
 ( ان أي واي بي ) مشروع نورویتش الدولي للشباب

 

 

 ان مشروع نورویتش الدولي للشباب (ان أي واي بى) هو عباره عن مجموعه لألشخاص في نورفولك الذین تتراوح أعمارهم بین 11 -
  و 25 عاما. منهم من یطلب اللجوء او من بینهم الجئین. بدأ (ان أي واي بي) في عام 2002

  نرید مساعدتك على االستمتاع بالحیاة في نورفولك وتحقیق اهدافك -

  لدینا مجموعه للشباب كل أسبوع، وفصل للغة اإلنجلیزیة اسبوعیا ونذهب في رحالت -

 ال یوجد ضغوط للحضور، فقط تعال عندما ترید ذلك -

 یرجى إعالمنا إذا كان هناك شيء معین ترید القیام به أو تعلمه أو تناوله -

 نحن نطلب ارقام الهواتف وتفاصیل االتصال حتى نتمكن من إخبارك بما نقوم به، وایضا نطلب بمعرفه تفاصیل االتصال بمن -
 نتواصل معه في حالة الطوارئ. لن نعطي معلوماتك ألشخاص آخرین دون سؤالك

  لدى (ان أي واي بي) بعض المتطوعین الرائعین الذین یساعدوننا كل أسبوع -

 لدینا أمناء تحكم (ان أي واي بي). جمیع المؤسسات الخیریة لدیها مجلس أمناء یتخذ قرارات بشأن المؤسسة الخیریة -

  : الموظفون في (ان أي واي بى) هم -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ollie   (07415 734896)                                                     Lauren   (07484 855210) 
 

 

 



 اعتنى بنفسك وباألخرین
 اذا كنت بحاجه الى المساعدة في شيء ما، او اذا كنت ال تشعر باألمان، او اذا قال شخص ما او فعل شیئا ال

 تحبه، فتحدث الى احد موظفي (ان أي واي بي) او شخصا اخر كبیرا راشدا تثق به مثل موظف اجتماعي - احد
  الوالدین - موظف یقدم لك الدعم - مدرس او مقدم رعایة

 

 في المملكة المتحدة، یجب على جمیع البالغین احترام األطفال وحمایتهم. إذا فعل أي شخص راشد شیئا یجعلك تشعر بعدم االرتیاح، فقم
  بإبالغ شخصا بالغا اخر یكون محل ثقه لك

 

  اذا كنت ترید ان یساعدك شخص ما في التواصل مع الموظف االجتماعي الخاص بك، یمكنك االتصال -

  Coram Voice (على 08088005792 (یمكنهم استخدام مترجمین

 MAP Norwich: اذا كنت ترید نصیحه، یمكنك االتصال ب -

 في نورویتس على الرقم 08000744454 (یمكنهم استخدام مترجمین) (الدوام من االثنین الى الجمعة من الساعة 10:30 صباحا الى
  (5:30 مساء

 في حاله الطوارئ اتصل برقم 999 -

 

 عندما یكون عمرك 18

 ان أي واي بي) مخصص للشباب الذین تتراوح أعمارهم بین 11 و25 عاما، من المهم ان یأتي األشخاص من مختلف االعمار الى (ان)
  أي واي بي) ویمكن لألعضاء األكبر سنا مساعده األعضاء األصغر سنا

 

 بموجب قانون المملكة المتحدة، أنت طفل قبل عید میالدك الثامن عشر وشخص بالغ بعد عید میالدك الثامن عشر

 

 للحفاظ على سالمه جمیع األطفال والبالغین، هناك بعض األشیاء التي نحتاج جمیعا الى تذكرها. هذا أیضا ینطبق على جمیع البالغین في
 (ان أي واي بي)، بما یضم الموظفین والمتطوعین واالمناء

 

 الصور ومقاطع الفیدیو

 ال ُیسمح للبالغین في (ان أي واي بي) بالتقاط صور ومقاطع فیدیو لألطفال دون موافقه والدیهم \ مقدم الرعایة \
 الموظف االجتماعي ویجب ان یكون االمر مقبوال، یرجى عدم التقاط الصور ومقاطع الفیدیو لألطفال في (ان أي

  (واي بي

 

  بیانات االتصال

 ال ُیسمح للبالغین في (ان أي واي بي) بمشاركه بیانات االتصال مع األطفال دون ان یقول والد الطفل \ مقدم الرعایة \
 الموظف االجتماعي انه موافق، یتضمن ذلك ارقام الهواتف والعناوین ووسائل التواصل االجتماعي. اذا كنت ترغب
 في االتصال بشخص یقل عمره عن 18 عاما، فیجب علیك أوال التحدث الى احد والدیه \ مقدم الرعایة \ الموظف

  (االجتماعي او التحدث الى احد موظفي (ان أي واي بي


