ﭘﺮوژه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﻧﺎروﯾﭻ

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﺷﻬﺮ ﻧﺎروﯾﭻ ﺑﺮای ﮔﺮوﭘﯽ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ  ٢۵-١١ﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻮرﻓﻮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﭘﺮوژه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﻧﺎروﯾﭻ در ﺳﺎل
 ٢٠٠٢آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﻫﺪاف و آرزو ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ
ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﻪ وار ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ و ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﺎی
دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻫﻨﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﻏﺬا ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺗﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﺎد آوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺜﻼ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺬای
ﺣﻼل ﻻزم دارﯾﺪ
ﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎره ﺗﯿﻠﻔﻮن از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی را ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .دﯾﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ در وﻗﺖ ﺿﺮورت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻫﯿﺞ وﺟﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﺳﺎزﯾﻢ

در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎ اﺷﺨﺎص دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ داوﻃﻠﺐ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺪف ﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎره ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی دارد ﮐﻪ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد
اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺼﻮءﻧﯿﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺂﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮده  .ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻤﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺮای ﮐﺪام ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ
اﮔﺮ ﮐﺪام ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻی ﺷﺎن اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ ﺧﺒﺮ
ﺑﺪﻫﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ از اﻃﻔﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺪام ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ ) .(٠٨٠٨٨٠٠۵٧٩٢اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﮕﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮره ﻧﯿﺎز دارد در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ٠٨٠٠٠٧۴۴۴۵۴ .
در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﮕﯿﺮد
.در ﺻﻮرت ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٩٩ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ  ١٨ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻦ  ٢۵-١١ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .آﻣﺪن ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻮن اﻋﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮردﺗﺮ در داﺧﻞ ﮔﺮوپ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺴﺎل و اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از  ١٨ﺳﺎل ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوپ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ .ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺟﺪی
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ

ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺞ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎل ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻓﺎﻣﯿﻞ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد .ﻟﻄﻔﺎ ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮ اﻃﻔﺎل زﯾﺮ ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎل را در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺑﺪون اﺟﺎزه واﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺎﻣﯿﻞ،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺒﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،آدرس و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﺟﻮان زﯾﺮ ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎل در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ
از ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎن اول اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

