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مقدمه:
مــادر هــای محــرام، مــا بســیاری از شــا در کار خــود را مالقــات کــرده ایــم و عمیقانــه بــاور مــی کنیــم کــه شــا 
- مــادران،  بیشــر  شــجاع هســتید و شــا هســتید جلــوی بزرگریــن چالــش در مســیر خــود - چگونــه بــه فرزنــد 
خــود را نگــه داریــد و اورا محافظــت  ارایــه کنیــد،  هنگامــی کــه آن را آســان نیســت. همــه مــا دوســت داریــم  کــه  
فرزنــدان مــا در خانــه گــرم  باشــند و در رشایطــی زندگــی کننــد کــه  عــادت کــرده انــد، آنهــا را بــه طــور منظــم و 

بــه درســتی پــرورش کنیــم.

بــا ایــن حــال، در رشایطــی کــه مــا در خــارج از خانــه هســتیم، خــارج از کشــور خــود، در جــاده هــا، در جنــگل، 
درکامــپ هــای  نامناســب، دررشایــط نامناســب بــرای نــوزادان و کــودکان، همیشــه آســان نیســت پیــدا کــردن راهــی 

بــرای حفــظ بهداشــت و حفاظــت  بــه نــوزادان.

ایــن جــزوه مــا بــه شــا مــی دهیــم دقیقــا بــه ایــن دلیــل کــه مــا بــا بســیاری از مــادران صحبــت کــرده ایــم کــه 
از جنــگ و آزار و اذیــت فــرار کــرده انــد، برخــی بــا نــوزادان بســیار کوچــک بــه راه افتادنــد و برخــی هــم در راه 

بچــه بــه دنیــا آوردنــد.

در زیــر ایــن کتابچــه راهنایــی اســت کــه مــادر بــه مــادر مــی نویســد، پزشــک متخصــص اطفــال کــه بــا نــوزادان 
کار مــی کنــد، بــه مــادران توصیــه شــوراهای کامــال دوســتانه و محبــوب مــی دهــد.

ــادآوری. مــا بــرای شــا آرزوی  مــا امیدواریــم کــه شــا ایــن کتابچــه را اســتفاده خواهیــد کــرد بــه عنــوان یــک ی
ــم و بــی نهایــت قدردانــی شــجاعت و فــداکاری شــا مــی کنیــم. موفــق داری

ایــن جــزوه در پــروژه "حایــت  بــه نــوزادان و مــادران پناهنــدگان در مراکــز پناهندگــی در بلگــراد" ایجــاد شــده 
اســت و بــا حایــت ســفارت آمریــکا در رصبســتان بــا توســط مرکــز حفاظــت و کمــک بــه پناهجویــان اجــرا مــی 

شــود.

برای متام سواالت برای شا ما در اینجاهستیم.

متاس با ما:
ــا  ــه طــور انحصــاری ب ــه در رصبســتان ب ــازمانی اســت ک ــا س ــان )APC / CZA( تنه ــه پناهجوی ــز حفاظــت و کمــک ب مرک

پناهنــدگان و پناهجویــان کار مــی کنــد و از وقــوع سیســتم پناهندگــی از ســال 2008 پشــتیبانی قانونــی و روانــی در رسارس 

ــق کمــک هــای  ــد و  از طری ــه  کار میکن ــه صــورت روزان ــا زن هــا و بچــه هــا ب ــد.  APC/CZA ب کشــور،  فراهــم مــی کن

حقوقــی و توامننــد ســازی و روانــی، فرهنگــی، خــالق، کارگاه هــای آموزشــی بهداشــتی ماننــد؛ مشــارکت در جامعــه محلــی 

از طریــق انــواع فعالیــت هــای امــدادی شــامل شــهروندان محلــی. ســازمان مــا مربوطــه بــه مشــاوره، ارایــه اســناد، یکپارچــه 

ســازی، و اجــرای مراقبــت هــای بهداشــتی بــرای زنــان و کــودکان در موسســات بهداشــتی کمــک مــی کنــد.
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نوزاد در جاده متولد شده است و در چند روز اول چه 

اتفاقی می افتد
در طول چند روز اول زندگی چند حرکات رسیع و دقیق برای حفظ بهداشت کودک کافی است.

