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دغه خپرونه د اروپايي ټولنې د مايل مالتړ په مرسته تولید شوې ده .د دغې خپرونې د محتویاتو مسولیت یووازې
د  ECPAT،د آملان  ECPAT،په پروژه کې د رشیکانو مسولیت دی :د بلجیم  ReACTاو د  ECPATد فرانسې
نيش کوالی د اروپايي ټولنې د نظرونو څرګندونه وکړي  ECPAT،او د انګلستان  ECPATهالنډ

د اړیکو معلومات

که تاسو د خطر احساس کوی یا خوندیتوب ته اړتیا لری

Service d’Aide
à la Jeunesse (SAJ)
Brussels/Wallonia

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/
index.php?id=359

Jongeren
en Welzijn
Brussels/Flanders

http://www.wvg.vlaanderen.be/
jongerenwelzijn/jeugdhulp/intersectorale-toegangspoort/
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د روغتیا او ښوونې په اړه

.
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د یوه کوچي په توګه ،تاسو د وړیا روغتیايي
پاملرنې او وړیا ښوونې حق لری .په بلجیم کې
هر هغه څوک چې له  18کلونو څخه کم عمر
ولري ښوونځی اجباري دی .ستاسو محافظ به
وګوري چې تاسو مناسبې روغتیايي پاملرنې او
ښوونې ته الرسسی ولری

.
.
.
.
..........

تاسو دا حق لری څو د خپل عمر د نتیجې بیا ارزونه
تررسه کړی .د مرستې لپاره له خپل محافظ یا په هغه
کس چې تاسو ډاډ لری مرسته وغواړی

د کوچني په توګه تاسو ځانګړي خوندیتوب ته الرسسی
لری .کېدای يش چارواکي ستاسو عمر وګوري چې تاسو
په رښتیا کوچني یاست .ځکه نو ،تل ښه کار دی څو د
خپل عمر په اړه رښتیا ووایاست

د عمر معلومولو لپاره

تاسو کوالی شی د عمر له ارزونې څخه ډډه وکړی مګر
تاسو به د یوه بالغ کس په توګه وګڼل شی

که تاسو مشورې یا ټولنیزې مرستې ته اړتیا لری

 ډیری بنسټونه کوالی يش د دغو.ځینې وختونه ستاسو له خوښې پرته کارونه تررسه کیږي
ستونزو حلولو لپاره ستاسو رسه مرسته وکړي

Service droit
des jeunes
(SDJ)

Plate-forme
mineurs en exil
Platform
kinderen op
de vluchT

Brussels/Wallonia

http://www.sdj.be

02/210.94.91
http://mineursenexil.be
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http://jac.be
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Brussels/Flanders
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Jongeren Advies
Centrum
(JAC)

.
.
.
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توضیحاتی درباره قیم

په بلجیم کې ،د قانوين پاملرنې له یوه کس
پرته ټول کوچنیانو تر څو چې  18کلن کیږي
.هغوی ته یو محافظ ټاکل کیږي
ستاسو محافظ کوالی يش له تاسو رسه مرسته
وکړي او د استوګنې جواز ته عریضه ورکړی
او دا وګوري چې تاسو ښوونځي ،روغتیايي/
رواين پاملرنې او د ژوند کولو مناسب ځای
ته الرسسی ولری .هغه دايس یو کس دی چې
تايس ورباندې ډاډ کوالی شی او هغه به له
تاسو رسه او ستاسو لپاره ګام واخيل

Maisons de
justice
Justitiehuizen
)عدالترسا ها(

www.maisonsdejustice.be
www.justitiehuizen.be
Bureau d’aide
juridique
Brussels/Wallonia

http://avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-baj

حقوقي مشورې ته د اړتیا په صورت کې
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په بلجیم کې ،هر کوچنی د یوه وړیا
حقوقي وکیل او د یوه وړیا ژباړونکي
حق لري .هغه معلومات چې تاسو وررسه
رشیکوی محرم دي (هغوی نيش کوالی
تکرار یې کړي) مګر که دغو معلوماتو ته
ستاسو د خونديتوب لپاره اړتیا وي

د حقوقي وکیالنو په اړه

که تاسو له خپل محافظ رسه د آرامی احساس
نه کوی ،تاسو کوالی شئ د محافظت له
خدماتو رسه خربي وکړی .که ستاسو او د
محافظ ترمنځ توپیر منځ ته رايش ،تاسو کوالی
شی یووازې یا په ګډه د محکمې استازي ته
ورشی څو نوی محافظ درته وټاکل يش

.....

