تغيير محل السكن في حالة
تعرضك للتهديد والعنف في
عالقتك الحميمة

هل تلقيت يا تُرى مساعدة دائرة الخدمات االجتماعية لالنتقال إلى مأوى النساء
أو غيره من المساكن المحمية؟ تحتاج الكثير من النساء واألطفال لتغيير نحل
سكنهم بعد المسكن المحمي ،كي يتمكنوا من التخطيط لمستقبل خال من التهديد
والعنف.
ويزودك هذا الكتيب بمعلومات تخص فرصك في تهيئة الظروف المالئمة إليجاد مستقبل أكثر أمنا وتخص ما الذي
ينص عليه القانون عن مسئولية دائرة الخدمات االجتماعية لمساعدة من تعرضوا للعنف كي يتمكنوا من تغيير مكان
سكنهم.
وستتلقى أيضا بيانات االتصال الخاصة بمأوى « »ALVAللنساء ،والذي يمكنهم إعانتك على تقديم الطلب
والتواصل مع بقية الجهات الحكومية .كما يمكنك هنا تلقي المشورة والدعم واألجوبة على أسئلتك بخصوص كيفية
استخدام التشريعات.

وهذه المعلومات موجهة إليك بوصفك:

• تعرضت للتهديد والعنف ،وتحتاجين لتهيئة ظروف إيجاد مستقبل أكثر أمنا في منطقة أخرى
• تعمل في أحد مآوي النساء أو غيرها من المساكن المحمية وتلتقين بالنساء اللواتي يتعرضن للضرب وبأطفالهن
• تعمل في دائرة الخدمات االجتماعية والرعاية الصحية والطبية والمدرسة إلخ ،وترغبين في اكتساب المعلومات
عن القوانين والقواعد السارية في حالة تغيير محل السكن
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ت هذه القواعد عام  2011بهدف تقديم الدعم لألشخاص الذين يتعرضون للعنف أو غيره من االعتداءات.
استُحْ ِدث َ ْ
وتمنح القواعدُ
الشخص الحقَ في التقدم بطلب لتلقي الدعم والمساعدة ،وكذلك للحصول على سكن ،في البلدية التي
َ
يعتزم الشخص االنتقال إليها والسكن فيها.

على من تسري القواعد الجديدة؟

ال توجد هناك قواعد واضحة ،باستثناء أن يكون الشخص قد تعرض للعنف .تسري القواعد ،وفقا للتوجيهات ،في
كل حالة شخص ذي بيانات شخصية محمية وال يمكنه البحث عن سكن بنفسه ،وتحتل احتياجات األطفال أهمية
خاصة يجب مراعاتها.

ماذا أفعل إن أردت استخدام التشريعات؟

ابدأ بمعرفة إلى أي بلدية تريد االنتقال إليها ويمكنك ذلك .هل تقيمين يا تُرى في مأوى نساء في بلدية ترغبين في
البقاء فيها؟ ولربما توجد هناك تهديدات بحقك في منطقة في السويد مما يجعلك بحاجة لالنتقال إلى منطقة أخرى؟
ويُحبذ استعانتك باألشخاص الذي يمكنك الثقة بهم في أو االستعانة من خالل مأوى « »ALVAللنساء .إن كانت
الشرطة أو دائرة الخدمات االجتماعية قد أجرت تقييم المخاطر فقد يكون من المفيد االستناد إلى هذا التقييم.

ينبغي أن يكون الطلب مكتوباً

ينبغي أن تقديم طلبك كتابيا إلى دائرة الخدمات االجتماعية في البلدية التي ترغب في االنتقال إليها ،حتى إن كان
الطلب الشفوي ساري المفعول أيضا .وكثيرا ما يكون من المفيد تدبر أسباب حاجتك لالنتقال وإلى أين  -ويُحبذ
االستعانة باألشخاص المطلعين على وضعك أو مأوى « »ALVAللنساء.

قرار دائرة الخدمات االجتماعية

من حقك دائما استالم قرار كتابي من دائرة الخدمات االجتماعية .ومن حقك استئناف القرار إن لم تكن راضيا عنه.
ويجب أن يكون االستئناف مكتوبا وأن يكون قد قُد َِم في غضون  3أسابيع من تاريخ استالمك للقرار.
اقرأ القرار بعناية ،واكتب بعبارتك سبب معارضتك لألسباب الواردة في قرار الرفض وقَ ِد ْم االستئناف في الوقت
المحدد .ولست بحاجة لصياغة كالمك على نحو معين .اكتب ما تريد قوله واشرح وضعك بأكبر قدر ممكن من
التفصيل .تجنب العبارات الفضفاضة جدا في شرحك  -واشرح مشاعرك وتجربتك بوضوح ويُحبذ أن تذكر أمثلة.
مرة أخرى  -اطلب المساعدة إن احتجتها!

بإمكان دائرة الخدمات االجتماعية تقديم الطلب لصالحك (الفصل 2أ المادتين
 10و 11من قانون الخدمات االجتماعية)

كما أنه بإمكان دائرة الخدمات االجتماعية أن تتقدم هي بنفسها بطلب نقلك إلى بلدية جديدة ترغب في السكن فيها .إن
عيِنَ لك سكرتيرة شئون اجتماعية تضع معها المخططات ،فقد يكون من المفيد تلقي العون على النقل بدال
كان قد ُ
من أن تتقدم بطلب بنفسك للبلدية الجديدة.
وإن لم ت ُ ِجبْ البلديةُ الجديدة ُ سكرتيرة َ شئونك االجتماعية خالل شهر واحد أو إن لم تتفق البلديتان فبإمكان سكرتيرة
شئونك االجتماعية طلب نقلك عند مفتشية الرعاية الطبية والعناية الالحقة ( .)IVOويجب أن تتخذ المفتشية قرارها
في أقرب وقت ممكن ،في غضون ثالثة أشهر على أبعد تقدير.

هل ترغب في معرفة المزيد وتلقي المساعدة العملية؟ ً
ً
ً
ينشر مأوى « »ALVAللنساء المعلومات بخصوص حقوق المرأة استنادا إلى قانون الخدمات االجتماعية عندما
يتعرضن للتهديد والعنف في عالقاتهن الحميمة ويحتجن لتغيير محل سكنهن .إننا نرغب في دعم فرص النساء في
التمكن من التأثير على وضعهن.

ويمكننا في مأوى « »ALVAللنساء مد يد العون لصياغة الطلبات أو االستئنافات أو الوثائق األخرى .كما نقدم
المشورة والدعم لألطراف المعنية األخرى ،مثل مآوي النساء ودائرة الخدمات االجتماعية والرعاية الطبية
والصحية ،إلخ.

يُرجى عدم التردد في االتصال بنا!
ونرحب باتصال سواء األفراد أو الجهات الحكومية بمأوى « »ALVAللنساء لتلقي المزيد من المعلومات أو
المشورة والدعم:
الهاتف0705-084431 :
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

