فيلم عن طالبي اللجوء في السويد
هناك أفالم لطالبي اللجوء في السويد.
تستطٌع أن ترى إثنً عشر فٌلما تتحدث عن المراحل المختلفة فً عملٌة اللجوء .أحد األفالم ٌعرض مثالً
كٌف ٌتم التحقٌق المتعلق باللجوء .تمنح األفالم أٌضا معلومات عن بعض األشٌاء التً قد ٌكون من المفٌد
معرفتها خالل فترة طلبك اللجوء فً السوٌد.

 C1تحقيق اللجوء

1C - 01
ع١مِ َٛغإٚي ِٓ ِظٍذخ اٌٙجشح ػٕذ ئجشاء اٌزذم١ك ف ٟاٌٍجٛء ثّمبثٍزه ٚاعزجٛاثهٚ ،اصٕبء اٌزذم١ك
عزٛاجذ ِزشجُ ٌ١م َٛثزشجّخ اٌّذبدصخ .ئرا وبْ ٌذ٠ه ٚو ً١لبّٔ٠ ٟٔٛىٕٗ أ٠ؼب ً أْ ٠ىِ ْٛزٛاجذاً أصٕبء
اٌزذم١ك .اٌٛو ً١اٌمبٔ ٛ٘ ٟٔٛشخض ٌذ ٗ٠خجشح ثبٌمٛأٚ ٓ١األدىبَ اٌغ٠ٛذ٠خ ِٛ ٛ٘ٚجٛد ٌّغبػذره.
وً األشخبص اٌّٛجٛد ٓ٠ف ٟاٌّمبثٍخ ٍِضِ ْٛثٛاجت وزّبْ األعشاس.

1C - 02
ِٓ اٌّ ُٙاٌذؼٛس ئٌِ ٝمبثٍخ رذم١ك اٌٍجٛءٕ٘ٚ .ب رزذذس ػٓ األعجبة اٌز ٟجؼٍزه رمذَ ؽٍت اٌٍجٛء
ف ٟاٌغ٠ٛذ .ال رىزف ٟثبٌزذذس ػٓ اٌٛػغ ف ٟثٍذن ٚئّٔب ٠جت اٌزذذس ػّب دظً ٌه شخظ١ب ً٠ .جت
أْ رزذذس أ٠ؼب ً ػٓ اٌّخبؽش اٌز ٟرزؼشع ٌٙب ئرا ػذد ئٌ ٝثٍذنِ .ب رزذذس ثٗ ٕ٘ب ٌٗ ثبٌغ األّ٘١خ
ٚػٍ٠ ٗ١ظذس لشاس ثمبئه ف ٟاٌغ٠ٛذ أَ ال.

1C - 03
عٛف ٠م َٛاٌّذمك ثطشح أعئٍخ وض١شح .دز ٝرٍه اٌز ٟلذ ٠ى ِٓ ْٛاٌظؼت اٌزذذس ػٕٙب .اروش ٌٗ فٟ
دبي وٕذ لذ ػشذ ِٛلفب ً ٠ظؼت ػٍ١ه اٌزذذس ػّٕٗ٠ .ىٕه اٌذظٛي ػٍ ٝأعئٍخ دٛي ِٓ أٔذ ِٓٚ
أ ٓ٠أر١ذّ٠ .ىٕه وزٌه اٌزذذس ػٓ و١ف عبفشد ئٌ ٝاٌغ٠ٛذ ِٚب اٌز ٞرؼشػذ ٌٗ ِٚب اٌزّٕ٠ ٞؼه ِٓ
اٌؼٛدح اٌ ٝثٍذن.

1C – 04
٠جت رمذٚ ُ٠صبئك اٌ٠ٛٙخ اٌز ٟرضجذ ِٓ أٔذ .ئرا ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ه أ٠خ أٚساق رضجذ ٘٠ٛزه ،فأٗ ّ٠ىٕه رمذُ٠
ٚصبئك أخش ٜرضجذ لظزه.

