مرحبا بكم في
مالمو

ثالث أكبر مدينة في السويد.

نقدم لك هذه المعلومات لو كنت من الالجئين القصر الذين ال يصحبهم أحد.
ويعني مصطلح الجئ ليس بصحبته أحد أن عمرك يقل عن  18عام وأنك ال ترافق والديك
أو أي وصي أخر عندما تصل إلى السويد .في هذا الكتيب ،سوف تجد معلومات موجزة
عن الذي سوف يحدث اآلن ومن عليك االتصال به ليقدم لك المساعدة المناسبة.

الشرطة
سوف تساعد الشرطة القاصرين الذين ال يرافقون أحد للحصول على
المساعدة المناسبة على حدود السويد .ومن ضمن عملهم أن يتأكدون
من عدم وقوع أي شخص في مشكلة ويساعدون على الحفاظ على النظام
واحترام القانون.
مدينة مالمو
تساعد مدينة مالمو القاصرين الذين ال يرافقهم أحد على الحصول على
سكن وسرير للنوم عليه واآلمان والطعام وأشخاص كبار يستطعيون
التحدث معهم .وتساعدكم مدينة مالمو أيضا على تقديم الرعاية الصحية
لو احتجتم إليها.
وكالة الهجرة الوطنية
تُعد وكالة الهجرة الوطنية المكان الذي من خالله يمكنكم تقديم طلب
الحصول على حق اللجوء .وبعد تقديمكم طلب الحصول على حق
اللجوء في السويد ،يحق لكم العيش في أي مدينة في السويد .كما يمكنكم
أيضا الذهاب هناك إلى المدرسة.
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الحدود السويدية
•
•
•
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منطقة انتظار القصر الذين ال يرافقهم أحد
•
•
•
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•

•

سوف تحصلون هنا على رقم مرجعي يحق لكم من خالله الحصول على
سكن مؤقت.
عليكم كتابة المزيد من المعلومات في النموذج المقدم لكم حتى نستطيع أن
نساعدكم بأكبر قدر ممكن ،على سبيل المثال يرجي توضيح أعماركم وأي
لغة تتحدثون بها.
عليكم االنتظار هنا لبعض الساعات حتى تصل سيارة أو حافلة لتقللكم.

وكالة الهجرة الوطنية
•
•

•
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سوف تحصلون هنا على مشروب ساخن ووجبات خفيفة .لدينا ايضا اتصال
انترنت هوائي وحمامات.
سوف تحصون على نموذج لكي تكتبون اسمكم عليه.
عليكم االنتظار هناك لبعض الساعات حتى تصل سيارة أو حافلة لتقللكم.

منطقة انتظار للقاصرين الذين ال يرافقهم أحد والذين سوف
يحصلون على سكن مؤقت
•
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سوف تستفسر الشرطة عن عمرك.
تساعد الشرطة كل القاصرين الذين ال يرافقهم أحد ،الذين تقل أعمارهم عن
 18عام والذين يصلون هنا مع والديهم أو مع أي وصي أخر.
يتلقى كل القصر الذين ال يرافقهم أحد المساعدة في الطعام والسفر والسكن،
الخ.

سوف يتم نقلكم إلى وكالة الهجرة الوطنية حيث يمكنكم تقديم طلب الحصول
على حق اللجوء.
سوف تتركون هناك بصمات أصابعكم وسوف يتم تسجيلكم كطالبي
الحصول على حق اللجوء في السويد .بموجب ذلك ،سوف يحق لكم البقاء
في السويد حيث يتم مراجعة طلبكم .وبعد أن تفرغون من تقديم طلب حق
اللجوء في السويد ،سوف يحق لكم العيش في السويد والذهاب إلى مدارسها
والتنقل بين أرجائها.
عليكم االنتظار هناك لبعض الساعات قبل أن يحين دوركم لتقديم طلبكم
للجوء .وبعد ذلك سوف يتم نقلكم إلى مسكنكم المؤقت.

العيش أثناء مراجعة طلبكم للحصول على حق اللجوء
•

سوف تسافرون إلى مكان نحدده لكم في السويد حيث يمكنكم العيش فيه أثناء
قيام وكالة الهجرة الوطنية بمراجعة طلبكم للحصول على حق اللجوء.
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السكن المؤقت
•
•

سوف تحصلون هناك على سرير وحمام ومالبس بسيطة وطعام
وسوف تتقابلون مع كبار يمكنكم التحدث معهم .وغالبا ما يوجد
هناك تلفاز وبعض األنشطة الترفيهية واتصال هوائي باالنترنت.
سوف تقيمون هناك حتى يتم إصدار قرار يوضح في أي منطقة في
السويد سوف تعيشون وأي المدارس إليها تذهبون.

