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ســــــالم

این رساله برای دادن معلومات برای شامکه بدون والدین به 
سویدن آمده وتقاضای پناهندگی کرده اید، تهیه شده است. 

بدیهی است که ازرساله کسانی نیز استفاده میتوانندکه 
میخواهنددرمورد پناهندگی وتقاضای پناهندگی معلومات بیشرت 

حاصل کنند. دراینجا متام مراحلی که یک پناهجوطی میکند، 
توضیح داده میشود.

رساله میتواندبه ترتیب مختلف موردمطالعه قرارگیرد. 
شاممیتوانیدرسارسرساله ازصفحه ی اول الی اخیررامطالعه 

کنیدتادرموردهمه جهات تقاضای پناهندگی معلومات حاصل کنید. 
ویاشاممیتوانیدآن بخشی رامطالعه کنیدکه مربوط به مرحله ایست 

که خوددرآن قراردارید.

این رساله رانگهداری کنید! شایددرمدت موجودیت تان درسویدن 
بحیث پناهجو بکارتان آید.

ازهمه اطفال، نوجوانان، معلامن وسایراشخاص بااهمیت 
درسازمان حقوق اطفال درجامعه، سازمان نجات اطفال، صلیب 

رسخ، سازمان کمک انفرادی به انسانها ومکتب عالی ماملوکه 
درتهیه ی رساله همکاری منوده اند، عمیقاً سپاسگذاریم!

 بریس یاسازمان حقوق اطفال درجامعه کارزیادی رابرای 
تامین حقوق کودگان ونوجوانان انجام میدهد. به صفحه ی 

www.bris.se :انرتنتی این سازمان با این ادرس رسبزنید

ای. ام. مخفف نام سازمان کمک انفرادی به انسانها است 
که برای جلوگیری ازفقرو بیچارگی وزندگی پرمحرومیت کارمیکند.

 به صفحه ی انرتنتی این سازمان باآدرس زیرمراجعه کنید: 
www.manniskohjalp.se

 
درسویدن اداره ی مهاجرت اورگانی است که تقاضای پناهندگی 

اشخاص رابررسی میکند. همچنان اداره ی مذکور درخواست 
دریافت ویزه ی سفر به سویدن وتقاضای نقل مکان به این 

کشوررانیزبررسی میکند. برعالوه اداره ی مهاجرت تقاضای تابعیت 

فلیپ کیرونین وسیمون هولمبیری ازجمنازیوم 

یوهانس هیدبیری درهلسینگبوری درنوشتن رساله 

همکاری کرده اند. آنان به مالقاتهای مطالعاتی 

پرداخته و درجمع آوری معلومات و آزمایش مواد 

همراه با اطفال ونوجوانان همکاری نموده اند. 

سویدن رانیز رسیدگی مینامید. از صفحه انرتنتی این اداره با آدرس 
www.migrationsverket.se :ذیل دیدن کنید

نجات اطفال سازمانی است که برای حقوق کودکان کارمیکند.

 صفحه ی انرتنتی این سازمان آدرس ذیل رادارد. از آن دیدن کنید.
 www.raddabarnen.se 

صلیب رسخ سازمانی است که برای کمک ومحافظت انسانهای 
محتاج کار میکند. ازصفحه ی انرتنتی آن با آدرس زیر دیدن کنید: 

www.rodakorset.se
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اطفـــال

کلمه طفل یاکودک به کی اطالق میشود؟ درسویدن تا زمانی که 
سن 18 سالگی راتکمیل کنید، طفل شمرده میشوید.

شام دارای چه حقوقی میباشید؟ سویدن میثاق سازمان ملل 
متحددرباره ی حقوق اطفال را امضاء کرده است. درسویدنی 

سازمان ملل متحدرا بطور مخفف إف. إن میگویند. دراین سازمان 
تقریبٌا همه کشورهای جهان عضویت دارند. این یک سازمانی است 

که برای صلح وحقوق انسان همکاری میکند.
میثاق اطفال حاوی متام حقوقی است که اطفال دارند. سویدن 
وتقریبٌا همه ی کشورهای جهان متعهدشده اندکه ازاین میثاق 

پیروی کنند.

میثاق اطفال قواعدی رادربرداردکه حقوق شام بحیث یک کودک 
راتوضیح میکنند. این قواعددرموادجداگانه ی میثاق انعکاس یافته 

اند. ازجمله اینها اند:

شام همه ی حقوقی را داریدکه اطفال دیگر دارند)ماده ی2(	 

خوبی شام باید همیشه درنظرگرفته شود)ماده ی 3(	 

شام حق زندگی ورشدرادارید)ماد ی 6(	 

شامحق گفنت نظرخودرادارید)ماده ی12(.	 

درسویدن اطفال پناهجودارای متام حقوقی هستندکه 
سایراطفال حایزآن میباشند. بطورمثال :

شام حق داریدکه فرصت صحبت کردن راداشته باشید. این مبعنی 	 
آنست که شامحق داریددرصورت خواست خودتان چیزی را که 

میخواهید ابرازکنیدوبه حرف شام گوش فراداده شود.

شامحق داریدکه درصورت رضورت ازخدمات صحی وتداوی 	 
دندان مستفیدشوید.

شامحق داریدکه مکتب بروید. 	 

اداره ی مهاجرت ازجمله مسؤلیتهای ذیل رادارد:

درمورد اینکه شماحق پناهندگی راداریدیانه بررسی 	 

انجام دهدوتصمیم اتخاذکند.

یک وکیل حقوقی رایگان برای شماتعیین کند.این 	 

یک شخصی میباشدکه قوانین سویدن رابلدبوده وبه 

شمادرارائه ی تقاضانامه ی پناهندگی کمک میکند.

به شماکمک اقتصادی نماید، درصورتیکه خودپول 	 

نداشته باشید.

سن شماراارزیابی وتثبت کند.	 

به جستجوی والدین تان بپردازد.	 

به شما دربازگشت ازسویدن کمک کند، درصورتیکه 	 

اجازه ی اقامت دریافت نکنید.

با کمونهادرموردبودباش تان موافقتنامه امضاءکند.	 

شمارابه یک کمون برای سکونت درآن معرفی کند.	 

 	

کمون مربوط ازجمله این مسؤلیتهارادارد:

ضرورتهای شماراارزیابی کند، برای رفع آنهااقدام 	 

کندویک محل سکونت مناسب راتهیه کند.

برای شما امکان دسترسی به کودکستان، مکتب 	 

وجمنازیوم رافراهم سازد.

تامین آنچه که بنام خدمات اجتماعی یادمیشود. 	 

کارمندان عرصه ی خدمات اجتماعی طبق قانونی 

عمل میکنندکه بنام قانون خدمات اجتماعی 

یادمیشود. این قانون درباره ی حق استفاده ازمراقبت 

صحی ومواظبت اجتماعی میباشد. قانون حاوی 

قواعدی است که مکلفیت جامعه رابرای کمک به 

افرادنیازمندتعیین میکند.

خدمات صحی وطبی مکلفیت دارندکه:

شما ازمراقبت صحی وطب دندان مستفیدشوید. 	 

شما اشخاص مربوط به ادارات مختلف رامالقات 

میکنید.
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معنی کلمات چیست؟

Asyl پناهندگی به معنی رسیدن به یک محل امن است. وقتی 
شخصی تقاضای پناهندگی میکند، خواهان محافظت وحامیت 

ازیک کشوردیکر بعوض کشورخود میگردد.

Asylprocess جریان یاپروسه ی پناهندگی متام مراحلی رادربرمیگیردکه 
یک متقاضی پناهندگی ازلحظه ی تسلیم تقاضانامه تا صدور فیصله 

درمورد تقاضانامه ی پناهندگی ازرسمیگذراند.

Asylsökande  پناهجو یامتقاضی پناهندگی شخصی راگویندکه به 
سویدن آمده وخواهان محافظت وحامیت میباشد وهنوزکدام فیصله 

ی نهایی درموردتقاضای خوددریافت نکرده است. 

Avslag  جواب منفی مبعنی آنست که تقاضای پناهندگی شخص 
ردشده است. 

Barn طفل به همه افرادی که سن 18سالگی راتکمیل نکرده اند، 
اطالق میشود.

Beslut i ett asylsökande  فیصله درباره ی  یک قضیه 
ی پناهدگی تصمیمی راگویندکه کارمندان اداره ی مهاجرت 

درموردباقی ماندن ویامناندن یک پناهجودرسویدن اخذمیکنند.

Dagsersättning  کمک مالی برای مخارج روزانه عبارت 
ازمقدارپولی است که یک پناهجودرصورت نداشنت پول 

میتواندتقاضاکند.

Dom i ett asylsökande فیصله ی محکمه درمورد یک قضیه ی 
پناهندگی عبارت است ازحکم محکمه ی مهاجرتی ویا محکمه ی 

مهاجرتی مافوق بعدازغورورسیدگی برشکایت واستئناف خواهی پناهجو.

Flykting پناهنده به شخصی اطالق میشودکه تقاضای پناهندگی 
درسویدن کرده وبنابردالیل پناهندگی برایش اجازه ی اقامت داده 

شده باشد.