1C – 05
ّ٠ىٓ ٌألؽفبي أْ ٠ىٌ ْٛذ ُٙ٠أعجبث ُٙاٌخبطخ ٌٍذظٛي ػٍ ٝاٌٍجٛء ف ٟاٌغ٠ٛذ .أد١بٔب ً ٠شغت اٌّٛظف
اٌّغإٚي ف ٟاٌزذذس ػٍ ٝأفشاد ِغ األؽفبي اٌز ٓ٠لذِٛا ؽٍت اٌٍجٛءٚ ،أٔذ وٛاٌذ ٌه اٌذك أْ رمشس
ِب ئرا وبْ ٘زا ِّىٕب ً٠ٚ .ذك ٌجّ١غ األؽفبي أْ ٠زذذصٛا ِغ اٌّٛظف اٌّغإٚي ئرا سغجٛا ف ٟرٌه.
معلومات جماعية

1D – 01
رمٚ َٛدذح االعزمجبي ثاسعبي سعبٌخ ٌه ثبٌّٛػذ اٌز ٞرغزط١غ ف ٗ١اٌذؼٛس ٌٍمبء اٌخبص ثّؼٍِٛبد
جّبػ١خ.

1D - 02
د١ش رذظً ػٍِ ٝؼٍِٛبد ٘بِخ ػٓ اٌمٛأٚ ٓ١اٌغٍطبد اٌشعّ١خ األخشٚ ٜإٌّظّبد اٌز ٟرؼًّ ػٍٝ
ِغبػذح إٌبط.

1D - 03
ف ٟاٌٍمبء اٌخبص ثبٌّؼٍِٛبد اٌجّبػ١خ رذظً ػٍِ ٝؼٍِٛبد دٛي اٌغىٓ ٚاٌذػُ اٌّبٌٚ ٟاٌشػب٠خ
اٌظذ١خ ٚاٌطج١خّ٠ .ىٕه أ٠ؼب اٌذظٛي ػٍِ ٝؼٍِٛبد دٛي و١ف رزُ ػٍّ١خ اٌٍجٛء ف ٟاٌغ٠ٛذ .ئٔٙب
ِؼٍِٛبد ف ٟغب٠خ األّ٘١خ رجذ٘ب ِف١ذح أصٕبء أزظبس اٌمشاسٌ .زٌه فأٗ ِٓ اٌج١ذ أْ رذؼش اٌٍمبء
اٌخبص ثبٌّؼٍِٛبد اٌجّبػ١خ.
ع١زٛاجذ ِزشجُ ٠زشجُ ئٌٌ ٝغزه أصٕبء اٌٍمبء اٌخبص ثبٌّؼٍِٛبد اٌجّبػ١خ.

القرار

1E - 01
ثؼذ أْ رظذس دائشح اٌٙجشح اٌمشاس ع١زُ اعزذػبؤوُ ئٌٌ ٝمبء فٚ ٟدذح االعزمجبي.

1E – 02
ع١زُ ئخجبسن ف ٟاٌٍمبء ِب ٘٘ ٛزا اٌمشاس ِٚب ٠ؼٌٕ ٗ١ه.

1E – 03
ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛاٌمشاس ٔؼُ أ ٚال.

1E - 04
ئرا رّذ اٌّٛافمخ ػٍ ٝؽٍجه ف ٟاٌذظٛي ػٍ ٝاٌٍجٛء ،فغ١ى ِٓ ْٛدمه أْ رؼ١ش ٚرؼًّ ف ٟاٌغ٠ٛذ.

1E - 05
أِب ئرا رُ سفغ ؽٍجه ف ٟاٌذظٛي ػٍ ٝاٌٍجٛء ،فٍذ٠ه خ١بساْ.

1E - 06
ّ٠ىٕه أْ رشػ ٝثبٌمشاس ،أ ٞأْ رمجً اٌمشاس ٚرجذأ ف ٟاٌزخط١ؾ ٌٍؼٛدح ئٌ ٝثٍذنٚ .ثاِىبْ دائشح
اٌٙجشح اٌّغبػذح ف ٟاٌؼٛدح ئٌ ٝثٍذن.

1E – 07
ئرا وٕذ رؼزمذ أْ ٘زا اٌمشاس خبؽئ٠ ،ذك ٌه اٌطؼٓ ف.ٗ١ػٕذِب رم َٛثزمذ ُ٠ؽٍت اٌطؼٓ ف ٟاٌمشاس رمشس
ِذىّخ اٌٙجشح ئرا ِب وبٔذ ِظٍذخ اٌٙجشح لذ ارخزد اٌمشاس اٌظذ١خ ف ٟرمّٙ١١بٚ .ع١م َٛاٌٛوً١
اٌمبٔ ٟٔٛاٌخبص ثه ثزمذ ُ٠اٌذػُ ٚاٌّغبػذح ٌه.
ئرا ٌُ رىٓ ساػ١ب ً ػٓ لشاسُ٘ ّ٠ىٕه االعزئٕبف أِبَ ِذىّخ اٌٙجشح اٌؼٍ١ب.

