ارائه پشتیبانی و حامیت به ادغام پناهجویان و ذینفعان حفاظت بین املللی در بلغارستان
شامره پروژهBG65AMNP001-2.004-0005-C01 :

ما چه کاری انجام میدهیم:
•

ما به ادغام پناهجویان ،متقاضیان و ذینفعان حفاظت بین املللی در بلغارستان از طریق ارائه
حامیت های اداری ،حقوقی ،پزشکی ،روحی و اجتامعی آنها کمک می کنیم :
 حامیت روانشناختی-تشخیص مشکالت سالمت روانی ،مداخله در مواقع بحران ،حامیت از •
کودکان بدون همراه و گروه های آسیب پذیر( ارزیابی ریسک/خطر و ارزیابی منافع عظمی کودک(:

متاس با ما:



مشاوره حقوقی -ارائه خدمات در مورد پروسه ،اطالعات و مشاوره ،و همچنین کمک به کارهای اداری .



حامیت اجتامعی  -کمک به ذینفعان برای دسرتسی به خدمات بهداشتی و اجتامعی• ،
پیدا کردن شغل و محل اقامت ،ثبت نام با یک پزشک عمومی ،ثبت نام فرزندان خود در مکاتب/
مدارس و کودکستان های بلغاری ،اخذ کارت شناسایی بلغاری ،باز کردن حساب بانکی ،برنامه
ریزی مشاوره و قرار مالقات و همراهی آنها به نهادهای دولتی و غیره .

•

ما جلسات اطالعاتی در مورد پروسه های حقوقی  ،بهداشت و ارتقاء سالمت ،اخالق کاری و سایر •
موضوعات مورد عالقه را که نیازمند توضیح و بحث بیشرت است دائر می کنیم .

•

ما با زنان و کودکان فعالیت های اجتامعی و فرهنگی را سازماندهی میکنیم و در آن اشرتاک می ورزیم .

•

ما پناهجویان و ذینفعان حفاظت بین املللی را به سایر خدماتی که از سوی سازمان بین املللی
برای مهاجرت و یا سایر سازمانهایی همکار ارائه میگردد میفرستیم.

•

ما خدمات ترجمه کالمی و تفسیری را به پناهجویان ارائه میدهیم.
 تیم مرتجامن ما ،خدمات ترجمه کالمی و تفسیری را به زبانهای کمیاب به مهاجرین فراهم میکنند.

•
•
•
•
•
•

یک روانشناس •
یک کارمند اجتامعی
یک متخصص حقوقی
یک متخصص ارشد حفاظت
یک متخصص اداری و حقوقی در دفرت ساحویی آی-او-ام در هارمنلی
مرتجامن به زبان های کمیاب