God man رسپرست عبارت ازشخصی است که بایدازمنافع 
ومصالح یک طفل پناهجومواظبت کند،درحالتی که والدینش 

منیتوانند این کاررابکنند.

Inhibition  تعلیق اجرای حکم وقتی است که محکمه ی 
مهاجرتی ویامحکمه ی مهاجرتی مافوق فرستادن شخص به 

کشورش ویا کشوردیگری راموقتاًمتوقف میسازد.

Myndighet اداره به یک فعالیت دولتی تحت رهربی حکومت 
اطالق میشود. فعالیت ادارات متوجه آنست که جامعه طبق 

قوانین مصوب ریکسداگ یاپارملان سویدن عمل کند.

Offentligt biträde وکیل یا مشاورحقوقی رایگان عبارت 
ازشخصی است که قوانین سویدن رامیداند. اوبه پناهجودرتهیه ی 
تقاضانامه ی پناهندگی کمک میکند. مشاورحقوقی یک حقوقدان 

ویا یک وکیل مدافع میباشد.

Processförare پیشربنده ی جریان رسیدگی شخصی است که 
ازاداره ی مهاجرت درجریان رسیدگی درمحکمه مهاجرتی ویامحکمه ی  

مهاجرتی مافوق منایندگی میکند.

Socialtjänsten  اداره ی خدمات اجتامعی درهرکمون وجوددارد. 
کارمندان این اداره طبق یک قانون که بنام قانون خدمات اجتامعی 
یادمیشود، کارمیکنند. قانون خدمات اجتامعی درباره ی این بحث 
میکندکه همه ساکنین کمون چه حقوقی دربخش مراقبت صحی 

ومواظبت اجتامعی دارند. این قانون حاوی قواعدی میباشدکه چگونگی 
کمک جامعه به افرادمحتاج ونیازمند را مشخص میسازد. 

Uppehållstillstånd اجازه ی اقامت به معنی آنست که یک شخص 
جواب مثبت به تقاضای پناهندگی خودمیگیرد.

Utlänningslagen قانون مربوط به خارجیان منجمله حاوی قواعدی 
برای منظوری تقاضای پناهندگی واجازه ی اقامت به اشخاص میباشد.

Överklaga  استئناف خواهی ویاتقاضای تجدید نظرکردن مبعنی 
آنست یک شخص به اداره ای ویا محکمه ای مینویسدکه اوبافیصله ویا 
تصمیم گیری هامن اداره ویامحکمه موافق نیست واومیخواهدکه اداره 

ویامحکمه ی مربوط تصمیم خودراتغییردهد.
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تقاضانامه ی پناهندگی، بعدچه رخ میدهد؟

تقاضانامه ی شماثبت وراجسترمیشود

بخش تقاضانامه ها چه میکند؟ بخش تقاضانامه مسئولیت 
داردکه تقاضانامه ی کسی راکه متقاضی پناهندگی است بپذیرید. 
تقاضای پناهندگی کردن مبعنی درخواست محافظت وامنیت است.

من چه کسانی رامالقات میکنم وآنان چه سؤال میکنند؟ 

نام شامچیست.	 
چه وقت تولدشده اید.	 
خانواده ی شام.	 
آدرس وشامره ی تیلفون والدین شام.	 
ازکجا آمده اید.	 
به کدام زبان صحبت میکنید.	 
چگونه به سویدن سفرکردید.	 
چراوطن خودراترک کردید.	 
چه حال دارید.	 

کارمندان این سؤاالت رابرای آن ارائه میکنندتابتوانند شامرا 
درسیستم کمپیوتری اداره ی مهاجرت ثبت منایند.بعداً آنان 

میتوانندکارباتقاضانامه ی شامراادامه بدهند.

این برای اداره ی مهاجرت بسیاراهمیت داردکه دالیل عدم امکان 
زندگی تان درکشورخودتان ووضع وحالت صحی شام را بدانند.

 اگرشام منیخواهیدباکارمندان صحبت کنید،میتوانیدبگوئیدنه.
اگرشام منیخواهیدویامنیتوانیددرحال حارضبه کارمندان چیزی 

بگوئید، میتوانیددرآینده بااداره ی مهاجرت متاس بگیرید. 

اگرچیزی موجب تشویش شام است ویاسؤاالت دیگری دارید 
نیزمیتواتیدبااداره ی مهاجرت متاس بگیرید.

چراکارمندان درباره ی خانواده ام سؤال میکنند؟ این برای 
اداره ی مهاجرت اهمیت داردکه بداندمادروپدرشامکی هستند 

ودرکجازندگی میکنند. همچنان اداره ی مهاجرت میخواهدبداندکه 
چگونه باآنان درمتاس شود.

دربخش تقاضانامه ها شاممیتوانید کمک بگیریدکه به والدین 
خودویاسایرخویشاوندان خودزنگ بزنیدوبه ایشان اطالع دهیدکه 

درکجامیباشیدوچه حال دارید.  

Tolk مترجم 

مرتجم چه میکند؟ برای اینکه شاموکارمندان اداره ی مهاجرت 
یکدیگررادرک کنید، یک ترجامن حرفهای تانرابه یکدیگرترجمه 
میکند. مرتجم هردوزبان سویدنی وزبان شامرابلداست. مرتجم 

یادراطاقی که مالقات رخ میدهد، میباشد و یابوسیله تلفون 
ویاویدیومتاس برقرارمیکند. شاموکارمندان اداره ی مهاجرت ازطریق 

مرتجم میتوانیدبایکدیگرصحبت کنید. مرتجم فقط چیزی راکه 
شاممیگوئید،ترجمه میکند. مرتجم مکلفیت حفظ ارساررادارد. 

Tystnadspliktمکلفیت حفظ اسرار 

مکلفیت حفظ ارسارچیست؟ مکلفیت حفظ ارساربه این معنی 
است که اداره ی مهاجرت حق ندارددرباره ی شامبه کسانی معلومات 

بدهدکه طبق قانون حق دریافت چنین معلومات راندارند. متام کسانی 
که دراداره ی مهاجرت کارمیکنند، مکلفیت حفظ ارساررادارند. حتی 

مرتجم ووکیل حقوقی نیزمکلفیت حفظ ارساررادارند. 

دراداره ی مهاجرت بخشهای مختلفی وجوددارند. آدم میتواندبگویدکه یک بخش یک دفرتاست. نخستین بخشی که شام 
باآن متاس میگیرید، بخش تقاضانامه است. دراینجا شامتقاضای پناهندگی راارائه میکنید. 
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تقاضانامه ی پناهندگی، بعدچه رخ میدهد؟
آیا من میتوانم درجریان مدتی که 

تقاضای پناهندگی ام موردبررسی است 

به کشوردیگری سفرکنم؟

نه، تاآنوقت که شمابحیث پناهجودرسویدن 

میباشید، نمیتوانید به خارج ازسرحدات سویدن 

سفرکنید. اگرشماسویدن را ترک میکنید، 

تقاضانامه ی پناهندگی شمادیگرمورد رسیدگی 

قرارنمیگیرد. 

 God man سرپرست 

رسپرست چه وظیفه اجراءمیکند؟ درسویدن شامتاوقتی سن 
18سالگی راتکمیل کنید، طفل شمرده میشوید. این مبعنی آنست 

که شاممنیتوانیددرموردمسایل مربوط به خودمانندیک شخص 
بالغ تصمیم بگیرید. اگرشام بدون هردووالدین خودبه سویدن 

آمده اید، برای شامیکنفربالغ بحیث رسپرست تعیین میشودتابه 
شامدرامورمختلف کمک کند. مثالً درهنگام مالقات تان بااداره 

ی مهاجرت، هنگام امضای قرارداد ویااگرشامکمرتاز16سال دارید 
ومیخواهید کمک مالی تقاضا کنید ، رسپرست شامراهمراهی میکند.

بعدازثبت تقاضانامه ی پناهندگی تان بخش تقاضانامه ها 
درخواست تعیین یک رسپرست رابرای شاممیکند. اداره ی مهاجرت 

این درخواست رابه کمون میفرستد. کمونی که شامدرآن زندگی 
خواهیدکرد، رسپرست راتعیین میکند.

شامنزدرسپرست خودزندگی منیکنید. این وظیفه ی رسپرست 
نیست که تامین مخارج شامراکند، یعنی بعبارت دیگر خوراک، 

پوشاک ومسکن شامرا تامین کند. تامین مخارج شامبعهده ی 
اداره ی مهاجرت وکمون است. یک رسپرست مکلفیت حفظ 

ارسارراندارد. زیرااوبعوض والدین شاماست وبایدهمیشه 
خوبی شاممدنظرش باشد. والدین هیچگونه مکلفیت حفظ 

ارسارراندارند.

آیا رسپرست من باالی فیصله ی اداره ی مهاجرت 
درموردمن تأثیرمیکند؟ رسپرست شاممنیتواندباالی فیصله ی 
اداره ی مهاجرت تأثیرمناید. لیکن میتواند به شامکمک کندکه 

باوکیل حقوقی خودمتاس بگیرید.