التعويض المالي

2-01
ئرا وٕذ غ١ش لبدس ػٍ ٝاٌؼًّ أ٠ ٌُ ٚىٓ ٌذ٠ه أ٠خ أِٛاي خبطخ ّ٠ ،ىٕه رمذ ُ٠ؽٍت ٌٍذظٛي ػٍٝ
رؼ٠ٛغ ِبٌ.ٟ

2 - 02
يجب أن تكفي النقود لألكل ،والمالبس والحاجات الخاصة بك.

2 - 03

ئرا وبٔذ ٌذ٠ه ادز١بجبد خبطخ فجاِىبٔه أ٠ؼب ً ؽٍت ِؼٔٛخ خبطخ.

2-04
ِٓ اٌّ ُٙأْ رخجش دائشح اٌٙجشح ئرا دظً أ ٞرغ١١شف ٟدبٌزه اٌّبٌ١خ ،ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي ،ئرا وٕذ لذ
دظٍذ ػٍ ٝػًّ .ئرا ٌُ رمُ ثبإلخجبس ػٓ رٌه فّٓ اٌّّىٓ أْ رى ْٛلذ اسرىجذ جشّ٠خ.

2-05
رٛدع األِٛاي اٌز ٟرذظً ػٍٙ١ب ِٓ دائشح اٌٙجشح ف ٟثطبلخ ثٕى١خّ٠ .ىٕه اٌذفغ ػٓ ؽش٠ك ثطبلخ فٟ
جّ١غ اٌّذلد ف ٟاٌغ٠ٛذ اٌز ٟرمجً ثطبلبد ِب٠غزش.ٚ

2-06

ػٕذِب رزٍم ٝثطبلخ اٌجٕه ،رذظً أ٠ؼب ً ػٍ ٝسِض ِى ِٓ ْٛأسثؼخ أسلبَ .عزذزبط ئٌ ٝئدخبي اٌشِض فٟ
وً ِشح رزغٛق فٙ١ب .ال رمُ ثبؽلع أ ٞشخض آخش ػٍ ٝاٌشِض .رمشأ اٌشِض ِٓ اٌ١غبس ئٌ ٝاٌ.ٓ١ّ١

2-07

ّ٠ىٕه أ٠ؼب ً عذت األِٛاي ثطش٠مخ اعزخذاَ ثطبلزه اٌجٕى١خٚ .أثغؾ ؽش٠مخ ٘ ٟعذت إٌمٛد ِٓ ِذً
ئ٠ىب اٌزجبس.ٞ

2-08

ّ٠ىٕه أ٠ؼب ً عذت اٌّبي ف ٟجٙبص اٌظشاف اٌٚ ،ٌٟ٢ىٓ ٌ١ظ أوضش ِٓ ِشر ٓ١ف ٟاٌشٙش.

الصحة

3-01
كطالب لجوء فً السوٌد بإمكانك الذهاب إلى مركز الرعاٌة الصحٌة للحصول على فحص صحً مجانً.

3-02
ٌقومون هناك بأخذ تحلٌالت وٌمكنك التحدث مع العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌةٌ .جب عدم إخبار دائرة الهجرة
بالمحادثة التً جرت خالل القٌام بالفحص الصحً.
الفحص الصحً من أجلك أنت ول ٌؤثر على طلبك للحصول على اللجوء.

3-03

ٌحق لألطفال والشباب دون سن  81عاما ً الحصول على الرعاٌة الصحٌة والطبٌة.

3-04

إذا كنت تجاوزت سن  81عاما ً ،فإنه ٌحق لك الحصول على الرعاٌة الصحٌة والطبٌة فً الحالت الطارئةٌ .قوم
الطبٌب بتقٌٌم إذا ما كانت لدٌك احتٌاجات للرعاٌة الصحٌة الطارئة.

3-05
إذا قمت بإظهار بطاقة  LMAالخاصة بك ،فإن أكثر ما تدفعه للزٌارة الواحدة هو  05كرونة.

3-06
بالنسبة لألدوٌة التً تقوم بشرائها من الصٌدلٌات ،فإنك اذا كنت ترٌد شراء دواء بوصفة طبٌة ،فلن تدفع أكثر من
 05كرونة إذا كانت لدٌك بطاقة ـ.LMA

3-07
فً حالت الطوارئ الحادةٌ ،مكنك التصال بالرقم ٌ .112مكنك من خالل هذا الرقم الوصول إلى كل من الشرطة
واإلسعاف واإلطفاء.

