Welcome! You have arrived in Slovenia.
The language spoken in Slovenia is Slovene. Many people also speak English or German.
Slovenia’s neighbouring countries are Croatia, Hungary, Austria and Italy.
Slovenia is a member of the EU and part of the Schengen area.

To enter Slovenia, you need a passport and a visa. If you do not have these documents, you will
be registered after entering Slovenia.
The police will take you to the closest accommodation centre, where you can rest. You will also
be provided with food, clothing and medical care. You will also go through the registration
procedure.
During the registration procedure, the police will perform a security examination and identification,
and you will be photographed.
If you are part of a larger group, we kindly ask you to be patient.
You can apply for international protection at any time.
After registration, you will be taken to accommodation centres, where movement is usually not
restricted. Once there, you will also be provided with the basic care: food, clothing and emergency
medical care.

At the reception centre, you will be safe and will receive help (food, clothing, emergency health
care and information) from:

Karitas
The Police

Caritas Slovenia

Civil Protection

Red Cross

If you become separated from your family members,
please notify a person with a Red Cross tag or write to
rfl@rks.si, and they will try to locate them.

Slovene Philanthropy

أهال وسهال! لقد وصلتم إىل سلوفينيا
اللغة املتحدث بها يف سلوفينيا هي اللغة السلوفانية .يتحدث العديد من األشخاص أيضا اللغة اإلنجليزية واللغة األملانية.
دول الجوار هم كرواتيا ،املجر ،النمسا وايطاليا.
سلوفينيا عضو يف اإلتحاد االورويب وجزء من منطقة الشنجن.

للدخول إىل سلوفينيا ،انت تحتاج جواز سفر وتأشرية .وإذ مل تكن هذه الوثائق بحوزتك ،فسوف يتم تسجيلك بعد الدخول إىل
سلوفينيا.
سوف تصطحبك الرشطة إىل أقرب مركز لإلقامة حيث بإمكانك أن ترتاح ،وعند اللزوم سوف يتم أيضا إمدادك بالطعام واملالبس
والعناية الطبية .سوف تحتاج أيضا لخوض إجراءات التسجيل.
خالل اجراءات التسجيل سوف تجري الرشطة أختبار أمن و اثبات هوية وسوف يتم تصويرك.
نرجوا منك التحيل بالصرب ،إذ كنت أحد أعضاء املجموعات الكبرية.
ميكنك التقدم بطلب الحامية الدولية يف أي وقت.
بعد التسجيل سوف يتم أصطحابك إىل مراكز اإلقامة ،حيث تكون الحركة غري مقيدة عادة .عند الوصول إىل هناك ،سوف يتم
إمدادك بالعناية األولية :الطعام ،املالبس و العناية الطبية الطارئة.

يف حال تعرضك لالنفصال عن أعضاء أرستك ،الرجاء التكرم بإبالغ أي شخص يحمل عالمة الصليب األحمر أو إرسال رسالة
الكرتونية عىل is.skr@flr :وهم سوف يحاولون التوصل إىل مكان عائلتك.

Karitas
الرشطة

كاريتاس سلوفينيا

الحامية املدنية

يف حال تعرضك لالنفصال عن أعضاء أرستك ،الرجاء التكرم بإبالغ أي شخص يحمل
عالمة الصليب األحمر أو إرسال رسالة الكرتونية عىل is.skr@flr :وهم سوف
يحاولون التوصل إىل مكان عائلتك.

الصليب األحمر

مؤسسة اإلحسان السلوفينية