Socialtjänstenخدمات اجتماعی 

کی تصمیم میگیردکه من درکجازندگی کنم؟ چون شامزیرسن 
18سالگی قراردارید، خودمنیتوانیددرموردمحل زندگی خودتصمیم 

بگیرید. وقتی شامتقاضای پناهندگی میکنید، اداره ی مهاجرت 
با اداره ی خدمات اجتامعی کمونی که شامدر آن قرارداریدمتاس 
میگیرد. خدمات اجتامعی درهرکمون وجوددارد. کارمندان اداره 

?

سرپرست شما به شمادرامورمختلف 

کمک میکند. ازجمله درموارد آتی:

به شماکمک میکندتاتقاضای پناهندگی کنید.	 

مسئولیت وضع اقتصادی تانرادارد)درصورت 	 

ضرورت تقاضای پول الزم رامیکند، مسئولیت 

کارت بانکی رادارد(.

درهنگام مصاحبه بمنظوربررسی دالیل 	 

پناهندگی دراداره ی مهاجرت شمارا همراهی 

میکند.

بامکتب شماتماس برقرارمیسازدودرمالقات 	 

بمنظوربررسی وضع درسی تان درمکتب 

اشتراک میکند.

درصورت ضرورت کمک میکندتا وقت مالقات 	 

بادوکتور، دوکتوردندان ویا دوکتورروانشناس 

گرفته شود.

درهنگام تماس شما باادارات مثاًل اداره ی 	 

مهاجرت، خدمات اجتماعی واداره ی مالیه 

حضورمیداشته باشد.

هنگام تماس باوالدین ویاسایرخویشاوندان 	 

بحیث یک اتکاء وشخص حمایت کننده عمل 

میکند. 
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ی مذکور طبق یک قانون که بنام قانون خدمات اجتامعی 
یادمیشود، عمل میکنند. قانون خدمات اجتامعی دربرگیرنده ی 

حقوق همه ساکنان کمون برای دریافت مراقبت صحی ومواظبت 
اجتامعی میباشد. این حاوی قواعدی است که چگونگی کمک 

جامعه به افرادنیازمندرا تعیین میکنند. اداره ی خدمات اجتامعی 
درموردمحل زندگی شامنیزتصمیم میگیرد.

اگرشامخویشاوندانی درسویدن داریدومیخواهیدنزدآنان 
زندگی کنید، اداره ی خدمات اجتامعی بایداجازه ی آنرابدهد. 

اگر شامخویشاوندانی نداریدکه باایشان زندگی کنید، شام 
میتوانیدنزدکدام خانواده ی دیگرویادرمسکن خاص زندگی منائید. 

دراین امربایداداره ی خدمات اجتامعی به شام کمک کند. 

شاممنیتوانیدناحیه ویاشهرمحل سکونت خودراانتخاب کنید. 
ممکن است شام درمدت انتظار به شهرویاناحیه ی دیگرنقل 

مکان منائید. 

Offentligt biträde  وکیل حقوقی رایگان

وکیل ویامشاورحقوقی کی است؟ این یک فردی است که 
قوانین سویدن رامیداند. اوبه شامدرقسمت تقاضای پناهندگی تان 

کمک میکند. وکیل یک حقوقدان ویا وکیل مدافع میباشد.

وکیل حقوقی چه میکند؟ وکیل به شامدرمسایل پناهندگی تان 
کمک میکندودراثنای مالقات شام بااداره ی مهاجرت بغرض بررسی 
دالیل پناهندگی تان حضورمیداشته باشد. چون شامزیرسن 18سال 

دراینجا میتوانید شماره تیلفونهای مهم رابنویسید

خانه

وکیل واداره ی مهاجرت

مراقبت صحی ودندان

مکتب

سرپرست

دوستان
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قراردارید، منیتوانید وکیل خودراخودانتخاب کنید. لیکن رسپرست 
تان میتواندگزارش دهدکه شامکدام وکیل خاص رامیخواهید. وقتی 
اداره ی مهاجرت تصمیم میگیرد که شام وکیل داشته باشید، شام 

کدام پولی برای آن منیپردازید.
  

  Identitet هویت

هویت چیست؟ هویت شامنشان میدهدکه شامکی هستید، اسم 
شامچیست، چه وقت تولدشده اید، ازکجا آمده اید، والدین شام 

کی هستند.

چراباید من ثابت کنم که کی هستم؟ اداره ی مهاجرت 
میخواهدبداندکه شامکی هستیدوازکجا آمده ایدتابتواندتصمیم 
درستی درموردشامبگیرد. این مسئولیت شاماست که اسم خود 

واینکه ازکجاآمده ایدرا ثابت کنید.

بهرتین وسیله ی اثبات هویت تان نشان دادن یک پاسپورت 
ویاکارت هویت است.

اگرشامنشان داده نتوانیدکه کی هستید، برای اداره ی مهاجرت 
مشکل است ارزیابی کندکه آیاشامحق پناهندگی رادارید یا نه. 

اگرشامهویت تانراثابت کنید، اداره ی مهاجرت میتوانددرموردشام 
رسیعرتفیصله کند.

   Åldersbedömning ارزیابی سن

ارزیابی سن چیست؟ ارزیابی سن برآوردوتخمین عمریک 
شخص است. اگرشامنتوانیدنشان بدهیدکه چندساله هستید 

ویااینکه عمرتان غیردقیق بنظربرسد، اداره ی مهاجرت به یک 
تخمین سن میپردازد.

چرا این مهم است که من سن خودراثابت کنم؟ اگرشامکدام 
سندهویت نداریدومنیتوانیدسن خودراثابت کنیدویا اگرسن تان 
غیردقیق بنظربرسد، بایدکارمندان اداره ی مهاجرت یک کفتگو 

باشامانجام دهندودرموردسن تان سؤال کنند. این مبعنی آنست که 
کارمندمسئول دوسیه ی پناهندگی تان باشامصحبت میکندتاسن 

تانراارزیابی مناید.
اگرکارمندمذکورارزیابی کندکه شامبزرگرت یاخوردترازآنچه که 

اظهارداشته ایدهستید، اوسن شامرادرپایگاه ی معلوماتی اداره 
ی مهاجرت تغییرمیدهد. اگرکارمندمذکوربه این نتیجه برسدکه 
شام 18 ساله ویابزرگرتمیباشید، باشامبحیث یک پناهجوی بالغ 

رفتارمیشود.
اگرکارمندمسئول دوسیه ی پناهندگی تان نتواندسن شامراارزیابی 

کند، اداره ی مهاجرت دریک فرصت دیگروبطور مفصل 

باشامصحبت خواهدکرد. اداره ی مهاجرت نیزمیتواندپیشنهادکندکه 
شامچیزی راانجام دهیدکه بنام ارزیابی طبی سن یادمیشود. 

دراینصورت یک دوکتوریک عکس اکرسیزازبند دست ویادندانهایتان 
میگیردوبعدبراساس آن عمرتانرا بطورتقریبی تعیین میکند.

ارزیابی اداره ی مهاجرت درموردسن قابل تجدیدنظرخواهی 
نیست. لیکن، اگرشامتصمیم درموردقضیه ی پناهندگی 
تانرا مورداعرتاض قرارداده وخواهان تجدیدنظرمیشوید، 

میتوانیدازارزیابی سن تان نیزشکایت منائید.

اگرشامسندهویت قابل اعتبارارائه میکنیدویابه شیوۀ دیگری سن 
خودراثابت میکنید، اداره ی مهاجرت ارزیابی خودرا تغییرمیدهد.

      Fotografering عکاسی

چرا وقتی تقاضای پناهندگی میکنم، اداره ی مهاجرت ازمن عکس 
میگیرد؟ اداره ی مهاجرت ازعکس شامدرسیستم کمپیوتری خود 

ودرکارت اِل. ام. آ. استفاده میکند.

کارت اِل. ام. آ. چیست؟ اِل. ام. آ. مخفف قانون پذیرش 
پناهجویان است. کارت اِل. ام. آ. یک کارت پالستیکی باعکس 
شامست. چون شامدرسویدن تقاضای پناهندگی کرده اید، این 

کارت رادریافت میکنید. این سندی است که نشان میدهد شام 
پناهجوهستیدومیتوانیددرمدتی که منتظرفیصله هستیددرسویدن 

باشید.

 Fingeravtryck  نشان انگشت

چرا، اداره ی مهاجرت نشان انگشت میگیرد؟ اداره مهاجرت 
نشان انگشت رابرای آن میگیردتاکنرتول کندکه شامقبالً  درسویدن 

ویاکدام کشور دیگراروپائی تقاضای پناهندگی کرده ایدیانه. 
اگرشامسن 14راتکمیل کرده باشید، کارمندان بخش تقاضانامه 

هانشان انگشت تانرامیگیرند.

نشان انگشت چطورگرفته میشود؟ نشان انگشت به این 
ترتیب گرفته میشود که شامانگشتهای تانرا روی یک ماشین فشار 

میدهیدوماشین مذکوراثرانگشتهاراثبت میکند.

