Arabiska

Arabiska

Dari

Dari

Engelska

Engelska

Välkommen
till Malmö
Sveriges tredje största stad

Det här är information till dig som är ensamkommande barn på flykt.
Att vara ensamkommande barn betyder att du är under 18 år och inte
har sällskap av föräldrar eller annan vårdnadshavare när du kommer
till Sverige. På det här pappret hittar du kort information om vad som
kommer att hända nu och vem du ska vända dig till för att får rätt hjälp.

Polisen
Polisen hjälper ensamkommande barn att få rätt hjälp
vid Sveriges gräns. Det är polisens jobb att se till att ingen
råkar illa ut och de hjälper till att hålla ordning.

Malmö stad
Malmö stad hjälper ensamkommande barn att få boende,
en säng att sova i, trygghet, mat och vuxna att prata med.
Malmö stad hjälper dig även att få sjukvård om du
behöver det.
Migrationsverket
Det är hos Migrationsverket som du ska söka asyl. När du
har sökt asyl i Sverige får du rätt till boende i en stad i
Sverige. Där får du börja skolan.
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Sveriges gräns
• Polisen frågar dig hur gammal du är.
• Polisen hjälper alla ensamkommande barn, det vill säga
de som är under 18 år och kommer hit utan någon
målsman.
• Alla ensamkommande barn får hjälp med mat, resor till
boende med mera.
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Väntplats för ensamkommande barn
• Här får du något varmt att dricka och något litet att äta,
här finns wifi och toalett.
• Du får ett papper där ditt namn ska skrivas.
• Du får vänta upp till några timmar på att bli hämtad med
buss eller bil.
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Väntplats för ensamkommande barn som
ska få ett tillfälligt boende
• Här får du ett könummer som ger dig rätt till ett tillfälligt
boende.
• Vi fyller i fler uppgifter på ditt papper för att vi ska kunna
hjälpa dig så bra som möjligt, till exempel din ålder och
vilka språk du talar.
• Du får vänta upp till några timmar på att bli hämtad med
buss eller bil.
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Migrationsverket
• Du får transport till Migrationsverket för att söka asyl
i Sverige
• Det är här du lämnar dina fingeravtryck och registreras
som asylsökande i Sverige. Det ger dig rätt att stanna i
Sverige under tiden din asylansökan behandlas. När du
sökt asyl i Sverige får du rätt till ett boende, du får gå i
skolan och du får resa inom Sverige.
• Här får du vänta några timmar på registreringen och
sedan får du transport tillbaka till ditt tillfälliga boende.
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Boende under ansökan
• Du får resa till den plats i Sverige där du ska bo och gå
i skolan i väntan på att Migrationsverket behandlar din
asylansökan.
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Tillfälligt boende
• Här får du en sängplats, dusch, enkla kläder, mat och
du får träffa vuxna du kan prata med. Det finns ofta TV,
möjlighet till viss fritidssysselsättning och wifi.
• Här får du stanna under den tid du väntar på besked om
var i Sverige du ska få bo och gå i skolan.

