
 

 

 

  معلومات مفید در مورد حقوق تان
 جوانان دیگر حق دارید کھ در یک محیط امن رشد کنید.  شما و ھمھ اطفال و نو ھمھ انسان ھا دارای ارزش یکسان استند.

 دارید کھ:حق شما 
 آگاھی داشتھ باشید کھ بھ چھ دلیل در مسکن مراقبت و درمان یا خانواده نگھبان زندگی می کنید. •
سکونت فعلی بسر خواھید برد در برنامھ ریزی اقدامات کھ بھ شما بستگی دارند سھمگیر باشید، بطور مثال اینکھ تا چھ مدت زمان در محل  •

 و بعداً بھ کجا منتقل خواھید شد.
 آگاھی داشتھ باشید کھ مامور خدمات اجتماعی تان کی است و چگونھ با وی بھ تماس شوید. •
قرار  مامور خدمات اجتماعی مسؤلیت برعھده دارد کھ با شما تماس داشتھ باشد، از شما بازدید کند و پیشرفت کارھای تان را مورد پیگیری •

 دھد.
 بھ تنھایی با مامور خدمات اجتماعی خود صحبت کنید. •
 نظر خود را مطرح کنید و بھ شما گوش داده شود. •
 در معرض خطر مجازات قرار نگیرید. •
شما چھ نگاشتھ می شود. اگر مطلبی را درست درک نھ کنید یا خواھان معلومات بیشتر باشید، شما حق دارید  بارهٴ آگاھی داشتھ باشید کھ در  •

 کھ چندین مرتبھ بپرسید.
 اگر فکر می کنید کھ چیزی درست نیست، حق دارید کھ نظر تان در دوسیھ ثبت و تحریر گردد. •
 

 ؟برخوردار استیدچھ حقوق از آیا می دانید کھ 
 ) یا خانواده نگھبان زندگی می کنند.HVBبرای کسانیکھ در مسکن مراقبت و درمان (

 



 

 سال استید حق مطالب ذیل را دارید ۱۵اگر باالی سن 
 ضرورت داشتھ باشید می توانید نزد ادارهٴ خدمات اجتماعی درخواست کنید.اگر  •
 تصمیم کھ ادارهٴ خدمات اجتماعی اتخاذ می نماید، را مورد درخواست تجدید نظر قرار دھید. •
عی بھ تایید و موافقت شما خدمات اجتماآنچھ کھ ادارهٴ خدمات اجتماعی پیشنھاد می نماید، را مورد قبول یا رد قرار دھید. بطور مثال ادارهٴ  •

نیاز دارد تا در مورد جایگزینی در مسکن مراقبت و درمان یا خانواده نگھبان تصمیم اتخاذ نماید. ولی این حق بھ تصمیم در مورد مراقبت 
 اطالق نمی کند.   LVU تحت قانون ویژه حمایت از جوانان

 

 مکتب یا مشغولیت دیگر
 شما حق دارید کھ:

 در درس ھای خود کمک مورد نیاز را بدست بیاورید.  •
 از کمک در عرصھ تحصیل یا مشغولیت دیگر مستفید شوید. •
 

 مسکن
 شما حق دارید کھ:

 در یک محیط امن و بی ھراس زندگی کنید.  •
 بدانید کھ در محل سکونت تان چھ نوع مقررات و روال اعتبار دارند. •
 بھ شما احترام گذاشتھ شود.  ،تان ویژگی فردیبدون در نظر داشت  •
 ھر گاه نیاز داشتھ باشید باید بتوانید کھ با کارکنان یا کالن ھای خانواده نگھبان صحبت کنید.  •
 اسباب شخصی تان بدون دست خوردن گذاشتھ شوند. •
 

 
 سالمتی و غذا
 شما حق دارید کھ:

 دندان مورد نیاز برخوردار شوید.از مراقبت صحی و تداوی  •
خوراکی کھ غنی از نظر غذایی و برای تان مناسب باشد مثالً اگر شما گیاه خور یا از دالیل دیگر بعضی از غذا ھا را مصرف نمی کنید،  •

 دریافت کنید. 
 

 تماس با والدین یا دوستان

 "کسی نمی داند کھ بھ کجا مراجعھ کند"



 

 شما حق دارید کھ:
د کھ برای شما مھم استند، تماس داشتھ باشید. درخواست شما در قدم نخست در نظر گرفتھ اغلب اوقات با والدین، خواھر/برادر یا سایر افرا •

خدمات اجتماعی می تواند در بارهٴ مقررات کھ اعتبار دارند، معلومات می شود اگرچھ ھمیشھ نمی توان با تقاضای تان موافقت کرد. مامور 
 بیشتر ارائھ کند. 