در روزهــای اولیــه نــوزاد تنهــا در نواحــی  پوســت کــه در معــرض هــوا باشــد، الزم مراقبــت ســبک اســت: صــورت، 
برابــر در گــردن، بازوهــا، پاهــا، انــدام تناســلی، باســن. نــاف قبــل و بعــد از ســقوط بیــخ و بــن نیــاز بــه مراقبــت 
ــا آب پــاک کنیــد، بایــد فقــط پوویــدون یــد اســتفاده کنیــد.  ویــژه دارد. نــاف قبــل از افتــادن بیــخ و بــن نبایــد ب

هنگامــی کــه زخــم بهبــود مــی یابــد، مــی توانیــد آب اســتفاده کنیــد.

بــرای متیــز کــردن کــودک نیــاز بــه گلولــه هــای پنبــه ای داریــد، کــه در هــر متیــز کــردن بایــد جدیــد باشــد: گاز وآب 
تــر و متیــز باشــد. نبایــد  داخــل گــوش و ســوراخ هــای بینــی کــودک متیــز کنیــد؛ آنهــا بــا مخــاط  پوشــش داده شــده 
اســت کــه مــی توانــد خــودش پــاک بشــود.  پاهــای نــوزاد، کــه هنــوز بــه ســمت بــدن خــم شــده انــد، بایــد بــا دقــت  

به گسرش بدهید و آنها را متیز کنید.

لبــاس هــای کــودک را در بیاریــد و کــودک را بگذاریــد روی یــک حولــه یــا حصیــر ضــد آب. بــا گاز پنبــه یــا یــک 
ســواب پنبــه آغشــته بــه آب جــوش ولــرم گــوش هــای کــودک را متیــز کنیــد، اجتنــاب از قســمت داخلــی. بــرای هــر 
یــک از گــوش بایــد یــک گاز خــاص و یــا ســواب بــرای جلوگیــری از عفونــت یــک گــوش بــه نــخ دیگــر اســتفاده کنیــد.

گوش ها
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بــا ســواب پنبــه آغشــته بــه آب مقطــر یــک چشــم نــوزاد را  در جهــت از لبــه بیرونــی چشــم بــه بینــی متیــز کنیــد. 
برای چشم دیگر از  سواب دوم استفاده کنید برای جلوگیری از انتقال عفونت های بالقوه.

بــرای حــذف آثــار عــرق و یــا کثیفــی هــا کــه مــی توانــد قرمــزی یــا ســوزش ایجــاد کننــد، بــا ســواب آغشــته بــه آب 
صــورت و گــردن کــودک را کامــال متیــز کنیــد. بــا آرامــی و نــوازش خشــک کنیــد و بعــد  بــا یــک الیــه نــازک کــرم 

بــرای مراقبــت پوســت کــودک مبالیــد. 

چشم ها

صورت
و گردن 
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بــه آرامــی دســت کــودک را بلنــد کنیــد و بــه طــور کامــل بغــل را متیــز کنیــد چونکــه از مالــش مــی تواننــد قرمــز 
شــوند.  ســپس بــه طــور کامــل بــا آرامــی کــودک را بــا یــک حولــه نــرم خشــک کنیــد و بــا یــک الیــه نــازک کــرم جــا 

های خشک را مبالید.

بــا حولــه نــرم  دســت هــای کــودک را بــه خوبــی خشــک کنیــد و بعــد پاهــارا خشــک کنیــد بــا مراقبــت از قســمت 
داخلــی انگشتشــان.  بهداشــت پــا هــا بســیار مهــم اســت زیــرا نــوزادان اغلــب انگشــتان خــود را در دهــان خــود 

زیر بغل

دست و پا
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مــی گذارنــد و در نتیجــه پــا هــا بایــد همیشــه متیــز باشــند. همیشــه کثیفــی هــا زیــر ناخــن متیــز کنیــد و بــه طــور 
منظم ناخن کودک را کوتاه کنید.

