
 چه کاری انجام می دهد؟ متولی

 اطالعاتی برای افرادی که به تنهایی به سوئد می آیند

د به سوئد بیایید، یک نند نماینده شما باشنسال سن دارید و بدون والدین یا افراد بزرگسال دیگری که بتوا 18اگر شما کمتر از 

زن باشد و شخص بزرگسالی است که به عنوان نماینده ممکن است که مرد یا متولی برای شما تعیین می گردد. این متولی 

شما که  آنچه را ا اقدامات الزم را انجام می دهد تااز طرف شممتولی شما برای تماس با مسئولین به شما کمک خواهد کرد. 

  بگیرد. برای شما حق شماست به آن نیاز دارید و یا 

 

 من برای چه کسی کار می کند؟متولی 

متولی از طرف اداره مهاجرت، شهرداری، و یا هیچ ارگان و نهاد دیگری استخدام نمی شود، بلکه تنها برای کمک به شما و 

 پیگیری عالیق شما فعالیت می کند. 

 

 متولی چه کاری انجام می دهد؟

 با وکیل )مشاور حقوقی عمومی( که به وضعیت پناهندگی شما و اداره مهاجرت رسیدگی می کند در ارتباط می باشد.  متولی 

 . گرفته ایدن می شود که شما مکان امن و خوب برای اسکان خود مطمئ

 و در آنجا احساس راحتی می کنید. به عمل آمده ثبت نام شما  از که در مدرسهمطمئن می شود 

 را دریافت کرده اید.  LMAکه کارت ی شود مطمئن م

 درخواست می دهد.  ،گیرده مسکن که ممکن است به شما تعلق برای دریافت حق هزین

، خدمات اجتماعی، مدرسه، اداره مهاجرت، مشاور حقوقی عمومیمسئولین شما را برای مالقات با مسئولین مختلف از جمله 

 و غیره همراهی می کند. 

 برای شما تصمیم می گیرد. شما، ، و امور مالی بهداشت دندانسالمتی،  براساس شرایط

 برای حفظ ارتباط با خانواده تان به شما کمک می کند. 

 

 متولی چه مسئولیت هایی ندارد؟

 تهیه پول و غذا برای شما 

 مراقبت های روزانه و نظارت بر شما

 فعالیت ها و تکالیف

و به مکان های تفریحی، مکان های مالقات، اداره مهاجرت، بخش  ،آمد شما از خدمات مربوط به حمل و نقل، و رفت و

 های اجتماعی و غیره.  

 

سرپرست و  بدون کودکان متولیان همه مسئول کمیته این. گیرد می تصمیم متولیاندر مورد  که ای است کمیته متولیان رئیس کمیته

 . می باشد "Upplands Väsby""، و  Sigtuna" ،" Sollentuna های "شهرداری همراه دربدون 


