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این کتابچه حاوی معلوماتی درباره شیوه ایجاد شرایط زندگی امنتر و وظایف قانونی خدمات اجتماعی در زمینه انتقال افراد آسیب
دیده از خشونت به شهرهای دیگر است.
این کتابچه حاوی معلوماتی درباره شیوه ایجاد شرایط زندگی امنتر و وظایف قانونی خدمات اجتماعی در زمینه انتقال افراد آسیب
دیده از خشونت به شهرهای دیگر است.
همچنین معلومات تماس خانه های امن زنان - ALVAکه میتوانید از آنجا در بخش ارائه درخواست پناهندگی کمک بگیرید -و
دیگر ادارات به شما داده میشود .همچنین میتوانید در بخش استفاده از قانون مشاوره و حمایت بگیرید و جواب سواالت مرتبط
یابید.معلومات تماس خانه های امن زنان - ALVAکه میتوانید از آنجا در بخش ارائه درخواست پناهندگی کمک بگیرید -و
همچنین
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دیگر ادارات به شما داده میشود .همچنین میتوانید در بخش استفاده از قانون مشاوره و حمایت بگیرید و جواب سواالت مرتبط
را بیابید.

این معلومات مناسب افرادی است که:

• با تهدید و خشونت مواجه شدهاند و برای ایجاد شرایط زندگی امنتر در شهر دیگر به کمک ضرورت دارند
این معلومات مناسب افرادی است که:
• در خانه های امن زنان یا دیگر مراکز مشابه کار میکنند و با زنان و اطفال قربانی خشونت سر و کار دارند
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کنند امن زنان یا دیگر مراکز مشابه کار میکنند و با زنان و اطفال قربانی خشونت سر و کار دارند
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...
• در خدمات اجتماعی ،موسسات طبی ،مکاتب و کار میکنند و میخواهند معلومات بیشتری درباره قوانین مربوط به تغییر
شهر کسب کنند
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این قانون در سال  2011برای حمایت از قربانیان خشونت یا بدرفتاری تصویب شد .این قانون به افراد امکان میدهد که برای
برای  ،8بند
مکانیبخش
نیز ،2a
فصل
اجتماعی،
خدمات
زندگی2 ،در شهر دلخواه خود ،اقدام کنند.
حمایت و
راهنمایی و
قانون از
استفاده
این قانون در سال  2011برای حمایت از قربانیان خشونت یا بدرفتاری تصویب شد .این قانون به افراد امکان میدهد که برای
استفاده از راهنمایی و حمایت و نیز مکانی برای زندگی ،در شهر دلخواه خود ،اقدام کنند.

قانون جدید شامل چی افرادی میشود؟

این قانون کامالً شفاف نیست ولی شما باید با خشونت مواجه شده باشید .این قانون ،بر بنیاد طرزالعمل های ،شامل همه افرادی
میشود که معلومات شخصی آنها محافظت شده است و نمیتوانند به طور مستقل محل زندگی خود را تعیین کنند .ضرورت های
اطفال باید به طور خاص مد نظر قرار بگیرد.

اگر بخواهم از این قانون استفاده کنم ،چی باید بکنم؟

ابتدا شهر مورد نظر را انتخاب و امکان انتقال به آن را بررسی کنید .آیا هماکنون در خانه های زنان در شهر مورد نظر خود
زندگی میکنید؟ آیا در منطقه خاصی از سویدن بیشتر در مقابل تهدید هستید و باید به منطقه دیگری نقل مکان کنید؟
از افراد مورد اعتماد یا مسئوالن خانه های امن زنان  ALVAمشاوره بگیرید .اگر پولیس یا خانه های امن زنان ارزیابی خطر
را انجام داده باشند ،از آن به عنوان نقطه شروع استفاده کنید.

درخواست باید به صورت مکتوب ارائه شود

شما باید درخواست خود را به صورت مکتوب به خدمات اجتماعی شهر مورد نظر خود ارائه کنید .البته درخواست شفاهی نیز
معتبر است .بهتر است ابتدا به دلیل ضرورت جابجایی و مقصد خود فکر کنید .از افرادی که با موقعیت شما آشنا هستند یا از
مسئوالن خانه های امن زنان  ALVAکمک بخواهید.

رای خدمات اجتماعی

شما همیشه حق دارید که رای خدمات اجتماعی را به صورت مکتوب دریافت کنید .اگر از این رای راضی نباشید ،حق اعتراض
برای شما وجود خواهد داشت.
اعتراض باید به صورت مکتوب و ظرف  3هفته از تاریخ دریافت رای ارائه شود.
رای را به دقت بخوانید و اعالم کنید که چرا با دالیل رد درخواست خود مخالف هستید .نامه اعتراض را به موقع تحویل دهید.
ضرورتی ندارد که درخواست خود را به شیوه خاصی تنظیم کنید .خواسته خود را بیان کنید و وضعیت خود را با جزییات هر چه
بیشتر شرح دهید .دقت کنید که توضیحات شما مبهم نباشد .احساسات و تجربیات خود را به طور شفاف شرح دهید و در صورت
امکان مثال ارائه کنید.
اگر به راهنمایی ضرورت داشتید ،حتما ً کمک بخواهید!

خدمات اجتماعی میتواند وکالت شما را بر عهده بگیرد (فصل  ،2aبخشهای  10و  11از قانون خدمات
اجتماعی)
خدمات اجتماعی نیز میتواند درخواست انتقال شما به شهر جدید مورد نظر شما را ارائه کند .اگر میخواهید از مددکار اجتماعی
کمک بگیرید ،بهتر است به جای اقدام انفرادی برای انتقال نیز از مددکار اجتماعی کمک بگیرید.
اگر شهر جدید ظرف یک ماه به درخواست مددکار اجتماعی شما جواب ندهد ،یا اگر هیچ یک از دو شهر موافق انتقال شما
نباشند ،مددکار اجتماعی میتواند درخواست انتقال را به مفتش خدمات صحی و اجتماعی ( IVO - Inspektionen för vård
 )och omsorgارائه کند IVO .رای خود را در اولین فرصت ممکن ،حداکثر ظرف سه ماه ،صادر میکند.

میخواهید معلومات بیشتری کسب کنید و راهنمایی عملی بگیرید؟

خانه های امن زنان  ALVAمیتواند معلومات مربوط به حقوق زنان بر بنیاد «قانون خدمات اجتماعی» را در اختیار افرادی که
در روابط با اقارب قربانی تهدید و خشونت شدهاند و باید به شهر دیگری نقل مکان کنند ،قرار دهد .ما میخواهیم به زنان کمک
کنیم و زمینه تغییر شرایط را برای آنها فراهم نماییم.

ما در خانه های امن زنان  ALVAمیتوانیم در بخش تهیه درخواست مکتوب ،نامه اعتراض یا دیگر اسناد به شما کمک کنیم .ما
میتوانیم به دیگر نهادهای مرتبط ،از جمله خانه های امن زنان ،خدمات اجتماعی و موسسات طبی مشاوره و حمایوی ارائه کنیم.

حتما ً با ما تماس بگیرید!
ما آماده جواب دهی به سواالت یا درخواست مشاوره و پشتیبانی افراد و موسسات هستیم:

تلیفون0705-08 44 31 :
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

