
 

 

 

 ھذا مھم أن تعرفھ بخصوص حقوقك 
 كل الناس متساوین في الكرامة و الحقوق. أنت و كل األطفال اآلخرین لكم الحق في النمو في بیئة آمنة.  

 لدیك الحق في:
 لماذا أنت ساكن في منزل الرعایة و السكن  أو في بیت تربیة عائلیة.أن تعرف  •
 أن تشارك عندما نخطط أشیاء تخصك، على سبیل المثال مدة بقائك ھنا و مكان انتقالك بعد ذلك. •
 أن تعرف من ھو سكرتیر الخدمات االجتماعیة الخاص بك و كیف یمكنك االتصال بھ أو بھا. •
 مسؤول عن متابعة المواصلة معك، زیارتك و معرفة وضعك. االجتماعیةسكرتیر الخدمات  •
 على انفراد. االجتماعیةأن تتحدث مع سكرتیر الخدمات  •
 أن تعبر عن رأیك و أن یُسمع إلیك. •
 أن ال تتعرض لعقوبات. •
 عنھ.ال تفھمھ أو ترید معرفة المزید  شيءأن تقرأ المالحظات التي ُكتبت عنك. لدیك الحق في السؤال عدة مرات عن  •
 إذا وجدت شیئا خاطئا فلدیك الحق في أن یُسجل رأیك عن ذلك في السجل الخاص بك. •
 

 سنة فلدیك الحق في: 15إذا كان عمرك أكثر من 
 تقدیم طلب لدى دائرة الخدمات االجتماعیة إذا احتجت إلى ذلك. •

 ھل تعرف ما ھي حقوقك؟
 ) أو بیت تربیة عائلیة.HVBلك أنت الذي تسكن في منزل الرعایة أو السكن ھو في بي  (

 



 

 تقدیم استئناف عن قرار اتخذتھ دائرة الخدمات االجتماعیة بشأنك. •
دائرة الخدمات االجتماعیة بحاجة إلى موافقتك للقرار عن  اقتراحات دائرة الخدمات االجتماعیة. على سبیل المثال فإن لىأو ال عاإلجابة بنعم  •

ھو في بي أو في بیت تربیة عائلیة. و لكن ھذا ال ینطبق بنفس الشكل إذا كان القرار متخذ في إطار قانون  منزل الرعایة أو السكنتسكینك في 
 . LVUالقواعد الخاصة بالقاصرین 

 

 المدرسة أو التعلیم
 لدیك الحق في:

 أن تحصل على دعم في العمل المدرسي إذا احتجت إلى ذلك.  •
 نشاط آخر.أن تحصل على مساعدة للبدایة في تعلیم أو  •
 

 السكن
 لدیك الحق في:

 أن تعیش في بیئة آمنة.  •
 أن تعرف ما ھي العادات و األنظمة الموجودة في السكن الخاص بك. •
 أن تُحترم كما أنت.  •
 أن تتحدث مع الموظفین أو والدي بیت التربیة العائلیة إذا احتجت إلى ذلك.  •
 أن ال یمّس أحد أغراضك الشخصیة. •
 

 
 الصحة و األكل

 لدیك الحق في:
 الحصول على الرعایة الصحیة و الطبیة و رعایة األسنان التي تحتاج إلیھا. •
 الحصول على طعام مغذي كافي و یأخذ بعین االعتبار إن كنت نباتي، أو إن كنت ال تستطیع أكل نوع معین من الطعام ألسباب أخرى.  •
 

 و األصدقاء االتصاالت مع الوالدین
 لدیك الحق في:

طلبك على لقائھم، حتى و لو لم  االعتبارھو األخذ بعین  شيءأن تتصل غالبا بوالدیك، اخوتك أو أشخاص آخرین مھمین لك. المھم قبل كل  •
 االجتماعیة إخبارك عن القواعد الساریة بھذا الشأن.  یستطاع تلبیة رغبتك بالضبط. بإمكان سكرتیر الخدمات

 یمكن لي التوجھ" "ال أعرف إلى أین



 