اداره ی مهاجرت بانشان یا اثرانگشت چه میکند؟ اثرانگشتها 
به چندپایگاه ی کمپیوتری فرستاده میشود. یکی ازاین پایگاه 

هادرسویدن است. اگرشام قبالًدرسویدن تقاضای پناهندگی کرده 
باشید، دراین پایگاه ی کمپیوتری ثبت است واداره ی مهاجرت 

انرادیده میتواند.
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اتحادیه ی اروپایک پایگاه ی کمپیوتری دیگرداردکه بنام ایروداک 
یادمیشود. همه کشورهای عضواتحادیه وهمچنان ایسلند، ناروی 
وسویس میتوانندازاین پایگاه معلومات بگیرند. اگرشامقبالًدریکی 

ازاین کشورهاتقاضای پناهندگی کرده باشید، در این پایگاه ی 
کمپیوتری ثبت است ودیده میشود.

اِی. یو. به چه معنی است؟ اِی. یو. مخفف اتحادیه ی اروپا 
است. سویدن ازسال 1995 عضواین اتحادیه است. 27 کشور 

اعضای اتحادیه ی اروپا میباشند.
  

Dublinförordningen  مقررات دوبلین 

مقررات دوبلین چیست؟ درکشورهای عضواتحادیه ی 
اروپاوناروی، ایسلندوسویس مقرراتی وجودداردکه کشورمسئول 

برای بررسی یک تقاضای پناهندگی رامشخص میسازد. این 
مقررات حکم میکندکه فقط یک کشوربایدتقاضای پناهندگی 

رابررسی کند. این مقررات بنام مقررات دوبلین یادمیشوند.

اگرشامقبل ازآمدن به سویدن دریکی دیگرازکشورهای دوبلین بوده 
اید، مجبورشده میتوانیدکه به آن کشوربازگشت کنید. ازجمله 

میتوانیددراین حاالت به بازگشت مجبورشوید:

اگرشامقبالًدریکی ازکشورهای دوبلین تقاضای پناهندگی کرده 
باشید.

اگروالدین شامبطورقانونی دریکی ازکشورهای دوبلین زندگی کند.
اگرشامدریکی ازکشورهای دوبلین خویشاوندانی داشته باشیدکه 

بتوانندازشامرسپرستی کنند.

اگریکی دیگرازکشورهای دوبلین بخواهدتقاضای پناهندگی 
مرابررسی کند، چه رخ خواهدداد؟ درآن صورت شامو 

رسپرست شامبرای مالقات به اداره ی مهاجرت فراخوانده میشوید. 
این مالقات بنام مالقات توضیحی یادمیشود.

مالقات توضیحی چیست ؟ این یک مالقاتی است که بین شام، 
رسپرست شاموکارمندان اداره ی مهاجرت رخ میدهد. دراین 

مالقات به شامدرموردمقررات دوبلین معلومات داده میشود. 
همچنان شاماطالع حاصل میکنیدکه یکی دیگراز کشورهای 

دوبلین مسئولیت بررسی تقاضای پناهندگی شامرابعهده گرفته 
است. برعالوه، درصورتیکه شامدالیلی برعلیه رفنت به یک 

کشوردیگردوبلین داشته باشید، به شامامکان داده میشودکه 
دالیل مذکوررامطرح سازید. شاممیتوانیدتوضیح کنیدکه 

چرامیخواهیدتقاضای تان درسویدن موردبررسی قرارگیرد. 

آیا من میتوانم تقاضای تجدیدنظردرمورد فیصله درقضیه دوبلین 
راکنم؟ اگرشامازفیصله ی اداره ی مهاجرت درقضیه دوبلین ناراض 
هستید، حق داریدبه یک محکمه ی مهاجرتی مراجعه و تقاضای 

تجدیدنظردرفیصله راکنید.

محکمه ی مهاجرتی دراین حالت دالیل وچگونگی تقاضای 
پناهندگی تانرابررسی منیکند، بلکه فقط این مسئله رابررسی 

مینامیدکه کدام کشوردالیل پناهندگی تانراموردرسیدگی قراردهد. 

اگرچه شامتجدیدنظردرقضیه ی دوبلین راخواسته باشید، بازهم 
حق نداریددرمدت بررسی تقاضای تان درسویدن باقی مبانید. 

سفرشامبه کشوردیگرفقط درصورتی متوقف میشودکه اداره ی 
مهاجرت ویامحکمه ی مهاجرتی چنین تصمیمی رابگیرند.
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آیا من حق داشنت وکیل حقوقی رایگان رامیداشته باشم؟ 
اگرشامدریک قضیه ی دوبلین تجدیدنظرخواسته باشید، حق 
داشنت وکیل حقوقی رایگان راندارید. شامبه کمک رسپرست 

خودمیتوانیدبه یک حقوقدان ویاوکیل مدافع مراجعه کنید. اداره 
ی مهاجرت مصارف چنین وکیل رامنیپردازد.

اگرمحکمه ی مهاجرتی فیصله میکندکه من بایدبه یک 
کشوردیگردوبلین سفرکنم، چه رخ میدهد؟ شامورسپرست 

تان برای مالقاتی به اداره ی مهاجرت خواسته میشوید. 
دراینجاشاماطالع حاصل میکنیدکه به کشوریکه درفیصله ذکرشده 

است، سفرکنید. این فیصله بنام فیصله ی انتقال یادمیشود.

همچنان به شامدرموردچگونگی سفرمعلومات داده میشود. 
پرسونل اداره ی مهاجرت شامرادرسفرهمراهی خواهدکرد. 

اشخاصی که درادارات کشورموردنظرکارمیکنند، ازشاماستقبال 
خواهندکرد. 

آیامن میتوانم تقاضای تجدیدنظردرفیصله ی محکمه 
ی مهاجرتی درموردقضیه دوبلین راکنم؟ اگرشامازفیصله 
راضی نیستید، میتوانیدازمحکمه ی مهاجرتی مافوق تقاضای 

تجدیدنظردرآن حکم راکنید. اگرمحکمه ی مهاجرتی مافوق تصمیم 
میگیردشکایت شامراموردبررسی قراردهد، همین محکمه هم 
فیصله میکندکه تقاضای پناهندگی تان درسویدن ویادر کشور 

دیگردوبلین موردرسیدگی قرارگیرد.

اگرمحکمه ی مهاجرتی فیصله ی اداره ی مهاجرت راتعدیل 
کند، چه رخ میدهد؟ اداره ی مهاجرت میتواند تجدیدنظر 

حکم محکمه راازمحکمه ی مهاجرتی مافوق بخواهد. اگراداره ی 
مهاجرت تجدیدنظردرفیصله ی محکمه ی مهاجرتی رامیخواهد، 
این محکمه ی مهاجرتی مافوق است که درموردبررسی شکایت 
تصمیم میگیرد. وقتی محکمه ی مهاجرتی مافوق تصمیم گرفت 

شکایت اداره ی مهاجرت رابررسی کند، درمورداینکه تقاضای 
پناهندگی شام درسویدن ویادرکشور دیگردوبلین مطرح شودنیز 

فیصله میکند.

به شماکه میخواهیدمعلومات 

بیشترکسب کنید: 

مقررات دوبلین درکشورهای ذیل اتحادیه ی اروپا 

نافذاست: بلجیم، بلغاریا، دانمارک، استونیا، فنلیند، 

قبرس، فرانسه، یونان، ایرلیند، ایتالیا، لتوانیا، لتوویا، 

لوکسیمبورگ، مالتا، هالیند، پولیند، پرتگال، رومانیا، 

سلواک، سلووینیا، اسپانیا، بریتانیای کبیر، سویدن، 

چک، المان، هنگری و اطریش.

مقررات دوبلین حتی درناروی، آیسلیندوسویس 

نیز نافذ است، اگرچه آنها عضویت اتحادیه ی 

اروپاراندارند.

اگراداره ی مهاجرت تجدید نظردرفیصله ی محکمه ی مهاجرتی را 
تقاضامنیکند، پروسه ی بررسی تقاضای پناهندگی شام درسویدن 

ادامه مییابد. دراین صورت کارمندان اداره ی مهاجرت شامرا برای 
مصاحبه مبنظور بررسی دالیل  پناهندگی تان فرامیخوانند.
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بخش پذیرش چه میکند؟ بخش یا واحدپذیرش مسئولیت 
داردکه درمدت انتظارشامبرای دریافت جواب باشامورسپرست 

شاممتاس داشته باشد. کارمندان بخش پذیرش منجمله وظایف آتی 
راانجام میدهند:

درموردحق شامبرای دریافت پول مخارج روزانه، درصورتیکه 	 
خودپولی نداشته باشید، تصمیم اتخاذمیکنند.

وقتی یک فیصله درقضیه ی شاممواصلت میکند، به شاماطالع 	 
میدهندکه شامجواب مثبت ویامنفی گرفته اید.

اگرشامدربرابرتقاضای پناهندگی تان جواب منفی گرفته 	 
باشیدوباید به کشورتان بازگردید، به شام مواظبت وحامیت 

الزم رامبذول میدارند.
به جستجوی والدین تان میپردازند.	 

شام ورسپرست تان برای مالقات به بخش پذیرش دعوت میشوید. 
درجریان این مالقات درموردآنچه که درجریان مدت پناهندگی 

رخ میدهد، صحبت میشود. دراین مالقات شام میتوانید سؤاالت 
تانرامطرح کنید.

دربخش پذیرش شاممیتوانیدکمک دریافت کنیدتابه والدین 
ویاسایرخویشاوندان خودزنگ بزنیدودرباره محل اقامت وصحت 

خودمعلومات دهید.
 