Service
des Tutelles
Dienst Voogdij

Juge de paix
Vrederechter

Boulevard de Waterloo, 115
1000 Brussels

http://tribunaux-rechtbanken.be

()تکويني واليت د خدمت

078/15.43.24
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.
.
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tutelles@just.fgov.be

()قاضی صلح

..

.
.
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Services d’Aide en
Milieu Ouvert
(AMO)

Centra Algemeen
Welzijnswerk
(CAW)

http://amobxl.be

http://caw.be/zoek-je-hulp

Brussels

Wallonia

http://pro.guidesocial.be/
associations/services-d-aide-milieu-ouvert-amo-1580.html

Flanders

د ټولنیزو کارکوونکو په اړه

..

..

..

 تاسو به له ټولنیزو،پدغو الندې بنسټونو کې
 ټولنیز.کارکوونکو او نورو کوچنیانو رسه آشنا شی
 د،کارکوونکي به وګوري چې تاسو خوندي یاست او خواړو
 او ډاډمن مسلکي کسانو (د، ښوونځي، شاور،ژوند کولو ځای
 حقوقي وکیالنو) ته الرسسی ولری،بېلګې په توګه محافظینو

پولیس په اړه

د انسان قاچاق څه ته وايي؟
پرته لدې چې پوه شی ،کېدای يش تاسو یا ستاسو یو
ملګری د انسانانو د قاچاق قرباين يش
یا تاسو په دايس یوه حالت کې راغيل یاست چې
جنيس عمل مو کړی وي یا جنيس عمل مو تررسه کړی؟
کار (د بېلګې په توګه ،د چا په کور کې د کور کارونه کوی یا له کوچني
څخه پاملرنه کوی ،په یوې فابریکه یا په یوه رستوران کې کار
کوی)؟
خیرات وغواړی ،غال وکړی یا جرم تررسه کړی؟
مخدره توکي وکری ،انتقال کړی یا خرڅ کړی؟

که د هر هېواد یاست ،پولیس د دې لپاره
دي څو ستاسو خربو ته غوږ ونیيس او که
تاسو له ګواښ رسه مخامخ یاست یا تاسو
قرباين یاست ستاسو خوندي کړي .هغوی
به تايس ته تاوان ونه رسوي او له تاسو
څخه به ګټه وانخيل

د خرڅالو لپاره د خپل بدن غړي راوباسی؟
د یوه پور ادا کولو لپاره کار وکړی یا نور خدمات
وړاندي کړی؟

101

آیا تاسو یا ستاسو کورنی له ګواښ رسه مخامخ شوې؟
که لدغو پوښتنو څخه یوې پوښتنې ته ستاسو ځواب “هو”
وي ،کېدای يش تاسو به د انسان قاچاق قرباين
یاست
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Fedasil

د پناغوښتونکو د ښه راغالست لپاره(
)د فېدرال اداره
Chaussée d’Anvers, 57
1000 Brussels

02/793.82.40
یا 02/213.44.11
info@fedasil.be

...

..

.

د انسان قاچاق یو لوی جرم
او ستاسو له حقونو څخه رسغړونه ده
که تاسو اندېښنه لری له هغه مسلکي کس یا بنسټ
رسه خربي وکړی چې تاسو ورباندې ډاډ لری
هغوی کوالی شی د رسغړونې مخه ونیيس او نور ځوانان خوندي کړي

پلیس
یا

112
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Office des
étrangers
Vreemdelingen
Zaken
)د کډوالۍ دفرت(

