رساله ترحيب

نحن نرحب بك لدينا ترحيﺒا
حارا

عزيزي/عزيزتي
مثل أي شخص اخر فأنت لديك حقوق وواجبات .وهذا هوالحال لديﻨا
أيضا .لديك حقوق عامه والتي يمكﻨك ايجادها على
سبيل المثال في لوحه)ملصق( المعلومات الموجود في المبﻨى التابع
له
اضافه لذلك فأنت تملك في المبﻨى التابع له حق المشاركه بالرأي
في جميع اﻷمور الخاصه بك

الحقوق

 .سيتم ابﻼغك ومشاركت بالمﻨاقشات الهامه أو القرارات التي
تخصك المساعده
 .سيتم اعﻼمك بالتغييرات على سبيل المثال في حال قدوم أطفال أو
شباب الى مجموعتك أو في حال تركهم لها .أو في حال
قام أحد المشرفين أو المشرفات بتغيير مكان عمله أو في حال قدوم
مشرف أو مشرفه جديده اليكم
 .سيتم مشاركتك واطﻼعك على قائمه قوانين المجموعات وتﻨفيذها
 .سيتم اطﻼعك على اﻷنشطه الترويحيه وكيفيه قضاءها
 .سيتم تعريفك على خطه العمل وجدول اﻷستعداد الحالي

الواجبات

الى جانب الحقوق لديك أيضا واجبات .بﻨاء عليه فأنه من المهم أن تتقيد
بقوانين السكن في المبﻨى الخاص بﻨا
نحن نطلب مﻨك مايلي
 .التعامل باحترام مع الجميع في المبﻨى
 .التعاون مع المشرفين
 .اﻻلتزام بالمواعيد
 .اﻻلتزام بقواعد المجموعات ونظام السكن في المبﻨى
 .المشاركه الفعاله ﻷجل تحقيق أهدافك

بالﻨسبه لﻨا انه من المهم جدا ان تشعر بالراحه هﻨا .وبﻨاء عليه
فأنﻨا نحثك على أن تﻨقل لﻨا أفكار جديده,طلبات أو شكاوي
يرجى التحدث معﻨا حول رغباتك و مشاكلك .والتي من الممكن
أن تحصل مع المشرفين أو مع اﻷطفال والشباب اﻻخرين أيضا.
كذلك من الممكن أن ﻻتكون أنت والمشرف الخاص بك على

مشاركه

توافق مستمر .القرارات سيتم توضيحها وتفسيرها لك .في حال
شعرت بمعامله ظالمه فلديك الحق بتقديم شكوى .في حال عدم
رغبتك بالتحدث مع المشرفين بشكل مباشر فيمكﻨك التحدث مع
اداره البرنامج او كتابه رساله ووضعها في صﻨدوق البريد
الخاص باﻻقتراحات والشكاوي .المشرفين يرشدونك أين تجد
صﻨدوق البريد هذا .يتم تفريغ صﻨدوق البريد هذا من قبل شخص
من ادراه المبﻨى الخاص بك ويقرأ من قبله لمره واحده فقط.
وعلى صعيد مﻨفصل لديك الحق في تقدم شكوى فيما يخص
اﻷمور الهامه لدى المسؤوله العامه ) السيد ديتر باومهف(

نتمﻨى لك وقت جميﻼ لديﻨا
فريق مؤسسه سوكونتباو والمديره العامه
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