پول مخارج روزانه

کی حق دریافت کمک پولی برای مخارج روزانه رادارد؟ 
اگرشامازخودپول ندارید، بدون درنظرداشت سن شام، حق دارید 

ازاداره ی مهاجرت تقاضای دریافت کمک مالی بخاطر مخارج 
روزانه راکنید.

اگر شام زیرسن 16 قرارداریدوازخودصاحب پول نیستید، 
شاممیتوانیدتقاضای دریافت کمک مالی راهمراه بارسپرست 

خودبعمل آورید. اگرشام سن 16راتکمیل کرده ایدوخودصاحب 
پول منیباشید، میتوانیدخودتان تقاضای دریافت کمک پولی 

رامطرح کنید. 

پول مذکور به این منظورمدنظرگرفته شده است که بایدبرای 
رضوریات شخصی تان مثل خریداری لباس، بوت، ادویه ومصارف 

تفریح تان کفایت کند. اگرشامکدام رضورت یانیازمندی خاص 
دیگردارید، میتوانید حتی برای آنهم تقاضای کمک مالی خاص 

راکنید.
کمک مالی خاص چیست؟ اگرشام نیازمندچیزخاص بطورمثال 

عینک، لباس زمستانی ویاچیزدیگری هستید، که بدون آن منیتوانید 
باشیدو پول روزانه برای آن کفایت منیکند، شامورسپرست تان 

میتوانید تقاضای یک کمک مالی خاص راکنید.

شام ورسپرست تان یک فورمه ی تقاضانامه راخانه پری میکنید. 
این مهم است که شامتوضیح بدهیدکه چرابه این کمک 

نیازمندهستید. درخواست به بخش پذیرش ارائه میشودکه 
بعداًدرموردتصمیم میگیرد. جواب میتواندمثبت ویامنفی باشد.

 

اداره ی مهاجرت به جستجوی والدین تان 

میپردازد

اداره ی مهاجرت ورسپرست تان تالش خواهندورزیدکه 
خانواده ی شامراپیداکنند. درنخستین مالقات باشامدر بخش 

بعدازثبت وراجسترچه رخ میدهد؟

بعدازآن که شامتقاضای پناهندگی کردید، تقاضانامه ی تان دریکی ازبخشهای پذیرش اداره ی مهاجرت 
ثبت میشود.
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پذیرش ازشامسؤال خواهدشدکه باوالدین تان متاس داریدیانه. 
اگرشاممیدانیدکه والدین تان کجا اند، این اهمیت داردکه خرب 

بدهید. اداره ی مهاجرت میخواهدکه درصورت کدام واقعه 
بانزدیکان تان درمتاس شده بتواند.

صحت

آیا من حق استفاده ازمراقبتهای صحی وتداوی دندان رادارم؟ 
شامدرعرصه ی مراقبتهای صحی وتداوی دندان عین حقوقی را 

داریدکه همه اطفال درسویدن دارند.

اداره ی مهاجرت نام وآدرس شامرابه مراجع مراقبت صحی 
میفرستدتاآنهاشامرابرای یک معاینه ی وضع صحی تان فرا خوانند. 

شامامکان مییابیدکه درجریان معاینه ی صحی باپرسونل طبی 
کلینک مربوط صحبت کنید.

اگرشامرضورت داریدکه به شفاخانه، کلینیک صحی ویا 
دوکتوردندان مراجعه کنید، باید کارت إل. ام. آ. رانشان بدهید. 

مکتب

من میتوانم به مکتب بروم؟ شامحق دارید، مانندهمه اطفال 
دیگرکه درسویدن زندگی میکنند، به کودکستان، صنوف قبل 

مکتب، مکتب وجمنازیوم بروید. شامحق داریدهمه مضامین 
رابخوانیدورهنامئی درسی به زبان مادری تان حاصل کنید. 

شامنبایدمنتظرآموخنت زبان سویدنی باشیدتابه دانش خودبیافزائید. 
این وظیفه کمونی است که شامدرآن زندگی میکنید تا زمینه ی 

رفنت شامبه مکتب راآماده سازد.

کودکستان چیست؟ کودکستان یک محیط آموزشی برای اطفال 
ازسن یک سالگی الی آغازمکتب است. اطفال بادرنظرداشت 

مرصوفیت والدین، تعلیامت ورضورت خودشان،

موجودیت جای خالی ووضع خانوادگی درسنین مختلف ودرطول

وقتهای مختلف به کودکستان میروند.

صنف قبل مکتب )مدخل( چیست؟ اطفال یک سال قبل 
ازآغازمکتب متوسطه به صنف مدخل میروند.

مکتب اساسی )متوسطه( چیست؟ مکتب اساسی برای همه اطفال 
بین سنین 7 تا16 است.

جمنازیوم )لیسه( چیست؟ همه نوجوانانی که درسویدن مکتب 
رابه پایان میرسانند حق دارندکه تعلیامت سه ساله یعنی یک 

پروگرام ملی را درجمنازیوم تعقیب کنند. تعلیامت جمنازیوم دانش 
ومهارت بنیادی رابرای ادامه تحصیالت ویا کاربدست میدهد. برای 

اینکه شخص داخل جمنازیوم گرددبایددریکعده مضامین منره ی 
کامیابی گرفته باشد: در 8 مضمون برای تعقیب تعلیامت حرفه 
ای ودر12 مضمون برای پروگرامهائیکه زمینه ی تحصیالت عالی 
رامهیامیسازند. اگر شخصی در تعدادکافی مضامین مکتب منره 

ی کامیابی نداشته باشد، امکان آنرابدست میآوردکه مشمول یک 
پروگرام مقدماتی شود. پروگرام مقدماتی کارشاگردبرای شامل شدن 

دریک پروگرام ملی ویاانتخاب یک حرفه راآسان میسازد. برای 
نوجوانانی که یک مدت کوتاه درسویدن اقامت داشته اند، یک 

پروگرام مقدماتی عمدتاً پروگرام آموزش زبان است تا بتوانند بنابر 
رضورت وعالقمندی خود زبان سویدنی رابیاموزند.  
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بررسی دالیل پناهندگی، آنوقت چه رخ 

میدهد؟

بررسی دالیل پناهندگی چطوررخ میدهد؟ بررسی دالیل 
پناهندگی دراداره ی مهاجرت صورت میگیردودرحدوددوتاسه 

ساعت رادربرمیگیرد. درجریان بررسی دالیل پناهندگی شامتوضیح 
میدهیدوسؤاالت درباره ی مسایل آتی مطرح خواهدشد:

خودشام.	 
چه کسانی اعضای خانواده ی شام هستند.	 
حال شام چطوراست.	 
سن شام.	 
ازکجا آمده اید.	 
هویت )پاسپورت ویاسایراسنادهویت(.	 
سفربه سویدن.	 
درکشورتان وضع تان چطوربود.	 
چه وقایع وحوادثی راازرسگذشتانده اید.	 
چراکشورخودراترک کردید.	 
چرامنیتوانیدبه کشورخودبازگشت کنید.	 

این بسیارمهم است که شامهمه ی رسگذشت خود ودالیل عدم 

بازگشت خود به کشورتان رابیان کنید.
این برای اداره ی مهاجرت مهم است که دالیل عدم امکان زندگی 

تان درکشور خودتانرا بداند.

توضیحات شام دریک پروتوکول درج میشود. یک پروتوکول 
یادداشتها درمورد آنچه که شام میگوئید است. شام همراه باوکیل 

حقوقی تان ورسپرست تان با محتویات پروتوکول آشنامیشوید. اگر 
کدام اشتباهی وجوددارد، بهرتاست که فوراً اصالح شود. درغیرآن 
برای شاممشکل خواهدبود، درآینده توضیح دهیدکه چه صحیح 

وچه نادرست است.

چه کسانی حضورخواهندداشت؟ شام، رسپرست شامووکیل 
حقوقی شامدرجریان بررسی دالیل پناهندگی حضور خواهند 

داشت. دونفرازاداره ی مهاجرت نیزحضورخواهندداشت. 
یکنفرسؤاالت رامطرح خواهدساخت وبه شام گوش خواهد 

داد ویکنفرپروتوکول راخواهدنوشت. دراطاق یک مرتجم 
نیزحضورخواهد داشت. مرتجم کارمنداداره ی مهاجرت نیست، 

بلکه مربوط یک موسسه ی است که ترجامنان رابه کرایه میدهد.

بعدازآن که شامتقاضای پناهندگی کردید، به یک مصاحبه برای بررسی دالیل پناهندگی خواسته میشوید. بطورمعمول 
شامفقط یکباربرای این مصاحبه دعوت میشوید.
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سرپرست

مترجم

کارمندان اداره 

ی مهاجرت

شما

وکیل حقوقی
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فیصله درموردپناهندگی،آنوقت چه رخ 

میدهد؟

اداره ی مهاجرت چگونه تصمیم اتخاذمیکند؟ اداره ی 
مهاجرت براساس آنچه که شام درجریان بررسی درموردقضیه 

پناهندگی تان صحبت میکنیدوبرمبنای معلومات درموردوضع 
کشورتان تصمیم اتخاذمیکند. 

