الترجمة إلى اللغة العربية

لك أنت كطفل في السويد
في السويد ،تُعتبر طفالً إلى غاية بلوغك سن  81سنة.
حقوقك كطفل
كل األطفال في السويد لهم الحق في الكالم .هذا يعني أنك إذا تريد ،لديك الحق في أن تتكلم
عن األمور المهمة بالنسبة لك ،وأن يتم االستماع إليك.
كل األطفال في السويد لهم الحق في الرعاية الطبية وطب األسنان ،دون أية تكاليف .هذا
يعني أنك عند الحاجة ،يمكنك الذهاب إلى الطبيب أو الممرض أو طبيب األسنان ،دون أن
تدفع شي ًء.
كل األطفال في السويد لهم الحق في الذهاب إلى المدرسة ،دون أية تكاليف.
كل األطفال لهم الحق في العناية واألمان والتربية الجيدة .هذا يعني أن تتمكن من الحصول
على الطعام الكافي ،وأن تحصل على ما تحتاجه بالبيت كي تشعر شعوراً جيداً.
كل األطفال في السويد لهم الحق في أالَّ يتعرضوا للضرب .هذا يعني أنه ليس من حق أي
بالغ أن يضربك.
كل األطفال في السويد لهم الحق في أالَّ يتعرضوا للمعاملة المهينة .هذا يعني أنه ليس من حق
أي بالغ أن يقول أو أن يفعل شي ًء ضدك ،يجعلك تشعر شعوراً سي ًء.
كل األطفال لهم الحق في أالَّ يتعرضوا لالضطهاد أو الضرب ،من أترابهم في المدرسة أو
في أماكن أوقات الفراغ .هذا يعني أنه ليس من حق أي شخص في أي مكان ،أن يقول أو أن
يفعل شي ًء ضدك ،يجعلك تشعر شعوراً سي ًء.
كل األطفال الذين ال يتكلمون جيداً اللغة السويدية ،لهم الحق في الترجمة الشفوية ،عند كل
معامالتهم مع السلطات ،مثل المصلحة االجتماعية والشرطة ودائرة الهجرة .هذا يعني أنه
عند تعاملك مع مصلحة ما ،ينبغي عليك – إذا كنت في حاجة إلى ذلك – أن تُبلغ انك تريد
مترجماً.
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 كيف يمكنني الحصول على المساعدة؟إذا لم تكن تشعر جيداً ،أو إذا لم تكن األمور على ما يرام في البيت ،فمن المهم أن تتكلم مع
شخص ما .أن تتكلم بخصوص ذلك مع صديق في مثل عمرك أمر جيد ،غير أنه مهم كذلك
ٍ
أن تتكلم مع شخص بالغ .إذا لم تستطع التكلم مع والديك ،فربما هناك آخرون بالغون تعرفهم
وتثق فيهم .يمكنك كذلك أن تختار التكلم مع شخص آخر بالمدرسة ،مثل المعلم أو الممرض
أو المرشد االجتماعي .إذا كان عمرك  81سنة أو أكثر ،يمكنك كذلك االتصال بعيادة الصغار
القريبة منك .يمكنك البحث عن العنوان ورقم الهاتف الصحيحين ،على هذا الموقع
اإللكتروني  ،www.umo.seأو البحث عبر اإلنترنت ،بكتابة اسم مدينتك ثم كلمة
"( "ungdomsmottagningعيادة الصغار).
أحياناً ،ال يكفي مجرد التكلم مع شخص تعرفه .أدناه ،تجد المعلومات حول كيفية القيام بذلك.
إذا تعرضت للضرب أو نوع آخر من المعاملة المهينة ،من أحد الوالدين أو شخص بالغ،
س تتصل بالمصلحة االجتماعية حيث تسكن .عنوان وهاتف هذه المصلحة تجده ببساطة في
اإلنترنت ،عبر البحث في المدينة التي تسكن بها ،مع إضافة كلمة ""socialtjänsten
(المصلحة االجتماعية).
يمكنك كذلك إبالغ الشرطة .اِتصل بالرقم  881إذا كان األمر مستعجالً ،وإالَّ اتصل بالرقم
.881 81
إذا لم تكن تحصل على األكل بما فيه الكفاية ،أو إذا لم تكن أمورك في البيت جيدة ،عليك
كذلك أن تتصل بالمصلحة االجتماعية حيث تسكن.
إذا كنت مستا ًء من المصلحة االجتماعية ،فيمكنك االتصال بمجلس الخدمات االجتماعية.
العنوان والهاتف الصحيحان تجدهما هنا:
http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/kontaktaoss/hittaregionaltillsynsenhet

إذا تعرضت لالضطهاد أو الضرب من طفل آخر في المدرسة ،أو في أماكن أوقات الفراغ،
ستتصل بأحد البالغين .بمدرستك ،يُعتبر المرشد االجتماعي مسؤوالً أالَّ يتعرض أي تلميذ
لالضطهاد أو الضرب.
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إذا كنت تبحث عن اللجوء ،فيمكنك أن تجد معلومات مهمة ً
جدا بعدة لغات هنا:
http://www.migrationsverket.se/info/3706.html

مؤسسة حق األطفال في المجتمع ()BRIS
إذا كنت تستطيع الكالم أو الكتابة باللغة السويدية ،فهناك كذلك الكثير من الدعم والمساعدة،
التي يمكنك الحصول عليها من مؤسسة حق األطفال في المجتمع ( .)BRISال يكلف ذلك أي
شيء ،كما أنك تكون دائما ً سري الهوية .يمكنك االختيار أن تتصل أو تكتب رسالة إلكترونية
أو تدردش ،مع البالغين في مؤسسة حق األطفال في المجتمع ( ،)BRISيمكنك كذلك أن
تشترك في تجربتك مع أترابك ،بمنتدى مؤسسة حق األطفال في المجتمع (.)BRIS
يمكنك االتصال على الهاتف رقم  .881 888مفتوح من اإلثنين إلى الجمعة ،من الساعة 81
إلى  ،18ثم يومي السبت واألحد من الساعة  81إلى الساعة .81
إذا كنت تريد أن تدردش أو تُرسل رسالة إلكترونية أو تكتب تعليقاً ،فسجل نفسك وتفضل
بالدخول على الموقع اإللكتروني لمؤسسة حق األطفال في المجتمع ( ،)BRISهنا:
http://www.bris.se/?pageID=68

