاهای 
سکونت به سرويسهای بهداشتی کامل و  کافی مجهز ميباشند.

وعده های غذا:
در طول اقامت شما در اين مرکز روزی سه وعده غذا برای 
شما تامين ميگردد.  نوع غدا طبق سنت و مذهب شما آماده 

ميگردد.

تسهيالت ديگر:
اين مرکز همچنين دارای خدمات پزشکی ضروری، فضاهای 

بازی و تفريح و  تسهيالت ورزشی است.

مددکاران:
در  رسانی   اطالع  و  کمک  برای  پرستار  يک  و  مددکاران 

اختيار شما قرار خواهند  گرفت.

به مرکز پناهجوئی "هومنه" 
در اسلواکی خوش آمديد گنجايش و امکانات مرکز پناهجوئی ورود و اقامت در مرکز پناهجوئی

جهت حفظ امنيت خودتان، شما 
بصورت موقت به مرکز پناهجوئی 
هومنه منتقل ميشويد.  اين مرکز در 

شهر "هومنه" واقع در شرق جمهوری اسلواکی که يکی از 
کشورهای عضو اتحاديه اروپا ميباشد، قرار دارد.

شهر هومنه يکی از شهرهای صنعتی و فرهنگی شرق 
اسلواکی است که همزمان با شهرهای کوشيش و پرشوو 
دارای زير ساخت کامل و امکانات ورزشی، فرهنگی، 

بانک، فروشگاه، هتل، رستوران و مراکز خريد گوناگون 
است.  در چند قدمی مرکز پناهجوئی نيز بيمارستان با 

تجهيزات کامل پزشکی قرار دارد.  جمعيت کل شهر هومنه 
بالغ بر 35000 نفر ميباشد که از اتباع اسلواکی تشکيل شده 

است.

مرکز پناهجوئی حدودآ 15 دقيقه پياده تا مرکز شهرفاصله  
دارد.

شما در اين مرکز بطور موقت تا زمان اسکان مجدد به يک 
کشور ثالث اسکان خواهيد داشت. اين زمان بين چند هفته تا 

چند ماه خواهد بود.


