
25تا 16شما بین 
ساله هستید؟  شما پناهنده یا متقاضی 

پناهندگی هستید؟ 

(  ماموریت محلی)لوکالمیسیون
شما را همراهی اوکسیتانیاستان 

می کند
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خود را پرورش 
دادن و تفریح 

کردن

پیدا کردن یک 
کار

ساختن یک سی 
وی، نامه همراه، 
درخواست برای 

...کار

آموزش

برنامه های آموزش 
زبان، یادگیری، به 
دست آوردن یک 

...دیپلم

تداوی

دسترسی به 
خدمات صحی

شناخت حقوق 
هامکلفیتو 

دریافت کمک 
در امور

تحت )کمک مالی 
، امور (شرایطی
...اداری

اطالع رسانی 
و جهت دهی

داشتن همه 
که به آن معلوماتی

...نیاز دارم

سفر

تامین هزینه مالی 
برای گذراندن 

رانندگی، الیسنس
کمک برای استفاده 

... ترانسپورتاز 

و می تواند شنیده می شود نیازهای شخص جوان،  لوکالمیسیوندر اداره 
. می شودمنددر کارهایش بهره پیگیری شخصی از 
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