به شهر مالمو
خوش آمدید

سومین شهر بزرگ در کشور سوئد

این اطالعات برای شما که یک پناهنده کودک بدون همراه است ،ارائه می شود.
کودک بدون همراه بمعنی آن است که شما زیر  18سال سن دارید و شما بدون همراهی
پدر و مادر خود و یا سرپرست خود سوئد هستید .در این جزوه ،شما می توانید در این
جزوه اطالعات مختصری در خصوص وقایع کنونی و کسانی که برای دریافت کمک
مناسب می توانید به آنها مراجعه کنید ،پیدا کنید.

پلیس
پلیس به کودکان بدون همراه برای دریافت کمک مناسب در مرز
سوئد ،کمک میکند .این قسمتی از کار پلیس است تا کسی در مشکل
نماند و نیز به حفظ نظم و قانون ،کمک کند.
شهرستان مالمو
شهرستان مالمو به کودکان بدون همراه کمک می کند تا اقامت ،محل
استراحت ،ایمنی ،مواد غذایی دریافت نمایید و نیز بزرگساالنی که
بتوانید با آنها همصحبت شوید .همچنین شهرستان مالمو به شما کمک
می کند تا مراقبت های صحت که ممکن است به آن احتیاج داشته
باشید ،دریافت نمایید.
آژانس ملی مهاجرت
آژانس ملی مهاجرت ( )Migrationsverketمکانی است که شما
درخواست پناهندگی خود را به آنجا ارائه می¬کنید .پس از اینکه
درخواست پناهنده گی شما در سوئد انجام گرفت ،شما حق دارید که در
شهرستانی در کشور سوئد زنده گی کنید .شما همچنین باید به مدرسه
بروید.

تلفون 040-341000 :ایمیل info@malmo.se :صفحه اصلیwww.malmo.se :
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مرز سوئد
•
•
•
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محل انتظار برای کودکان بدون همراه
•
•
•
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•

•

در اینجا شما یک شماره مرجع دریافت می¬کنید ،که شما را واجد دریافت
محل اقامت موقت میکند.
ما اطالعات بیشتری را در فرم شما می نویسیم ،که بهتر میتواند به شم
کمک کند ،به عنوان مثال سن و زبانی را که با آن صحبت میکنید.
شما باید در اینجا  ،تا زمانی که یک اتوبوس یا ماشین شما را سوار کند؛
برای چند ساعت صبر کنید.

آژانس ملی برای مهاجرت ()Migrationsverket
•
•

•
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شما در اینجا نوشیدنیهای گرم و چند غذای میان وعده کوچک دریافت
خواهید کرد .ما همچنین در اینجا شبکه انترنت  Wi-Fiو توالت را به
شما ارائه می¬کنیم.
شما یک فرم ،که در آن نام شما نوشته شده است ،دریافت می کنید.
شما باید در اینجا  ،تا زمانی که یک اتوبوس یا ماشین شما را سوار کند؛
برای چند ساعت صبر کنید.

محل انتظار برای کودکحان بدون همراه است که محل اقامت
موقت دریافت می¬کنند
•
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پلیس سن شما را از شما می¬پرسد.
پلیس به همه کودکان بدون همراه که کمتر از  18سال دارند و بدون پدر
و مادر یا قیم به اینجا آمده¬اند ،کمک میکند.
همه کودکان بدون همراه ،غذا ،وسیله سفر به محل اقامت خود ،و غیره را
دریافت می¬کنند.

شما به “ ”Migrationsverketمنتقل میشوید ،که در آنجا شما می توانید
برای اخذ پناهندگی در کشور سوئد درخواست ارائه کنید.
در آنجا نشان انگشت شما گرفته می شود و به عنوان متقاضی پناهندگی در
سوئد ثبت می¬گردد .شما حق دارید تا زمانی که پروسه پناهندگی شما در حال
رسیدگی است در سوئد اقامت داشته باشید .پس از درخواست پناهنده گی شما
در سوئد انجام گرفت ،شما حق دارید که در سوئد زنده گی کنید و به مدرسه
بروید و به مسافرت بروید.
شما باید در اینجا چند ساعت صبر کنید تا نوبت رسیدگی به درخواست پناهنده
گی شما برسد .پس از آن ،شما به محل اقامت موقت خود منتقل می شوید.

در حالی که تقاضای پناهندگی شما در حال بررسی است شما
اینجا زنده گی می کنید
•

ممکن است شما به محلی در کشور سوئد مسافرت کنید که تقاضای پناهندگی
شما در آنجا از طرف “ ”Migrationsverketدر حال بررسی است.
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محل اقامت موقت
•

•

در اینجا شما یک تخت ،حمام ،لباس های ساده ،مواد غذایی دریافت
خواهید کرد و همچنین مالقات با بزرگساالنی که بتوانید با آنها
همصحبت شوید .همچنین غالبا در اینجا تلویزیون ،وسایل تفریح و
شبکه انترنت  Wi-Fiارائه می شود.
شما تا زمانی که در خصوص محل زنده گیتان و رفتنتان به
مدرسه تصمیم گرفته نشود ،در اینجا خواهید ماند.