قانون مربوط به خارجیان چیست؟ این قانون منجمله حاوی 
مقرراتی است که اجازه ی اقامت ویاعدم اقامت شامدر سویدن 

رامشخص میسازد. این قانون ازجانب ریکسداگ )پارملان( سویدن 
تصویب شده است. 

سه دلیل مختلف برای پناهندگی 

وجوددارد:

پناهنده
یک شخص که درصورت بازگشت به وطن خودموردتعقیب 

قرارمیگیرد، میتواند به حیث پناهنده درسویدن باقی مباند.  این 
شخص که منیتوانددرکشورخودموردحامیت قرارگیردوتعقیب وی 

میتواند ناشی ازعلل آتی باشد:

تعلق نژادی )منشاء(، یعنی به خاطر تعلق به یک گروه ی 	 
معین ملی ویا اتنیکی)به حیث مثال رنگ جلد(.

ملیت، بطورمثال گروههای زبانی واتنیکی.	 
مذهب.	 
موضعگیری سیاسی)نظریات درمورداینکه یک کشورچگونه 	 

اداره شود(
تعلق به یک گروه ی معین اجتامعی، تعلق جنسی)زن ومرد( 	 

ویامتایل جنسی)متایل جنسی نشان میدهدکه یک شخص به 
زنان یامردان ویاهردویشان عالقه دارد(.

برای اینکه یک شخص بحیث پناهنده قبول شود، بایدمبوجب 
یکی ازعلل فوق مورد تعقیب قرارگرفته باشدونتواندو یا 

بنابرهراس نخواهدازحامیت کشورخودبحیث مثال حامیت پولیس 
مستفیدگردد. طبق قانون این امربه آن وابسته نیست که تعقیب 

ازجانب ادارات واورگانهای کشورصورت گیرد ویا اینکه ادارات 

بعدازآن که بررسی دالیل پناهندگی شام بعمل آمد، اداره ی مهاجرت درمورد یک فیصله بعمل میآورد.
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کشور قادرنیست دربرابرتهدید وتعقیب حامیت بعمل بیآورد. 
 

گزینه ی دیگررضورت حامیت درسایرموارد
اشخاصی رادربرمیگیردکه که پناهنده محسوب منیشوند، لیکن 

طبق توصیف قانون درسایر موارد رضورت به حامیت  دارند.

دودلیل اساسی وجودداردکه یک شخص رضورت به حامیت داشته 
باشد.

خطر آن وجودداردکه درصورت بازگشت شخص به کشورش . 1
وی موردشکنجه، جزای اعدام ویا برخوردغیرانسانی وتوهین 

امیز قرارگیرد.
 شخص به حامیت رضورت دارد، زیرا خطر آن وجودداردکه . 2

به اودرجنگ ویاسایر ناآرامی هادرکشورش صدمه برسد. 
این نیزممکن است که اوبنابرفاجعه ی طبیعی به کشورش 

بازگشت نتواند.

یک شخص رصف قابل حامیت شمرده میشودکه . 3
درکشورخودموردحامیت قرارگرفته نتواند..

حاالت بسیاررقت انگیز

وقتی اداره ی مهاجرت به اصطالح رشایط بسیارحساس ورقت 
انگیزراموردبررسی قرارمیدهد، متام موقعیت ووضع طفل 

رامدنظرمیگیرد. باید دالیل قوی برای باقی ماندن شخص درسویدن 
وجودداشته باشد.

اداره ی مهاجرت مخصوصاً حالت صحی وروانی پناهجو، انطباق 
وی باسویدن واوضاع درکشوروی رامدنظرمیگیرد. 
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اجازه ی اقامت، درآنوقت چه رخ میدهید؟

وقتی من اجازه ی اقامت گرفتم چه رخ میدهد؟ 
شامورسپرست شامبرای یک صحبت با کارمندان اداره ی مهاجرت 

فراخوانده میشوید. درمالقات به شامتوضیح میشودکه چرااجازه 
ی اقامت گرفتید. شامیک سندی دریافت میکنیدکه نشان 

میدهداجازه ی اقامت دارید.

اجازه ی اقامت دایمی به معنی آنست که شام تاآنوقت که 
خودبخواهید درسویدن باقی مانده میتوانید. دربعضی حاالت اداره 

ی مهاجرت اجازه ی اقامت مؤقتی، بطور مثال برای یک سال، 
صادرمیکند.

بعدازدریافت اجازه ی اقامت من ورسپرستم چه 
بایدبکنیم؟

شام ورسپرست تان بایدبه اداره ی مالیه مراجعه کنید تاشامراثبت 
احوال نفوس کنند. به این ترتیب شامیک شامره ی خصوصی 

یاشخصی باچهاررقم نهایی دریافت میکنید.

یکامه بعدازآنکه اجازه ی اقامت دریافت کردید، شامازثبت 
اداره ی مهاجرت خارج میشوید. بعدازآن منیتوانیدازکمک مالی 
روزانه مستفیدشویدوکارت بانکی تان باطل میگردد. اگر شامبه 
پول رضورت داشته باشيد، مهم است که آنرا قبل خروج ازثبت 

وشامراداره ی مهاجرت بیرون بکشید.

بعدازاین قضیه پناهندگی تان ختم شده شمرده میشود. کمونی 
که شامدرآن زندگی میکنید، بعد ازآن همه ی مسئولیت رابعهده 

خواهدداشت.

اجازه ی اقامت به معنی دریافت پاسخ مثبت به تقاضانامه ی پناهندگی شامست. شاممیتوانید درسویدن باقی 
مبانید.
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دراینجا من زندگی میکنم:
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جواب منفی، درآنوقت چه رخ میدهد؟

گفتگودرباره ی جواب رد

اگرشامجواب رددریافت کردید شامورسپرست تان برای کفتگویی 
به اداره ی مهاجرت فراخوانده میشوید. درجریان گفتگوبه 

شامکمک میشودکه محتوی فیصله رابفهمید. بدون درنظرداشت 
اینکه شامتجدید نظردرفیصله ی اداره ی مهاجرت رامیخواهید یانه، 
بعداًبازهم به اداره ی مهاجرت فراخوانده میشویدتادرباره ی وضع 

شام وتصمیم آینده ی تان صحبت شود.

اگرمن فیصله راقبول داشته باشم، چه بایدبکنم؟ درآنصورت 
شاممیتوانیدبگوئیدکه بافیصله موافقید. این بنام ابرازرضایت 

یادمیشودومبعنی آنست که شامتجدیدنظردرفیصله رامنیخواهید. 
درآینده شاممنیتوانیدازابراز رضایت خودپشیامن شوید.

آیا میتوانم تجدیدنظردریک فیصله رابخواهم؟ اگرفکر می 
کنیدکه درمورداظهارات تان قضاوت درست بعمل نیامده است 

شامورسپرست تان میتوانیدتجدیدنظردریک فیصله رابخواهید. 
شامورسپرست تان مطالبه ی تجدیدنظر)استئناف( را در محکمه ی 

مهاجرتی مطرح میسازید.

استئناف خواهی ویاتقاضای تجدیدنظرچیست؟ استئناف 
خواهی مبعنی اینست که شامورسپرست تان به یک اداره ویا 

محکمه مینویسیدواظهارمیداریدکه شامبافیصله وتصمیم گیری 
اداره ی مذکور ویامحکمه مدنظرموافق نیستید. شامتقاضا 

میکنیدکه اداره ویا محکمه ی مذکورفیصله راتغییردهد.

جواب منفی به معنی آنست که شام درپاسخ به تقاضای پناهندگی تان جواب ردمیگیرید. شاممنیتوانیددرسویدن اقامت 
گزینید. 
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استئناف خواهیدرمحکمه ی مهاجرتی

شامورسپرست تان تقاضای استئناف رابه اداره ی مهاجرت میفرستید. این 

برای آنست که اداره ی مهاجرت قبل از انکه تقاضای مذکوررابه محکمه 

ی مهاجرتی بفرستد، یکباردیگر فیصله ی خودراموردتجدیدنظرقراردهد.

محکمه ی مهاجرتی آنچه راکه مواصلت ورزیده مورد مطالعه 

قرارمیدهدتاببیندکه آیابه معلومات مزیدرضورت است یانه. بعدازآن 

محکمه فیصله ی خودراصادرمیکند. این را حکم محکمه یادمیکنند.

وقتی شامورسپرست شام تقاضای تجدیدنظرمیکنید، میتوانیدبخواهیدکه 

بامحکمه یک مالقات حضوری داشته باشید. این مالقات بنام مذاکره 

ی شفاهی یادمیشود. درآنجا شامیکباردیگرامکان مییابیددرباره آنچه 

برشامگذشته است، توضیح بدهید. این محکمه است که تصمیم میگیرد 

آیا مذاکره ی شفاهی صورت گیرد یانه. 

درجریان مذاکره ی شفاهی کیها اشرتاک میکنند؟ درجریان 
یک مذاکره ی شفاهی عمدتاً یکنفر قاضی، سه نفراعضای هئیت 

قضایی ویک گزارشدهنده اشرتاک مینامیند. گزارشدهنده یک حقوقدان 

تحصیلکرده میباشدکه مذاکره ی شفاهی راآماده وتنظیم میکند. 