فیمكن لدائرة الخدمات االجتماعیة اتخاذ قرارات عن اتصاالتك بوالدیك على سبیل  LVUإذا تم تسكینك وفقا لقانون القواعد الخاصة بالقاصرین  •
 سنة فلدیك الحق كذلك في طعن ھذا القرار في المحكمة.  15المثال. إذا كان عمرك أكثر من 

 

 ال یسیر على ما یرام؟ شيءمع من یمكنني التحدث إذا شعرت بأن 
 التحدث مع بیت التربیة العائلیة، الموظفین في سكن ھو في بي، أو بالغ أخر لك ثقة فیھ.  شيءیجب أوال و قبل كل  •
 إذا عندك آراء عن وضعك، عن ماذا یخطط لك أو إذا كنت غیر راضیا عن كیفیة لقاء والدیك أو أشخاص آخرین،   •

 یمكنك التحدث مع سكرتیر الخدمات االجتماعیة. 
 بسكرتیر الخدمات االجتماعیة أو تجد أنھ أو أنھا ال یھتم بما تقولھ، یمكنك التوجھ إلى رئیسھ. االتصالإذا لم تستطع  •
 

 IVOاتصل بمراقبة الرعایة و العنایة 
إذا كنت ترید طرح أسئلة عن حقوقك أو التحدث عن ما ال یسیر على ما یرام بخصوص دائرة الخدمات  IVOاتصل بمراقبة الرعایة و العنایة  •

 االجتماعیة أو الرعایة الصحیة و الطبیة. 
مراقبة الرعایة و العنایة لھا رقم ھاتف و تراسل فوري و عنوان بریدي خاص لألطفال و القاصرین، ما یدعى بخط األطفال و القاصرین  •

IVO:s Barn- och ungdomslinje .تجد رقم الھاتف و العنوان البریدي في آخر ھذه الوثیقة . 
أمر ال یسیر على ما  تعدیلو لكن إذا أردت الحصول على مساعدة في  .IVOبإمكانك أن تكون مجھوال عندما تتصل بمراقبة الرعایة و العنایة  •

 أو بیت تربیة عائلیة یتعلق األمر.  أن تعرف المزید، على سبیل المثال بأي سكن العنایةو  الرعایةیرام، فیجب على مراقبة 
 
 

 
 
 

 لھا واجب مراقبة دائرة الخدمات االجتماعیة، مما یعني أنھ:  IVOمراقبة الرعایة و العنایة 
 التدقیق على أن األطفال و الشباب یحصلون على الرعایة التي یحتاجون إلیھا و أن تكون من نوعیة جیدة.  IVOیمكن لمراقبة الرعایة و العنایة  •
 لساریة. على أن دائرة الخدمات االجتماعیة تھتم بالقضیة الخاصة بك وفقا للقوانین و القواعد ا التدقیق IVOكما على مراقبة الرعایة و العنایة  •
 طلب اإلذن من أحد.  بدون IVOالتحدث مع مراقبة الرعایة و العنایة  بإمكانك •
 مسؤولیة خاصة في القیام بزیارات تفتیشیة في مساكن ھو في بي مرة كل سنة.  لھا IVOمراقبة الرعایة و العنایة  •
 
 
 

 .......................................................سكرتیر الخدمات االجتماعیة الخاص بي: 
 
 

 مساند آخر: ......................................................................

"من المھم أن تسألنا السلطات، فنحن 
 على علم كیف تسیر األمور"



 

 
 
 

 عندما ترید: Barn- och ungdomslinjenاتصل بالخط 
 
 اطرح أسئلة عن حقوقك •

 الخدمات االجتماعیة أو في الرعایة الصحیة أو الطبیةیسیر بشكل جید في دائرة ال تحدث عن كل ما  •
 

 )19:00-12:00(أیام األسبوع العادیة الساعة  020-1200606اتصل: 
 )18:00-16:00(أیام األسبوع العادیة الساعة  www.ivo.se/berattaالتراسل الفوري: 

 beratta@ivo.se (alla dagar)البرید االلكتروني: 
 
 
 
 

 األشخاص على الصور لیس لھم أي عالقة بما یذكر ھنا. 
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