ــد  ــد اســت بدانی ــن، مفی ــا حضــور کاکا. بنابرای ــودک و ی ــورات پوشــک ســوزش پوســت اســت ناشــی از ادرار ک بث
هنگامــی کــه پوشــک کــودک تغییرمــی کنیــد هــر چــه بیشــر بــاز در هــوا نگــه داشــته باشــید. پــس از شســن، بــا 

الیــه نــازک کــرم بــر روی کفــل و انــدام تناســلی کــودک مبالیــد.

پوشک نوزادان را باید هر سه ساعت تغییر داد و در مورد نوزاد پو، قبل از سه ساعت.

نــوزاد ســاعت بیولوژیکــی خــود دارد و بنابریــن تغذیــه بــا شــیر مــادر بایــد هــر 2.5 تــا 3 ســاعت باشــد. در اوایــل 
روزهــا، نــوزاد را بایــد از خــواب بیــدار کنیــد اگــر او  بیــش از 4 ســاعت مــی خوابــد. بهریــن  شــیر مــادر اســت، امــا 
همچنیــن اگــر مــادر بــرای برخــی از دلیــل، شــیر بــه انــدازه کافــی نــدارد، مــی توانــد بــه عنــوان غذاهــای مکمــل 
ــا آب بطــری پیشــنهاد  ــز و ی ــوزاد آب پ ــه ن ــه، ب ــن تغذی ــه ســن کــودک . بی ــد،  بســتگی ب ــودر شــیر اســتفاده کن پ
کنیــد. )آب را تنهــا بــه طــور خالصــه بپزیــد، خنــک کنیــد بــه درجــه حــرارت اتــاق و بــدون افــزودن قنــد بــه  کــودک 

پیشــنهاد کنیــد(. بــه هیــچ وجــه بــه نــوزاد آب شــیرین ندهیــد.

شیوه تغذیه با شیر مادر
در طــول هــر تغذیــه بــا شــیر مــادر بــه نــوزاد یــک ســینه بدهیــد تــا زمانــی کــه نــوزاد خالــی کنــد، پــس از آن ســینه 
دوم بدهیــد. حتــا بعــد از  تغذیــه بــا شــیر مــادر  نــوزاد را حفــظ  کنیــد کــه بــه اروغ بزنــد چــرا کــه  در زمــان 

شــیردهی هــوا قــورت کــرده اســت .

بثورات پوشک

تغذیه کودک با شیر مادر
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در مــاه اول کــودک در یــک طــرف مــی خوابــد، ســپس خــوب اســت کــه در معــده خــود بخوابــد، چــرا کــه ســاده 
تریــن راه بــرای حــذف هــوا، کــه در زمــان شــیردهی قــورت کــرده اســت.

از 0 تا 3 ماه
شــیر مــادر بهریــن غــذای بــرای کــودک شــا اســت ولــی اگــر مــادر شــیر بــه انــدازه کافــی نــدارد، مــی توانــد بــه 
ــدون  ــز ب ــد آب پ ــه کــودک بای ــی ب ــد.  بعــد از هــر وعــده غذای ــودر شــیر اســتفاده کن ــوان غذاهــای مکمــل پ عن

افــزودن قنــد بدهیــد؛ چــون نــوزادان  مثــل مــا بــدون آب  منــی تواننــد.

از 4 ماه
معرفی غذاهای جامد را به رژیم غذایی نوزادان

کــودک بــا معــده انــدازه تیلــه متولــد مــی شــود و پــس از 10 روز در حــال حــارض بــه انــدازه تــوپ پینــگ پنــگ 
دارد.  هــر چنــد کــودک رشــد مــی شــود، معــده االســتیک مــی شــود، کــه اجــازه مــی دهــد کــه کــودک غــذا بخــورد. 
نــوزاد "از پیــش برنامــه ریــزی" بــه غــذا خــوردن از 8 تــا 12 بــار در هــر 24 ســاعت دارنــد. ایــن امــر بــرای همــه 

نــوزادان در دو مــاه اول زندگــی اســت.

