
 خانه
پناهجو اداره مهاجرت  کیکردن محل رهائش کمک کند.  به عنوان  دایتواند به شما در پ یم یتازه وارد شارلوال کیبه عنوان  

.دهدیشما قرارم اریاختکند و محل رهائش در یکمک م  

کند. اگر  یم هیشما ته یاداره مهاجرت است که محل رهائش را برا نیا د،ییآ یم دنیبه سو پناهجو کیکه شما به عنوان  یهنگام

. دیشما تنها هست د،ییآ یم دنیشما را داشته باشد، به سو تیکه مسئول یگریشخص د ای نیو بدون والد دیسال دار ۱۸ ریشما ز

کند محل  یاست که به شما کمک م یپس از آن شارلوال د،یکن یکه درکدام شهر زندگ ردیگ یم میتصم دنیاداره مهاجرت سو

.دیده بیرهائش خود را ترت  

  یبانیپشت یکنند. ساکنان خانه ها یم یزندگ یبانیپشت یدرخانه ها ایو   ،یرفاه یو نوجوانان تنها اغلب درخانه ها کودکان

 لیجوانان درمسا ،یرفاه یا کمک پرسنل از خانه خود مراقبت کنند. درخانه هاتوانند ب یکه م شترهستندیب ایساله   ۱۶جوانان 

 زیمحل رهائش در خانواده را ن دیتوان یفرد تنها م کیکنند. به عنوان  یم افتیدر تیحما یبانیپشت یازخانه هاشتریروزمره ب

که آن خانواده  مسئول شما است. دیکن یم یزندگ ی. سپس در خانواده ادیانتخاب کن  

ییمهاجرت، اطالعات در مورد محل رهائش در هنگام پناهجو اداره  

Migrationsverket, information om boende när du är asylsökande 

محل رهائش خود بیترت یمهاجرت، اطالعات در مورد چگونگ اداره  

Migrationsverket, information om hur du ordnat eget boende 

یدر مورد محل شارلوال جواب  

 نیمحل رهائش کمک کند. شما همچن هیتواند به ته یم یشارلوال د،یقرارداده شده ا  یکه درکدام شارلوال دیکه مطلع شد یهنگام

 نیفکر کردن در ا یو مشاوره درمورد چگونگ ییتواند به شما راهنما یم یسپس شارلوال د،یخانه خود را انتخاب کن دیتوان یم

 باره کمک کند.

تفکر در مورد محل رهائش وجود دارد یدر مورد چگونگ شتریو مشاوره ب یین راهنما دیاطالعات سو تیوب سا در  

 

و محل رهائش  یزندگ دن،یسو اطالعات  

Information Sverige, leva & bo 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Boende.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html
https://www.informationsverige.se/Svenska/Leva-och-bo/Sidor/Start.aspx