دار الحضانة  /المدرسة

5-01
ٌحق لألطفال والشباب اللتحاق بالتعلٌم ما قبل المدرسً والتعلٌم البتدائً والثانوي .والبلدٌة التً تعٌش فٌها هً
المسؤولة عن أن تبدأ فً المدرسة.

السكن

6-01
هناك خٌاران للسكن بٌنما تنتظر القرار
ٌمكنك اختٌار ترتٌب مكان سكن خاص ،على سبٌل المثال ،مع العائلة أو األصدقاء.

6-02

ٌمكنك أٌضا ً الحصول على مسكن مؤقت من قبل دائرة الهجرة خالل فترة النتظار.
عندها ل ٌمكنك اختٌار مكان السكن ،وإنما تقوم بالنتقال إلى مكان السكن المتاح.

6-03

عندما تنتقل ٌمكنك اقتراض مجموعة من أوانً المطبخ والفراش .إذا لم ٌكن لدٌك نقود فإن السكن ٌكون مجانٌا ً.

6-04
ٌكون السكن مشترك مع اآلخرٌن الذٌن قاموا بطلب الجوء فً السوٌد .إذا كنت امرأة عزباء فإنه بإمكانك السكن مع
نساء أخرٌات .وإذا كنت رجالً عازبا ً فبإمكانك السكن مع رجال آخرٌن.

6-05
الغرف مؤثثة بالمعدات الرئٌسٌة مثل أوانً المطبخ وسرٌر وطاولة المطبخ.

6-06

هناك أٌضا ً أجهزة إنذار الحرٌق وبطانٌة الحرٌق فً كل بٌت.

6-07

إذا وجدت نفسك مرة فً حالة طارئة مثل أن ٌندلع حرٌق أو أن ٌصاب شخص بمرض طارئٌ ،جب دائما ً أن
تتصل بالرقم  112للحصول على مساعدة سرٌعة من قبل اإلطفاء أو سٌارات اإلسعاف أو الشرطة.

العودة

7-01
اذا كنت ل تستطٌع البقاء فً السوٌد ،فستقوم مصلحة الهجرة باستدعائك إلى اجتماع لوضع خطة لعودتك .خالل
هذا الجتماع تحصل على معلومات وٌمكنك طرح األسئلة.

7-02

ٌمكنك الحصول على مساعدة من دائرة الهجرة فٌما ٌخص رحلة العودةٌ .مكنك أٌضا ً الحصول على نصائح
ومعلومات عن منظمات فً داخل وطنك بإمكانها أن تقدم لك الدعم عند العودة.

7-03
قبل أن تغادر السوٌدٌ ،جب علٌك إعادة بطاقةـ  LMAوبطاقة البنك.

7-04

إذا كنت ل ترٌد أن تغادر السوٌد طوعٌا ً ،فإن الشرطة ستقوم بمهمة التأكد من مغادرتك السوٌد.

لم شمل األسرة

8-01
إذا كان لدٌك تصرٌح اإلقامة الدائمة فً السوٌد ،فإن بإمكان أهلك تقدٌم طلب لالنضمام إلٌك فً السوٌدٌ .قوم أفراد
عائلتك بتقدٌم طلباتهم من البلد الذي ٌعٌشون فٌه ،إما فً السفارة السوٌدٌة أو عن طرٌق موقع دائرة الهجرةعلى
شبكة اإلنترنت.

8-02
ما ٌسمى باألسرة النواة هً األسرة التً لها الحق فً لم الشمل .تتكون األسرة النواة عادة من الزوج والزوجة
واألطفال دون سن  81عاما ً .وكذلك بعض األقارب اآلخرٌن ،فً ظل ظروف معٌنة ،وتكون هذه األسرة قادرة
على جمع شمل األسرة.

8-03
عندما تقوم عائلتك بتقدٌم طلب ل ّم شمل األسرةٌ ،جب أن ٌثبتوا من هم ،وٌفعلون ذلك من خالل عرض جوازات
سفر سارٌة المفعول أو وثائق مشابهة إلثبات الهوٌة.

8-04
تذكر أن تخبرنا فً طلبك كل شًء عن أسرتك .هذا مهم بالنسبة لك لل ّم الشمل مع عائلتك فً وقت لحق.