غالت و حبوبات )برنج( را می توانید به رژیم غذایی کودک از 4 ماه معرفی کنید

سیب زمینی، کدوی سبز، گل کلم از  چهارمین ماه

موز از شش ماه

زرده تنها با 7 ماه کامل!
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پــوره میــوه بــه آرامــی جایگزیــن وعــده غذایــی لبنــی مــی باشــد و نــه یــک مکمــل غذایــی بلکــه عــده غذایی اســت. 
نوشــابه میــوه مــی توانیــد بیــن وعــده هــای غذایــی بدهید، امــا رضوری نیســت.

از 6-4 مــاه کــودک بــه آرامــی مــی توانیــد در رژیــم غذایــی کــودک گوشــت و مــرغ همــراه بــا ســبزیجات و غــالت 
معرفی کنید )تصویر گوشت به عالوه غالت( 

تصویر توصیه های روزمره مفید درمورد بهداشت
پستانک و اسباب بازی که با کودکان در متاس هستند،  به طور مداوم با مواد شوینده و آب بشویید	 

بطــری پــس از اســتفاده بایــد بــا آب و مــواد شــوینده شســته شــوند. هنگامــی کــه رشایــط وجــود دارد، در آب 	 

جــوش بــه مــدت 15 دقیقــه خــوب اســریل کنیــد.

آب برای درست کردن  شیر باید پخته شود و یا بطری و یا از منابع کنرل آب	 

اگــر رشایــط خوبــی بــرای حــام کــردن کــودک را نداریــد، بــا توجــه بــه محــل نگــرم و یــا آب رسد بهــر اســت  	 

کــودک خــود را حــام نکنیــد کــه بیــار نشــود. ولــی مــی توانیــد روش هــای جایگزیــن اســتفاده کنیــد بــرای 

حفــظ بهداشــت )دســتال مرطــوب و مرطــوب و گاز(

کمک به کودک زمانی که او تب باال دارد
حرارتــت تــا 38 درجــه در اکــر مــوارد  قطــع نیــاز نــدارد. هنگامــی کــه درجــه حــرارت باالتــر از C 38 باشــد، آن را 

بایــد اقدامــات زیــر را انجــام بدهیــد:

یکی از اولین گام این است که لباس کودک را در بی ارید، اما آن را پوشش نکنید.	 

کودک را بیش از حد پیچیدن حرارت را بیشر افزایش می دهد و می تواند خطر عوارض باشد	 

هنگامــی کــه کــودک  درجــه حــرارت بــاال دارد )بیــش از C 39-39،5(، یکــی از قــدم هــای اولیــه ایــن اســت 	 
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کــه کــودک را بــا آب ولــرم حــام کنیــد.

 باید آب رسد اجتناب کنید، که می تواند بسیار ناخوشایند برای کودک باشد	 

ازم است روزانه به چندین بار اتاق کودک را تهویه کنید !	 

ــا آب جــوش و جــوش 	  ــه بایــد پســتان ب مــادر بایــد بهداشــت شــخصی خــود حفــظ کنــد. قبــل از هــر تغذی

شــیرین بشــوید و  زبــان نــوزاد را بــا هــان محــول  متیــز کنــد چونکــه الیــه ســفید در دهــان کــودک ایجــاد 

مــی شــود. 

هر شب قبل از تغذیه شب کودک را باید حام کنید هر زمان که امکان است	 

عــالوه بــر آن کــه بچــه را حــام مــی کنیــد کــه مناســب کــودک بــا تــب اســت، بایــد رشبــت ضــد تــب بدهیــد 	 

ــتامول( )بروفن، پاراس

بهرین توصیه برای هر مادر - چگونه مادر احساس می کند،  همینطوری هم کودک احساس می کند!