قاضی نیز یک حقوقدان تحصیلکرده میباشد. حقوقدان کسی است که 

دررشته ی قوانین سویدن تحصیل کرده باشد. اعضای هئیت قضایی 

حقوقدانهای تحصیلکرده منیباشند. آنان دراوقاتی که درمحکمه نیستند 

کار کامالًدیگری دارند. حاالدیگراین اداره ی مهاجرت نیست که تصمیم 

میگیرد. 

اداره ی مهاجرت یک طرف قضیه است وازجانب یکنفرکه بنام پیشربنده 

ی جریان یاپروسه یادمیشود، منایندگی میشود. پیشربنده ی جریان 

نیزیک حقوقدان تحصیلکرده میباشد. درجریان مذاکره شامطرف 

دیگر قضیه میباشید. شامازجانب   وکیل حقوقی ورسپرست تان کمک 

میشوید. وکیل حقوقی شام یک حقوقدان تحصیلکرده میباشد.

یک مرتجم نیزحضورمیداشته باشدتاهمه اشرتاک کنندگان 

یکدیگررادرست درک کنند.

قاضی جریان مذاکره راهدایت میکندوتصمیم میگیردبه کی وقت 

صحبت بدهد. درجریان مذاکره ی شفاهی شام امکان مییابیدکه به 

کمک وکیل حقوقی خودهمه ی آنچه راکه میخواهیدبه قاضی واعضای 

هئیت قضایی اظهارکنید. وقتی شامحرفهای تانرامتام کردید، پیشربنده ی 

جریان ازجانب اداره ی مهاجرت میتواندازشامسئوال کند. شایدبعدازآن 

 قاضی نیزچند سئوال رامطرح کند وازشامبخواهدکه جواب بدهید.

بعدازآن شام ووکیل تان صحبت اختتامی خودرامنوده وتوضیح میکنیدکه 

چرابه کشورتان بازگشت کرده منیتوانید. پس ازآن پیرشنده ی جریان 

توضیح میدهدکه اداره ی مهاجرت چگونه فکرمیکند.

درهای بسته چه معنی دارد؟ مذاکرات درمحکمه بایدعلنی باشند. 

این مبعنی آنست که همه کسانی که میخواهند، میتوانند درآن 

حضوریابندوجریان رابشنوند. لیکن، اگرقاضی فکرکندکه آمدن همه 

کس به سالون محکمه الزم نیست، اومیتواند تصمیم بگیردکه مذاکرات 

درعقب درهای بسته رخ دهد. میتوان گفت که این مبعنی رسی بودن 
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مذاکرات است. محکمه درصورتی مذاکرات رارسی میسازدکه حاوی 

مسایل ومطالب حساس باشدویایکطرف مذاکرات طفلی دارای عمرکمرت 

از15 سال باشد. وقتی تصمیم به جلسه ی پشت درهای بسته گرفته 

میشود، فقط کسانی که باقضیه ارتباط دارنددرسالون حضورمییابند. 

عموماً محکمه درآغازمذاکرات تصمیم میگیردکه جلسه درپشت درهای 

بسته باشدیانه. محکمه میتوانددر جریان مذاکرات نیز تصمیم به درهای 

بسته بگیرد. 

آیا هرکسی میتواندفیصله ی محکمه رابخواند؟ فیصله ی یک 
محکمه بنام حکم آن محکمه یادمیشود. اکرثیت احکام محاکم علنی 

است یعنی دیگران میتوانند آنرامطالعه کنند. اگر بخشهایی ازحکمی 

محرم باشد، فقط کسان ذیربط میتوانند آنرابخوانند. لیکن نص حکم 

)تأئیدویارد( منیتواندهیچگاهی محرم )رسی(باشد. این محکمه مهاجرتی 

است که درمورد محرمیت تصمیم میگیرد.

بعدازمذاکره چه رخ میدهد؟ معموالً فیصله ی محکمه درظرف 

چندهفته صادرمیشود.

اگریک حکم موافقت بامن صادرشود، چه رخ میدهد؟ 
موافقت مبعنی آنست که محکمه حکم به باقی ماندن شامدرسویدن 

میکند.  

این اهمیت داردوشامبایدآگاه باشیدکه اداره ی مهاجرت 

میتواندازمحکمه ی مهاجرتی مافوق تجدیدنظربرحکم محکمه ی 

مهاجرتی رابخواهد. این مبعنی آنست که امکان دارد فیصله یکباردیگر 

تغییرخورد. اگراداره ی مهاجرت درظرف سه هفته تجدید نظربرحکم 

رامطالبه نکند، فیصله قطعی میگرددوشام اجازه ی افامت دریافت 

میکنید. شامورسپرست تان برای یک مالقات به بخش پذیرش فراخوانده 

میشوید. شاممیتوانیددرصفحه ی18 مطالب بیشرترادرمورداجازه ی 

اقامت بخوانید.

اگرمن جواب ردبگیرم، چه رخ میدهد؟ جواب ردمبعنی گرفنت 
یک پاسخ منفی ازمحکمه ی مهاجرتی است. یعنی فیصله ی اداره ی 

مهاجرت تغییر منیکند. تجدیدنظربرحکم محکمه مهاجرتی رامیتوان 

ازمحکمه ی مهاجرتی مافوق تقاضاکرد.  
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استئناف خواهی درمحکمه ی مهاجرتی 

مافوق

تجدیدنظربراحکام محکمه ی مهاجرتی رامیتوان ازمحکمه ی مهاجرتی 
مافوق مطالبه کرد. برای اینکه حکم مربوط به شامدراین محکمه 

موردبررسی قرارگیرد، شامبایددراول اجازه ی بررسی رابگیرید.
همه احکام رامحکمه ی مهاجرتی مافوق موردبررسی قرارمنیدهد.این 

محکمه فقط احکامی را مورد بررسی قرارمیدهد که دالیل بسیارقوی برای 
بررسی آنها وجودداشته باشدویاحاوی یک مسئله ی مهم قانونی باشند. 

اگر محکمه ی مهاجرتی مافوق اجازه ی بررسی راندهد، 
چه رخ میدهد؟ اکر شاماجازه ی بررسی رابدست منیآورید، حکم 

محکمه ی مهاجرتی نافذمیشود.

اگر محکمه ی مهاجرتی مافوق اجازه ی بررسی رامیدهد، 
آنوقت چه رخ میدهد؟ این مبعنی آنست که حکم مربوط به 

شامدرمحکمه مهاجرتی مافوق بررسی میگردد.

درصورتی که محکمه ی مهاجرتی مافوق حکم مربوط 
به من راموردبررسی قراردهدوبامن موافقت کند، چه 
رخ میدهد؟ یک موافقت مبعنی آنست که محکمه ی مهاجرتی 

مافوق فکرمیکندکه شامدرسویدن باقی مبانید. درآنصورت شاماجازه 
ی اقامت دریافت میکنید. شامورسپرست تان برای یک مالقات به 

بخش پذیرش فراخوانده میشوید. شاممیتوانیددرصفحه ی18 مطالب 
بیشرترادرمورداجازه ی اقامت بخوانید. 

اگر محکمه ی مهاجرتی مافوق قضیه ی مربوط مبن 
راموردبررسی قرارندهدویامن جواب ردبگیرم، آنوقت چه 
رخ میدهد؟ اگر محکمه ی مهاجرتی مافوق فیصله کندکه قضیه ی 

شامرا موردبررسی قرارندهد، این حکم قابل تجدیدنظر نیست.
اگر محکمه ی مهاجرتی مافوق درقضیه ی شامفیصله ی منفی 

صادرمیکند، این حکم نیز قابل تجدیدنظرنیست.
یعنی دالیلی که شام ارائه کرده ایدبرای گرفنت اجازه ی اقامت کافی 

نبوده است.
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بازگشت ، آنوقت چه رخ میدهد؟

اگرمن یک فیصله ی منفی که قابل تجدید نظر نیست 
گرفته باشم، چه رخ میدهد؟ شام ورسپرست تان جهت یک تعداد 

مالقاتها به اداره ی مهاجرت مبنظورتهیه مقدمات بازگشت فراخوانده 

میشوید. درجریان مالقاتها درباره سفرشامبه کشورتان ویا کشور دیگری 

که شامرابپذیرد، صحبت میشود. شامبادیگر اشرتاک کنندگان درباره ی 

موضوعات ذیل صحبت خواهید کرد:

که چه کس ویا کسانی شامرا خواهندپذیرفت.	 

که درگام نخست این والدین شامست که بایدشامرابپذیرند، 	 

لیکن حتی سایرخویشاوندان نیز میتوانند این کارراکنند. بطور 

مثال پدرکالن، مادرکالن ویا خواهر ویا برادربزرگرت. اگر کدام 

خویشاوندبزرگرتوجوندارد، شایدرضورت باشدکه به یک پرورشگاه 

اطفال بروید.

که شامورسپرست تان مسئولیت دارید اسم ومنره ی تیلفون 	 

والدین شامویاخویشاوندان دیگرتان رادراختیاراداره ی مهاجرت 

بگذاریدتاباایشان متاس گرفته شود.

درهربارمالقات بایک بررسی عمومی مشرتک ازگامهای بعدی خامته 

می پذیرد. اکرثاًشامورسپرست تان یک یاچندوظیفه میگیریدکه بایدالی 

مالقات بعدی انجام یابند.