Chaussée d’Anvers, 59B
1000 Brussels

02/793.80.00

infodesk@ibz.fgov.be

Payoke

PAG-ASA

Leguit, 4
2000 Antwerpen

Rue des Alexiens, 16B
1000 Brussels

Antwerp

03/201.16.90
http://payoke.be

Brussels

Sürya
Liège

Rue Rouveroy,2
4000 Liège

02/511.64.64
http://pag-asa.be
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.
.
.
.
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04/232.40.30

http://asblsurya.org

.
.
.
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که تاسو د بل هېواد یاست ،کېدای يش تاسو به اجازې ته اړتیا ولری
څو په بلجیم کې پاته شی

.
.
.
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استوګنې اسنادونو په اړه

د استوګنې جواز السته راوړلو لپاره ،کېدای يش تاسو به اړتیا ولری
څو د کډوالۍ دفرت ته ورشی او خپله کېسه ورته ووایاست .که
تاسو په بلجیم کې په قانوين توګه د پاملرنې کوم کس نلری ،د
کډوالۍ دفرت به د محافظ خدماتو رسه اړیکه ونیيس څو ستاسو
لپاره یو محافظ و ټاکل يش
له خپل محافظ رسه تاسو کوالی شی د یوې ښې کړنالرې په اړه
خربي وکړی څو د استوګنې جواز السته راوړی
مګر په یاد ولری ،تاسو د کوچنیوايل خوندیتوب سیستم د السته راوړلو لپاره
رسمي اسنادونو ته اړتیا نلری

...

.. ..

شی
چې پوه
ښه
GOOD
KNOWدهTO

 theلری
 rightحق
خربو کولو
outتاسو د
.. .. ..... ..You
to speak
.. .. ..have
..... .. .. .
. .. ....
.

...
.. .. ..

A guardian or social worker will help to
make decisions with you and for you

.. ..

.. ..

یو ساتونکی یا ټولنیز کارکوونکی به له تاسو
پرېکړيرسهوکړيمرسته.. .....
وکړي څو له تاسو رسه او ستاسو لپاره .. .. .. .. ..
... .. ..
Professionals
(police
officers,
lawyers,
guardians,
social
محافظین،
متخصصین (د پولیسو افرسان ،حقوقي وکیالن،
workers, judges, doctors, etc.) are people you can trust
ټولنیز کارکوونکي ،قاضیان ،ډاکټران ،او نور) هغه کسان
دي چې تاسو کوالی شی ورباندې ډاډ ولرئ

... .. .. ..
..... .. .. .. ..

... .. .. .. ..... .. .. ..

You have the right to a free interpreter

تاسو د وړیا ژباړونکي حق لری

.. .. .. ..
... .. .. .. .. ...

... .

.. ..

.. ..

You have the right to a free
لری
تاسو د وړیا حقوقي وکیل حق
lawyer

. .. .. ..

.. ..... ..

Organisations will help you to get access
to
وکړيfreeڅو وړیا مالتړ (خواړه،
مرسته
بنسټونه به له تاسو رسه
support
(food,
ښوونځي )...ته الرسسی ولری او دا به
انو،
شاور ،ډاکټ
استوګنځی،
shower,رaccommodation,
doctors,
ويش
andدرناوی
حقونو
ستاسو د
)…school
will ensure
چېthat
وګوريyour
rights are respected

.. . . .

... .. .. .. .. ...
..

..... .. .. ..
..

... .. ..
.. ..

.. .. ..

تاسو ته جزا نه درکول کیږي که تاسو
 cannotاړ
تررسهbeکولو ته
د یوه غیرقانوين کار
You
punished
یاستfor something illegal that you
شوي were
forced to do

without being وډاریږی
scared پرته لدې چې

........

If
you need
urgent help,
call theکه تاسو
مرستې ته
بېړنی
police اړتیا لری،
on

101 ولری

or 101

112
112

یا

Do not
hesitate
حقونو په
ل
د خپ
to claim
 ې ځن ډyour
ادعا کولو ک
rights!
!مه کو ئ

......

که ستاسو عمر له  18کلونو څخه کم وي تاسو کوچنی ګڼل کیږی

په بلجیم کې یووازې یا بې لویانو پرته کوچنیان

تايس کوم حقونه لری؟
.
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ستاسو
د مرستې لپاره
ځینې ګټورې مشورې
او اړیکي
د اروپايي ټولنې لخوا په ګډه متویل شوی

.
.
.
..