محافظت  کودکان از رسما
بــه یــاد داشــته باشــید کــه کــودکان پیــش از بزرگســاالن رسمازدگــی  دریافــت مــی کننــد و بســیار مهــم اســت 	 

کــودک.  در درجــه حــرارت پاییــن نباشــد .

درد، سالح های سفید و پاها و خارش نشانه هایی که نباید نادیده گرفته شود. 	 

مهم است که کودک همیشه لباس خشک بپوشد و مناسب رشایط آب و هوا.	 

در صورت رسمازدگی، بهرین راه برای مقابله با رسمازدگی قطعات بدن یخ زده را گرم کردن است.	 

اول باید کودک را به یک اتاق گرم بربید، لباس های تر در بیارید و کودک در یک را در پتو بپیچید.	 

هرگز پوست را با چیزی بیش از حد گرم نکنید، چرا که امکان دارد درد و سوختگی بزرگ وجود میاد 	 

هرگز بخش منجمد مالش یا ماساژ نکنید چرا که می توانید خسارت شدید به بافت آسیب بکنید.	 

اگــر بعــد از گــرم شــدن بــاز هــم  بــی حســی از قطعــات بــدن ادامــه بدهــد یــا تــاول ظاهــر مــی شــود، فــوری  	 

بــه دکــر بازدیــد کنیــد.

محافظت  کودکان از رسماخوردگی و آنفوالنزا
ــا 	  ــه و ی ــس از عطســه، رسف ــه خصــوص پ ــروس شســن دســت اســت، ب ــرای کاهــش انتقــال وی ــن راه ب بهری

ــه در حــال حــارض رسدی دارد. ــا کســی ک اطالعــات متــاس ب

اغلــب اتــاق را تهویــه کنیــد، بــه خصــوص اگــر شــا در کامــپ در یــک اتــاق بــا تعــداد زیــادی از مــردم و یــا 	 

متــام خانــواده زندگــی مــی کنیــد.
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به طور خاص، شام باید با توجه به حفاظت  نوزاد 

پرداخت کنید:
دست خود را با آب و صابون قبل و بعد از مترین بچه بشویید	 

از تبادل اسباب بازی، پستانک و بطری با دیگر نوزادان اجتناب کنید	 

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کــودک در متــاس بــا یــک فــردی کــه رسمــا خــورده اســت، نباشــد. اگــر شــا رسمــا 	 

جوردهایــد، چهــره کــودک را نبوســید

در محلی که کودک در آن است، سیگار نکشید	 

بــه طــور منظــم اطــاق کودکــرا تهویــه کنیــد و پزشــکان توصیــه مــی کننــد کــه اغلــب اتاقــی کــه در آن کــودک 	 

اســت تــا 19 درجــه بایــد باشــد

عــالوه بــر ایــن، در نظــر داشــته باشــید کــه تغذیــه بــا شــیر مــادر نــوزاد را محافظــت از انتقــال ویــروس بــه 	 

آنتــی بــادی مــادرش مــی کنــد

مراحل اساسی برای درمان اسهال کودکان
اسهال با ظاهر بیش از 3 مدفوع در طول 24 ساعت تشخیص داده میشود.	 

مهــم اســت کــه بــه مراقبــت باشــید بــرای بهداشــت تغذیــه کــودک: مــواد غذایــی آمــاده و همچنیــن شــیر در 	 

درجــه حــرارت اتــاق نگــه نداریــد. توجــه کنیــد بــه کیفیــت آب آشــامیدنی و بهداشــت کــودک.