بازگشت چگونه رخ میدهد؟ پرسونل اداره ی مهاجرت 
شامرادرسفرتان الی کشوریکه بایدبروید،همراهی میکنند.

اگربعد ازفیصله ی اخراج وبرگرداندن من نخواهم به 
کشورم بازگردم، آنوقت چه رخ میدهد؟ اداره ی مهاجرت 
فقط باوضعی رسوکارداردکه شامخود به بازگشت آماده باشید. اگر 

شام درمالقاتهابااداره ی مهاجرت حارضنشویدویادرسفر وبازگشت به 

کشورتان همکاری نکنید، اداره ی مهاجرت قضیه رابه پولیس محول 

میسازد.

وقتی قضیه ام به پولیس محول میشود، چه رخ میدهد؟ 
دراینصورت دیگر مسئولیت پولیس است که شامفیصله ی اداره ی 

مهاجرت ومحکمه رااجراء کنیدیابعبارت دیگر سویدن راترک منائید.

وقتی قضیه ی من نزدپولیس است، آیا من به مکتب رفته 
میتوانم؟ شام حق داریدکه به مکتب برویدولوقضیه ی تان نزد پولیس 

باشد. 

وقتی قضیه ی من نزدپولیس باشد، آیامن حق مواظبت 
ومراقبت صحی وتداوی رادارم؟ شام حق مراقبت صحی وتداوی 

راتا آنوقتیکه درسویدن هستید، دارید.

درآستانه ی بازگشت

این خوبست که شماچیزهای ذیل راباخودبگیرید:

تصدیق که شمامکتب رفته اید.	 

شهادتنامه ی مکتب اگر گرفته باشید.	 

تصدیق درباره ی واکسیناسیون	 

آدرس پستی، نمبر تیلفون، آدرس ایمیل کسانی که 	 

شما میخواهید ازکشورتان نیز باایشان تماس بگیرید.

اگر شمامیخواهیدومیتوانیدبرای دوستان، همصنفان، 

معلمان تان وسایر افرادمهم اطالع دهیدکه شماسویدن 

راترک میکنید.
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اگرشمابزودی سن 18راتکمیل میکنید

قضیه ی شامبه یک کارمندی که قضایای پناهجویان بالغ 
رابررسی میکند، سپرده میشود. این به این مفهوم است که دیگر 

خودشاممسئولیت ارتباط بااداره ی مهاجرت رابعهده دارید.

کمک مالی برای مخارج روزانه 

وقتی شامسن 18 سالگی راتکمیل میکنیددیگرمسئولیت اموراقتصادی 
تان به خودتان تعلق میگیرد. درجریان مالقات فوق الذکربه 

شامدرموردمسایل مربوط به کمک مالی روزانه معلومات داده میشود. 

مسکن 

تهیه ی مسکن برای شامدیگرمسئولیت اداره ی خدمات اجتامعی 

نیست. اگرشام به کمک درتهیه ی مسکن رضورت دارید میتوانید 

دریکی ازمساکن مربوط به اداره ی مهاجرت زندگی کنید. 

اینهااپارمتانهایی اندکه اداره ی مهاجرت درنواحی مختلف کرایه میگیرد. 

شاممنیتوانیدمحل زیست خوددرسویدن راانتخاب کنید. همچنان 

شامخودتان میتوانیدیک مسکن برای خودتهیه کنید، بطورمثال 

نزدخویشاوندان ودوستان خودزندگی کنید. 
 

سرپرست 

وظیفه ی رسپرست شامخامته می یابد. درعوض شامخودمسئولیت 
امورخودرابعهده میگیرید. شامخودباوکیل حقوقی واداره ی مهاجرت 

درمتاس میشوید.

مراقبت صحی وتداوی 

مقررات مربوط به مراقبت صحی وتداوی ومعالجه تغییرمی یابد. شام 
تداوی ومراقبت عاجل وتأخیرناپذیررادریافت میکنید. این پرسونل 
شفاخانه وکلینیک صحی اندکه درموردبذل مراقبت صحی وتداوی 

تصمیم میگیرند.

بازگشت 

اگرفیصله ی درموردبازگشت شامبه کشورتان وجوددارد، دیگرمطالبه 
ی وجودنداردکه بایدحتامًکسی شامرادروطن بپذیرد. این به معنی 

آنست که شاممیتوانید به کشورتان سفرکنید، بدون آنکه کدام بزرگسال 
دیگرشامرابپذیرید.

وقتی شام18سالگی راتکمیل کنید، طبق قانون سویدن دیگربالغ محسوب میشوید. این مبعنی آنست که دیگرشام طفل 
شمرده منیشوید. شامبرای یک گفتگودرارتباط با18سالگی تان فراخوانده میشوید. 
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پناهجوبودن کدام حالت عادی نیست، شامبه یک کشورجدیدآمده 
ایدودرسویدن تقاضای حامیت وپناهندگی کرده اید. هیچکسی به 

رضایت کشورخودراترک منیکندتادرکشوردیگری تقاضای پناهندگی کند. 
اما، دالیل پناهندگی منیتواند همیشه برای دریافت اقامت کفایت کنند.

این قطعی نیست که شاماجازه ی اقامت درسویدن رادریافت کنید. این 
گناه شامنیست که دربرابرتقاضای پناهندگی پاسخ منفی گرفته اید. این 

ادارات ومحاکم اندکه به کمک قانون خارجیان تصمیم میگیرندکه کی 
اجازه ی اقامت بگیردوکی نگیرد.

انتظارکشیدن برای دریافت جواب مثبت ویامنفی میتواندبسیارسخت 
ودشوارباشد. این میتواندباالی احساسات دروجود انسان تأثیربگذارد. 

موجودیت احساسات دروجودامرطبیعی است، وجودبه آن رضورت 
دارد. این خوبست که احساسات خودراتبارزدهید. این برای 

وجودشاممفیداست که احساسات تان بروزکندوشام بادیگران درباره 
ی افکارتان صحبت کنید. باراحتی وطیب خاطر بارسپرست خود، یک 

شخص بزرگسال درمکتب تان ویا شخص مهم دیگر برای خودتان صحبت 

کنیدوبگوئیدکه چه احساس دارید. اگرمنیتوانید احساسات تانراباکالم بیان 
کنید، میتوانید تفکرات خودرابنویسید ویاترسیم ونقاشی کنید.

اگرشامیک مشغولیت روزانه داشته باشید، وضع شامبهرتمیشود. 
صبحانه وقت ازخواب برخیزید، به مکتب بروید، معلامن وهمصنفان 

خودرامالقات کنید. به مرصوفیتهائیکه برای تان دلچسپ است، بپردازید.

آنچه راکه دردوران انتظار برای جواب می آموزید، هیچکس ازشامگرفته 
منیتواند. بدون درنظرداشت وضع آینده، شام این آموزش رادرهمه جا، 

دراینجادرسویدن ویادرکشوردیگر، باخودخواهیدداشت.  

چندکلمه ی باشما

اگرشام سؤاالتی دارید، میتوانیدازآدرس انرتنتی ذیل بامادرمتاس شوید. 

        www.migrationsverket.se
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به شما بحیث یک بزرگسال مهم

بزرگساالن بزرگسال اندواطفال اطفال.

والدین اهمیت زیادی برای اطفال دارندوهنگامیکه والدین 
موجودنباشند، بزرگساالن دیگراهمیت فراوان دارند.

پناهجوبودن کدام حالت عادی نیست، شامبه یک کشورجدیدآمده 
ایدودرسویدن تقاضای حامیت وپناهندگی کرده اید. هیچکسی به 

رضایت کشورخودراترک منیکندتادرکشوردیگری تقاضای پناهندگی کند. 
اما، دالیل پناهندگی منیتواند همیشه برای دریافت اقامت کفایت کنند.

اطفال هم مانندبزرگان دارای شخصیت های گوناگون میباشند. اطفال 
حامل سؤاالت اند، یکعده سؤاالت درموردوضع خودرامطرح میسازند، 

درحالیکه عده ی دیگرباخودمرصوفند، فکرمیکنندوجرئت ندارندسواالت 
خودرامطرح منایند.

شام به حیث یک بزرگسال نقش بزرگی دارید. شامشخصی هستیدکه 
بایدطفل پناهجورادروضعی که داردرهنامیی وکمک وحامیت کنید.

شام میتوانید این رساله راهمراه باطفل موردنظربخوانید. شام 
میتوانیدمشرتکاً همه مراحل تقاضای پناهندگی رامورد مطالعه ودقت 

قراردهید.

اگرسؤاالتی داریدباکامل میل میتوانید باماازطریق آدرس ذیل متاس بگیرید. 
     www.migrationsverket.se

یک بزرگسال مهم میتوانندیکی از اینها باشند:

مادر	 

پدر	 

سرپرست ویاولی دیگری	 

سرپرست	 

خویشاوند	 

معلم	 

مشاوراجتماعی	 

پرسونل اداره ی مهاجرت	 

اشخاص مربوط به سازمانهای رضاکار	 

پرسونل مسکن یالیلیه ی اطفال که به تنهائی آمده اند.	 
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