تماس با بطور مثال اگر تصمیم در مورد مراقبت تحت قانون ویژه حمایت از جوانان باشد، مامور خدمات اجتماعی می تواند چگونگی  •
 سال را تکمیل کرده اید، می توانید علیھ تصمیم در محکمھ درخواست تجدید نظر ارائھ کنید.  ۱۵و مشخص کند. اگر سن  تعیینوالدین، را 

 

 اگر چیزی درست احساس نشود یا درست کارکرد نداشتھ باشد؟ با کی تماس بگیرم
 در قدم نخست باید بھ خانوادهٴ نگھبان خود، کارکنان مسکن یا بزرگسالی دیگری کھ بھ وی باور و اعتبار دارید، صحبت کنید.  •
چگونگی روند مالقات با والدین اگر در مورد چگونگی وضعیت خود، آنچھ کھ برای شما برنامھ ریزی می شود نظرات دارید یا اگر از  •

 خود یا سایر افراد رضایت ندارید باید بھ مامور خدمات اجتماعی خود صحبت کنید. 
  

با مامور خدمات اجتماعی تان تماس بگیرید یا اگر فکر می کنید کھ او بھ سخن ھای تان اھمیت نمی دھد، می توانید بھ رئیس  نمی توانیداگر  •
 مامور خدمات اجتماعی خود مراجعھ کنید.

 

 در تماس شوید IVOبا اداره نظارت بر خدمات صحی و مراقبت 
اگر خواھان دریافت معلومات در مور حقوق تان استید یا می خواھید روند را کھ در ادارهٴ خدمات اجتماعی یا خدمات صحی درست کار  •

 نمی کند در میان بگذارید، می توانید بھ ادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت مراجعھ کنید. 
طریق یک شماره تیلفون، ایمیل و چت ویژه (یعنی خط تماس ادارهٴ نظارت بر  ادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت خدمات تماس را از •

خدمات صحی و مراقبت برای اطفال و نوجوانان) در اختیار اطفال و نوجوانان قرار می دھد. شماره تیلفون و آدرس ایمیل را در پایین این 
 صفحھ دریافت می کنید. 

خواھان استید کھ ادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و ید. اما اگر بدون ذکر نام تماس می گیر IVOبا ادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت  •
معلومات بیشتر دسترس داشتھ باشیم. بطور مثال  بھ مراقبت موضوعی را بیشتر مورد بررسی یا رسیدگی قرار دھد، اغلب اوقات باید

 ی دارد. نگھبان بستگشکایت بھ کدام مسکن مراقبت و درمان یا خانوادهٴ 
 
 

 
 
 

ادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت ادارهٴ خدمات اجتماعی را تحت نظارت قرار می دھد، کھ 
 بدان معناست کھ: 

کھ ادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت باید کنترل کند کھ ادارهٴ خدمات اجتماعی فراھمی مراقبت موثر و باکیفیت را برای اطفال و  •
 نوجوانان تضمین کند. 

مورد  راادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت باید کنترل کند کھ ادارهٴ خدمات اجتماعی تحت قوانین و مقررات نافذه پرونده شما  •
 رسیدگی قرار دھد. 

"این مھم است کھ مقامات از ما 
بپرسد چون فقط ما از حقیقت آگاھی 

 داریم."



 شما بدون بدون اجازه قبلی از کسی با ادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت صحبت کنید.  •
ادارهٴ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت یک مسئولیت ویژه را بھ عھده دارد کھ ھر باید ھر سال از مسکن مراقبت و درمان بازدید انجام  •

دھد. 

 :…………………………………………..:من مامور خدمات اجتماعی 

 ………………………………………….نفر تماس دیگر:

 در شرایط زیر با خط اطفال و نوجوانان تماس بگیرید:

 ھنگام پرسش در باره حقوق خود •

 ھنگامی گزارش از روند کھ در ادارهٴ خدمات اجتماعی یا خدمات صحی درست کار نمی کند•

 )۱۹تا  ۱۲(روزھای رسمی از ساعات  ۰۶ ۰۶ ۱۲۰ ۰۲۰تیلفون: 
 )۱۸تا  ۱۶(روزھای رسمی ساعات  www.ivo.se/berattaچت: 

 (ھمھ روزھا) beratta@ivo.seایمیل:  

افراد در عکس ھا با محتوای متن ھیچ بستگی ندارند. 
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