خانه
به عنوان یک تازه وارد شارلوالی می تواند به شما در پیدا کردن محل رهائش کمک کند .به عنوان یک پناهجو اداره مهاجرت
کمک می کند و محل رهائش دراختیار شما قرارمیدهد.
هنگامی که شما به عنوان یک پناهجو به سویدن می آیید ،این اداره مهاجرت است که محل رهائش را برای شما تهیه می کند .اگر
شما زیر  ۱۸سال دارید و بدون والدین یا شخص دیگری که مسئولیت شما را داشته باشد ،به سویدن می آیید ،شما تنها هستید.
اداره مهاجرت سویدن تصمیم می گیرد که درکدام شهر زندگی کنید ،پس از آن شارلوالی است که به شما کمک می کند محل
رهائش خود را ترتیب دهید.
کودکان و نوجوانان تنها اغلب درخانه های رفاهی ،و یا درخانه های پشتیبانی زندگی می کنند .ساکنان خانه های پشتیبانی
جوانان  ۱۶ساله یا بیشترهستند که می توانند با کمک پرسنل از خانه خود مراقبت کنند .درخانه های رفاهی ،جوانان درمسایل
روزمره بیشترازخانه های پشتیبانی حمایت دریافت می کنند .به عنوان یک فرد تنها می توانید محل رهائش در خانواده را نیز
انتخاب کنید .سپس در خانواده ای زندگی می کنید که آن خانواده مسئول شما است.
اداره مهاجرت ،اطالعات در مورد محل رهائش در هنگام پناهجویی

Migrationsverket, information om boende när du är asylsökande
اداره مهاجرت ،اطالعات در مورد چگونگی ترتیب محل رهائش خود
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جواب در مورد محل شارلوالی
هنگامی که مطلع شدید که درکدام شارلوالی قرارداده شده اید ،شارلوالی می تواند به تهیه محل رهائش کمک کند .شما همچنین
می توانید خانه خود را انتخاب کنید ،سپس شارلوالی می تواند به شما راهنمایی و مشاوره درمورد چگونگی فکر کردن در این
باره کمک کند.
در وب سایت اطالعات سوید ن راهنمایی و مشاوره بیشتر در مورد چگونگی تفکر در مورد محل رهائش وجود دارد
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