کمک های اولیه برای اسهال:

اجتناب از توسعه دست دادن آب، اگر شا در حال حارض نشانه های کم آبی ندارید.. 1

در صورت وجود کم شدن آب بدن آن را درمان کنید .. 2

کودک را در طول و پس از قطع اسهال تغذیه کنید برای پیشگیری از اختالالت .. 3

مــرف مــواد غذایــی زیــر توصیــه مــی شــود: بــرای نــوزادان کــه مــواد غذایــی طبیعــی اســتفاده مــی کننــد توصیــه 

مــی شــود ادامــه شــیر مــادر، مــواد غذایــی دیگــر )برنــج، ســیب زمینــی، هویــج، گوشــت بــدون چربــی، ماهــی، 

مــوز، ســیب پختــه پوســت کنــده، کروســانت(. بایــد غذاهایــی کــه زیــادی قنــد دارنــد بــه کــودک نبایــد بدهیــد. آن 

مــی توانــد اســهال را بدتــر کنــد. بــه کــودک بایــد مــواد غذایــی بــه انــدازه بدهیــد کــه او مــی خواهــد و مــی توانیــد 

هــر 4-3 ســاعت ارایــه کنیــد.
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کمک های اولیه برای صدمات

بریدگی ها

آگــر شــا بــرش داریــد، زخــم را اول بایــد بــا زخــم بنــدی اســریل، پارچــه متیــز یــا حولــه کاغــذی فشــار بزانیــد بــرای 

جلوگیــری  خونریــزی. 

اگــر زخــم خیلــی شــدید خونریــزی دارد، خطــراز ابتــال بــه عفونــت کمــر اســت، چــرا کــه بــا خونریــزی میکــروب 

هــارا مــی شــوید.

زخمــی کــه بیشــر از یــک ســانتی مــر اســت حطــا  بایــد پیــش دکــر برویــد و اگــر نیــازی بــود، بــدوزد. در صــورت 

زخمــی کوچــک آن را بایــد ضــد عفونــی شــود و بایــد پوســته درســت بشــود و قبــل از آن زخــم را بــا پــچ  محافظــت 

. کند

مچ پا رگ به رگ

بهریــن کمــک کمپــرس رسد هســتند. آنهــا از وقــوع تــورم خواهــد جلوگیــری کننــد و دردرا کاهــش مــی شــود. اگــر 

پیــچ خوردگــی جــدی نیســت، روز بعــد کــودک بــه طــور معمــول مــی توانــد راه بــرود. ولــی، اگــر پــای کــودک روز 

بعــد هــم متــورم اســت و منــی توانــد آن را متوقــف کنــد، الزم اســت او را بــه دکــر بربیــد.

زانوی / آرنج پاره

ــا ســه درصــد پراکســید  ــد ی ــا ی ــس از آن، آن را ب ــا آب بشــویید. پ ــد ب ــه، زخــم را بای ــوان کمــک هــای اولی ــه عن ب

هیــدروژن متیــز کنیــد کــه بــه آن کمــک مــی کنــد زود درمــان بشــود. زخــم را شــب نبایــد بــا گاز پوشــش کنیــد چــرا 

کــه زخــم بــاز رسیــع تــر بــه درمــان مــی شــود.

خــراش کــه خونریــزی کــم دارد، اســاس بســیار خــوب اســت بــرای عفونــت و بــرای اینکــه توصیــه مــی شــود کــه روز 

بــا گاز اســریل یــا بانــد متیــز پوشــش داده بشــود، بــه منظــور از خــاک و باکــری محافظــت مــی شــود.

سوختگی از آتش / مواد شیمیایی

ســوختگی بســیار دردنــاک اســت. پوســت مــی ســوزد، قرمــز و بــا تــاول پوشــش داده شــده اســت. شــا تنهــا منــی 

توانیــد هیــچ چیــزی را انجــام بدهیــد، بجــز کــه جــای دردنــاک رسد کنیــد )تکــه  یــخ  کمــک مــی کنــد و یــا یــک 

جــت آب رسد(. بــرای بقیــه بــه دکربازدیــد کنیــد.



11

در جمهوری رصبستان بین وضعیت مهاجران غیر قانونی 
و پناهجویان تفاوت معنی وجود دارد:

مهاجــر غیــر قانونــی کســی اســت کــه بــه طــور غیــر قانونــی مــرز دولتــی را عبــور مــی کنــد ، بــه طــور غیــر 

ــرای در خواســت پناهندگــی  ــس ب ــد  پلی ــه کارمن ــن جمهــوری رصبســتان مــی باشــد و  ب ــی  در رسزمی قانون

مراجعــه  منــی کنــد. او مســئول ورود و اقامــت غیــر قانونــی اســت و اگــر پناهندگــی در خواســت نکنــد بــا 

تصمیــم دادگاه اورا زندانــی مــی کننــد یــا  جریمــه خواهــد شــد.

