


 ETUO  EAO E  تقلUO اطلعاتی BALKAN 

)Dari(

E  اE اتOAلO خی ازEنجا بTا از اOش E  تTضعA  EAO  , کنTO افتTاE تقلUO اتOAعلO A ن اطلعاتTا
از فعالن OهاجU T Eت Oی آA  TEA بخاطE  اشته باشT  که هOه EUعت چTز EUعت به EUعت  E حال

تغETT اUت، هTچ تضTOنی AجA  ن اE  که اTن اطلعات Eا 
. Aاه  بAخ Eی قابل اعتباEشتTان بOت ز O ای  چهEب

وضعیت در مسیر از طریق صربستان  
 AزفTEe زEO به EAعب E  تانUبEت از صUکن اOO اOش Preševo  . TAش  EاA Tکن Eصب  Tا باOش 

 بEای خAO  TEا  غذاTی، نAشT نی TU Aم کاEت  E اTن Uاعت بEای ثبت نام نTاز  اشته باشT . 8احتOال 
EاخAتاUعنی اO نT ن بTا A  ن Aه ب EAب خTEی فUانن گان تاکE طUAه ان  که آنها ت Eش کEان  گزاEهاجO 

. Tا  کنOان ها اعتE یUبالی تاک  Tا نباOکه ش
  TU ت که بهUبس های اSID فتنE  نAETO زEO فEبط Croation تOTا به قTUاAE35  کاA تUا AEAT 

AT Eل فی نفTE اT Eا قطاT ا 17باEق بلگTEآنها از ط A  نAETO Eبا A  انهAE ل هاTE اT A Eت (قطاUا AEAT 
 از بTUاEی Uاعت زOان UفE اUت ). 15 صبح T Aا T Aا Uاعا Tک شب O A  AETO ت  U10اعت 

OهاجEان گزاEش ش ه اUت که آنها اجازه AEA  به حOل A نقل به کAEاUی Eا ب Aن O اEک ثبت نام از
صEبUتان ن اEن .

 AضعTت  ETUO E کAEاUی 
 صEبUتان به UلAنUکی بE تSID قطاE به طUO EAتقTم از شهE  4-5  TU E حال حاضAE Eزانه 

 AEش ج EO TبAط کAEاUی اUت AETO  که  E آن جا Tک اA Eگاه بEای ثبت نام ج T  اTجا  ش ه اUت. 
شاOل گEفتن اثE انگشت اUت اOا تا کنAن هE کUانTکه نخAاUت  اثE انگشت نگEفته ان .

 eس از ثبت نام حOل T A Aا انتEنت  E اTن Oنطقه از اA Eگاه AجA   اWi-Fi . E گاهی اAقات اتصال 
نقل تUAط eلTس کAEاUی کنتEل 

 . Aی شO گاه بهA Eاز ا Eم با قطا EO Dobova . Aی شO نتقلO نیAAلUی از اUاAEک E  نقل A لOح 
 . Eنه ن اTهز A  باشTO گانTاE 



 AضعTت  ETUO E اUلAAنی 
 با قطاDobovaE از اA Eگاه کAEاUی شOا Eا به UلAنUکی انتقال TO هن  E  A آن اA Eگاه اUلAAنTاTی از 

 . T اه  شAخ  EاAA لOای ثبت نام حEک بT گاه نزA Eک اT ان بهEهاجO ،تUت اTعOج Ee Eتگاه قطاUTا
A  T انگشت ش Eاث Eن اگTا Eاگ  Tئن باشOطO A  T Aب  Tک شب شاT Eن جا ح اکثTا E   ، نAشTO A نقل

 E  اOاشگشت ش EاثEURODACگشت بهEن بTبلA  اجEبه اخ EنجO  انAی تO که ، Aی شO تا هUEف 
 بTUاEی از قطاE  E حال Eفتن به EOز اتTEش (اTن نTاز تنها چن  Uاعت). Dobova قطاE از اUلAAنی). 

 Tک گAEه کAچک از  اAطلبان تهTه AOا  غذاTی A لباس اUت. E Sentilj / Spielfeld حال Eفتن به 
 . Eا   AجA Eتگاه قطاUTا E  مEای عالیهای گTEاUTOک A خEU بTتاس، صلTEن، کاTا Eه بAعل 

  E  Eحاض E   انEناهن گان-ناظeDobova . تنUه  Eای شاEکان بOچ اTشگاه، هAEکان به فOچ اTه 
 . Eا   AجA شی هایAن گ Eک

 A گEنجاO Jesenice ،E  SentiljقاOات اUلAAنTاTی حOل A نقل EO م Eا به Uه گذEگاه های EOزی. 
Radgona. کنTO  E  گاه اصلیA Eا Sentilj .تUا بع ه اE شTEات A نیAAلUن اTل بEتش کنتEس اTلe 

 . Eا   A ح E  فتنE اهE ایEب  Tا باO100 ش, TAETO EگT  گاهA Eگاه به اA Eک اT از EتO ت که بهUن اTا 
 گاهیطEA  ائم  E حال تغETT، چه O ت شOا باT  بEای "زTOن ب Aن انUان" صبE کنO  TعلAم نUTت. 

 هنگاOی که شOااAقات EO م فقط بEای چن  Uاعت صبTO Eکنن ، گاهی اAقات بTUاE طAلنی تE اUت. 
تصTOم به تEک اA Eگاه اUلAAنTاTی بEای TUE ن به اتTEش، آOا ه Oی شA . باT  لباس های گEم، غذا A آب

 . Tاشته باش   Aای خEب
 AUSTRIA شTEا اتT A  

اتTEش اعلم کE ه اUت که تا شاTعه اUت که اتTEش EOز خE  Aا بUته  کE ه اUت  اTن حقTقت نUTت, 
 هE کUی که به EOز Oی آT  قا E به AEA  بهزOانی که آلOان OزE خE  Aا بUته نکن  EOزش باز اUت. 

 . Aاه  بAخ EگT  اT A ک نقطهTهOه A یTا  غذاAOاOای شEب ، T انO  اهAخ EنتظO اعتU  ا تا چنOش 
 شOاO ت  E خOTه eس از آن،  AباEه صف بن ی بEای اتAبAس TOشA . چE  ET اTنجا  ا ه خAاه  ش . 

بزEگ  خAاه  Oان AE A  Tز بع ی  T Eک اتAبAس بEای شOا جا  ا ه TOشA  A با هOان اتAبAس UفE شOا
 ا ا Oه TOاب . 

 تع ا   اکتEان  EO Eز آلOان AجA   اA  E اگE شOا ک ام OشکلبEای eناهن گی T Aا اق ام به EOز آلOان. 
 . TAی شAت ا  Aبه خAگان به نTاE تEAبه ص  TانAی تO  Tحی  اشتTصح AجA ان همOآل E  نتEکانات انتOا 

. Eا 



 GERMANY 
 Eا،  SimbachE آلOان  اEای eنج گذEگاه های EOزی OUEی بEای OهاجEان. فEاTلUTنگ، لئAفن، 

Neuhaus .ا گشا هA  .تUت اAتفاO ه ای EتUگ EAبه ط Eان انتظاOانجا زOه E  قات شبAگاهی ا 
 AOا  غذاTی، eتA A گزTنه ای بEای  OEان eزشکی  E نقاط انتقال  ا ه ان A   آلOانی AجA   اOTO . Eانن , 

 اثE انگشت فقط بEای فاTل های جناTی AنAETهای eلTس شOا Eا OعAOل به Oان ن  E آلOان OعلOAات TO هن 
Tا هم بEای  AبلTن T Aا شOا Eا  E با قطاT Eا اتAبAس به Tکی  TگE از شهEهای آلOان جهت ثبت نام اUEال

TOکنن .
شOا OعAOل به Tک اA Eگاه ثبت نام انتقال  ا ه TOشTAن، که  E آن شOا بEای چن  Uاعت تا چن  AEز 

 . T اهن  شAباز اشت خ. TAش EتUاجE تUTهم نO  Tه  هOتان ا ا EفU به  TاهAی خO Eاگ 
 چک کE ن اطلعات  E اTنجا. 

 - http://www.proasyl.de/en/service/legal-advice/angebote-fuer-fluechtlinge/ 
 - https://refugeeswelcomepad.wordpress.com/ 

 اUکان TناAی 
 . Eا   AجA یAناT کانUختلف به اO نقل های A لOهای حETUO مTی کنO هTصAان تOق آلTEا از طOش Eاگ 
 AجA   اE  شOا  Te E ا کE ن حاTOان که شOابEای اAلTن تAقف  E هاOبEAگ  E اUTتگاه اصلی قطاE اUت 

 بEایEا با اطلعات قابل اعتOا  بEای TEUعتTEن ETUO کشتی از طTEق کTل، لAبک UAEتAک T Aا تAصTه. 
AUئ  Te ا اطلعات خAب  E اTنجا.

http://www.farr.se/images/pdf/2015/flyer_welcome.pdf 
 .ETUO E   TفO اسOت 

live.w2eu.info • آخTEن به AEز UEانی  www.w2eu.info .ETUO E • خAش آT O  به شبکه اeAEا. 
 (AاTبE، چه خبE)، اTOTل.00381616450529• صEبUتان. ب Aن جOعی EOز، 

noborderserbia@riseup.net ،بEز زاگEO نA ی. بUاAEل.00385998458911 • کTOTا ،
noborderzagreb@riseup.net .نیAAلUا • Fronta meja brez، 0038630321843،EبTاA) ،

چه خبE اUت، اOا نه آنلTن تOام Aقت، بهتE اUت بEای اUEال Tک Teام)،
frontabrezmeja@gmail.com  ، https اE // .  twitter.com/BrezMejaشAOاEا فE (ان)  زنEف • 

E  •  0043 حال جUتجA بEای بUتگان خE  Aا؟ 116000 شOاEه اضطEاEی اتحا Tه اeAEا. کE ه اT ؟ 
591 331 033 33 
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