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خانم ها و آقایان محترم
ما کسانیکه در کمپ های اضطراری )نگتیفی ( زنده گی میکنیم میخواهیم به عنوان یک انسان برای شما وضعیت ای را که در آن
زنده گی کردیم ,زنده گی میکنیم و زنده گی خواهیم کرد را بیان کنیم.
برای ما مردم رد شده  ،این وضعیت بسیار دشوار و دردناک است .ما نمی توانیم آزادانه حرکت کنیم زیرا از بازداشت شدن می
ترسیم .برخی از ما محدودیت حرکت داریم )ممنوع الخروج از یک مکان مشخص (.
ما باید یک یا دو بار در روز برای دریافت کمکهایمالی و اضطراری امضا کنیم  ،که بااین کمک مالی باید هزینه مواد غذایی ،
محصوالت بهداشتی  ،تحرک و ارتباطات خود را بپردازیم .چنین الزامات دقیقی برای امضا در کانتونهای دیگر وجود ندارد .این
رفتار غیرانسانی و نا عادالنه است.
از  ۲۲ژوئن  ۲۰۲۰تصمیم گرفته شده که روزانه دو بار برای دریافت كمكهای اضطراری امضا كنیم .این امر باعث می شود .
بازدید از محل های جلسات و کورس های زبان آملانی و خرید مواد غذایی برای ما بسیار دشوار یا حتی غیرممکن باشد عالوه بر
این  ،ویروس دامن گیر کوید  ۱۹یا کرونا تمام نشده است این شیوه امضا کردن خطرناک است و خطر ابتال به عفونت را زیاد تر
میکند .زیرا ما باید هر روز دو دفعه امضا کرده وهردفعه به مدت طوالنی در مقابل دفاتر برای دریافت ها منتظر بمانیم.
ما حق این را داریم تا از زنده گی و صحتمندی خویش محافظت کنیم .حتی وقتی که در کمپ ها به سر میبریم .تائیدی موجود
بودن ما در کمپ از طریق اداره مهاجرت هفته یکبار نیز امکان پذیر است  .ثبت نام یک بار در هفته برای همه امکان پذیر و امر
عادالنه است.
خواست مااین است که شرایطی ایجاد شود تا بتوانیم فقط هفته ای یکبار امضا کرده و پول خود را بدست بیاوریم.

آرزو می کنیم که دیگر مجبور نباشیم که با این مشکالت روبرو شویم.
ما منتظر پاسخ سریع و مثبت شما هستیم.
با احترام  :پناهنده گان رد شده از کمپ های اضطراری
کانتون زوریخ