پناهجــو هــر کســی اســت کــه پــس از ورود )قانونــی و غیــر قانونــی( و یــا اقامــت در رصبســتان بــه کارمنــد  

پلیــس قصــد درخواســت پناهندگــی را در رسزمیــن رصبســتان بیــان مــی کنــد. چنیــن شــخص فــردی بــا اقامــت 

قانونــی مــی باشــد و بــه او مدارکــی داده مــی شــود کــه تاییــد در خواســت  پناهندگــی اســت. در عــرض 72 

ســاعت بایــد  بــه مرکــز پناهندگــی کــه در مــدارک ذکــر شــده اســت، گــزارش کنــد کــه از حقــوق زیــر اســتفاده 

. کنید

شام  به عنوان یک پناهجو در رصبستان حق به رشح زیر دارید:

ــد  ــت خواهی ــتان اقام ــوری رصبس ــن جمه ــی در رسزمی ــد پناهندگ ــی رون ــام ط ــی در مت ــور قانون ــه ط ب

داشــت. 

ــت  ــل اقام ــا  مح ــت و ی ــد داش ــت خواهی ــی اقام ــز پناهندگ ــا در مرک ــی ش ــد پناهندگ ــول رون در ط

ــد. ــود داری ــی خ ــع مال ــا مناب ــر ش ــی ، اگ خصوص

سند شناسایی بدست می آورید )کارت  شناسایی برای پناهجویان(

حرکت آزادانه در رسزمین جمهوری رصبستان اگر  با خود کارت شناسایی  پناهجویان دارید.

حق مراقبت بهداشتی خواهید داشت.

خدمات مرجم  رایگان و کمک های حقوقی رایگان در طول روند پناهندگی خواهید داشت.

حق آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان خواهید داشت.

شــا حــق کمــک اجتاعــی مالــی خواهیــد داشــت اگــر در مرکــز پناهندگــی اقامــت نداریــد و در محــل 

اقامــت خصوصــی زندگــی مــی کنیــد.
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Subotica

Novi Sad

Kruševac

Novi Pazar

Preševo

Niš

Leskovac

Šid

Belgrade

Kanjiža

Principovac

Šid
Adaševci

Preševo

Banja Koviljača

Krnjača

Sjenica

Tutin

Subotica

ASYLUM CENTERS AND RECEPTION 
CENTERS IN SERBIA

Reception Center

Asylum Center

Major city

There are 4 Asylum Centers in Serbia where asylum seekers 
are accommodated (Krnjača, Banja Koviljača, Sjenica, 

Tutin) and 6 Reception Centers (Subotica, Kanjiža, 
Principovac, Šid, Adaševci, Preševo.)

Distances:
Belgrade - Preševo = 383km

Belgrade - Tutin = 323km
Belgrade - Sjenica = 248km

Belgrade - Banja Koviljača = 149km
Belgrade (city center) - Krnjača = 10km

Belgrade - Šid = 109km
Belgrade - Subotica = 190km
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مراحل روند پناهندگی

بیان کردن قصد درخواست پناهندگی
در عرض 72 ساعت به مرکز پناهندگی برسید

به هر پليس وزارت عمور داخلی جمهوری رصبستان مراجعه کنيد، وارد شدن مرکز پناهندگی

درخواست پناهندگی/ اولین مصاحبه
از زمان ثبت نام از 15 روز تا 2 ماه

پس از وارد شدن مرکز پناهندگی و ثبت نام افرس مجاز از دفرت پناهندگی می آید به مرکز پناهندگی برای اولین مصاحبه

