
دهد؟ امین )گودمن( چه اقداماتی انجام می  

  سویدن آمده اید معلومات برای شما که تنها به 

 

 یک ،آیید سویدن میکه بتواند از حقوق شما دفاع کند به  سالدارید و بدون والدین یا دیگر فرد کالنسال سن  ۱۸ما که زیر برای ش

گی شما را    است که در ارتباط با ادارات دولتی نماینده یک فرد کالنسالتواند مرد یا زن باشد و  امین می شود. امین تعیین می نفر

کند تا شما چیزهایی که ضرورت دارید و حق برخورداری از آنها را  امین کوشش می گیرد و به شما کمک می کند. برعهده می

 دارید، دریافت نمایید.

؟کند کار میکجا  برایمن امین   

 استخدام نشده است. امین باید به شما کمک کند و باالی منافع شما دفتر مهاجرین، کمون یا کدام اداره دولتی دیگر  امین از طرف

  نظارت کند.

 

 امین چه وظایفی دارد؟ 

، در تماس باشدبرد پیش میدفتر مهاجرین  را پیشپرونده پناهندگی شما که ( )وکیل با حقوقدان  

آورد تا شما یک جای امن و مناسب برای زندگی داشته باشید مل اقدامات الزم را بع  

برای شما مناسب باشدآورد تا شما در مکتب شامل شوید و در آنجا همه چیز  اقدامات الزم را بعمل   

آورد تا شما یک کارت پناهندگی )ال.ام.آ( بدست بیاورید اقدامات الزم را بعمل   

  حق دریافت آن را دارید، تقاضا کندشما هایی که  ها و کمک هزینه برای دریافت پول

شما همراهی کنددر مالقات هایی که با اداره خدمات اجتماعی، مکتب، دفتر مهاجرین، وکیل و دیگران دارید با   

  دی برای شما فیصله کند ادر امور صحی، تداوی و خدمات دندان و همچنین امور اقتص

  به شما برای حفظ تماس با فامیل خود کمک کند

  

 امین در چه اموری مسئولیت ندارد؟ 

 تامین پولی یا غذایی شما  

 مراقبت یا نظارت روزانه بر شما 

  به شما درسیهای مختلف و کمک  عالیتارائه ف

های اوقات فراغت و مالقات با دفتر مهاجرین یا کارمند مسئول شما در اداره خدمات اجتماعی و  آوردن و برگرداندن شما به فعالیت

  موارد دیگر

 

 

کند.  ها فیصله می ای دولتی است که در مورد امین ، ادارهو سرپرستان ها هیئت نظارت بر امور قیم  

ها برای طفل های پناهنده تنها  ها و سرپرستان در سیگتونا، سولنتونا و اوپالندزوسبی، مسئولیت همه امین یمهیئت نظارت بر امور ق

ها را برعهده دارد.  در این کمون  