بازجویی / دومین مصاحبهء بزرگ
از 1 روز تا 2 ماه از اولین مصاحبه

پس از اولین مصاحبه افرس مجاز از دفرت پناهندگی می آید به مرکز پناهندگی برای دومین مصاحبهء بزرگ با ش�

تصمیم گیری دفرت پناهندگی
2 ماه از اولین مصاحبه

اعطای تقاضای پناهندگی
ادغام در رصبستان

اعطای تقاضای پناهندگی
ادغام در رصبستان

اعطای تقاضای پناهندگی
ادغام در رصبستان

شکایت
ارائه به کمیسیون پناهندگی

رد درخواست پناهندگی

تصمیم گیری کمیسیون پناهندگی

رد درخواست پناهندگی

رد درخواست پناهندگی
ترک رصبستان

شکایت
ارائه به دادگاه اداری

تصمیم گیری دادگاه اداری

جمهوری رصبستان در آخر روند پناهندگی به پناهجویان می تواند دو نوع حفاظت ارایه کند:

1. حفاظت پناهندگی – اگر دارای ترس موجه از اذیت و آزار در کشور اصلی خویش به دلیل: دين، نژادی ، جنسيت 
، زبان ، مليت ، عضويت در يک گروه خاص اجت�عی و يا عقیده سیاسی.

2. حفاظت با رشایت خاص – در صورتی که پس از بازگشت به کشور خود به شکنجه، رفتار غیرانسانی و اهانت 
شدید، و یا خطر برای زندگی خود به دلیل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، در درگیریهای مسلحانه داخلی و یا 

نقض گس رده حقوق بر قرار در کشور خود تهدید شده است.
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Every day at 3 PM
 (15:00) and 7 PM

 (19:00) a bus arrives 
w

hich takes people to «Krnjača» cam
p for free. Bus stop 

is m
arked on the m

ap (above the Afghan park).

The location of the police station that issues papers for 
asylum

 seekers is also m
arked on the m

ap (bottom
 right).
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DANUBE         RIVER

Bogoslovija AreaAfghan Park Area

“Krnjača”
Open Camp

TRAM 12

B
U

S
 10

8

BUS 10
8

PUBLIC TRANSPORT FROM AFGHAN 
PARK AREA TO «KRNJAČA» OPEN 
CAMP

AFGHAN
PARK

AFGHAN
PARK

BRISTOL
PARK

TRAM 12

TRAIN
STATION

TRAM
 12

TRAM
 12

B
U

S 
10

8

B
U

S
 10

8

Take the TRAM No. 12 at the tram 
stop accross the Train Station and 
get off at the stop “Omladinski 
stadion” (last stop).

Take the BUS No. 108 and get off 
the bus at the bus stop “Politika”.
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194 381+آمبوالنس

192 381+پلیس

مرکز پناهندگی در بلگراد

Pancevacki put St. )Krnjaca(
+381 64 8281 635

مرکز پناهندگی بوگووجا

Bogovadja St.
+381 14 78 035

مرکز پناهندگی سینیتسا

Jablanicka St.
+381 63 8765 220

مرکز پناهندگی توتین

1 Vidrenjacka St.
+381 20 5724 304

مرکز پناهندگی بانیا کوویلیاچا

Narodnog fronta St.
+381 15 820 267

مرکز پذیرش پرشوو

2 Vase Smajevica St.
+381 17 664 152
+381 64 8281 689

مرکز آموزش و پرورش کودکان و جوانان

219 Bulevar Oslobodjenja St.
+381 11 2492 301

7272 311 11 381+کمیساریای پناهندگان و مهاجرت

006 78 14 381+صلیب رسخ بوگووجا

616 2620 11 381+صلیب رسخ بلگراد
+381 11 3032 115

سازمان برشدوستانه “ماموریت رشق و اروپا”

)Subotica(
+381 24 781 787

کمک های حقوقی و روانی از “مرکز حفاظت و کمک پناهجویان” 

)بلگراد(

+381 11 323 30 70
+381 11 407 94 65
+381 69 267 05 03
+381 63 704 70 80

شامره تلفن های مهم:


