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  هشبرمتً ثوبى ًصبئح لخسبػدك ػلى أى حصبح أمثر -  ػلى اإلًخرًج حيبة الشببة اليوهيت
 

. طلبٍ ػ٠ِ اإلٗزشٗذاأل ٣لؼِٚ ج٤ذح ك٢ ٓب ثصٞسح اُجبُـ٤ٖ إٔ رشبسى/ اُٞاُذ٣ًٖأحذ  ٣ٌٖٔ ُيًض ػ٠ِ ٤ًقرش ُ٘صبئحٛزٙ ا

 اُصلحبد اُز٢ روذّ أُشٞسح ٝاُ٘صبئح إرا ً٘ذ رش٣ذ ٓؼِٞٓبد ػٖ ػ٠ِ عج٤َ أُثبٍ، اُحٔب٣خ ٖٓ أُض٣ذ ٣ٖٓبسح ثض هْ

 ٓغ ٛزٙ رزؼبَٓ  ٝصلحبد اإلٗزشٗذ اُز٢ٝصالد ُٔٞاهغ أُ٘ظٔبد. ثشآج اُزصل٤خٖٓ  أُخزِلخ ٗٞاعاُل٤شٝعبد ٝاأل

.  www.surfalugnt.se ك٢ ثحثذإرا  رجذٛب ٓثالً  اُوعب٣ب

 

  . اإلًخرًج هغ طفللػي للخحدد لحظبث قليلت مل يوم وفر. 1
.  ٣ِؼجٕٞ ك٢ اُل٘بء ػ٘ذٓب ًبٗٞااُزٔش٣ٖ أٝ ٓب حذس ك٢ أُذسعخ، أٝ ك٢  ػٖ أُشء ك٤ٜب ث٘لظ اُطش٣وخ اُز٢ ٣زغبءٍرحذس

.  ٌُٔج٤ٞرش أٝ ك٢ اُح٤بح اُحو٤و٤خا اإلُزوبء ػ٠ِ ث٤ٖ  ًج٤ش كشم ٛ٘بىٌُِث٤ش ٖٓ اُشجبة ا٤ُّٞ ُْ ٣ؼذ

 

  .مي جريئبً  ػلى أى حنوى الببلغ وأى حضغ الحدود. 2
را إخصٞصب .  ٓحزٟٞ ؿ٤ش ٓشؿٞةرادألطلبٍ أٌُج٤ٞرش ُلزشح ط٣ِٞخ، أٝ ص٣بسح ٓٞاهغ ا إٔ ٣غزخذّثذًا أ  ٖٓ اُج٤ذاٗٚ ٤ُظ

  ًث٤شا أ٣ٝزصلح األٗزشٗذ ٝاظحخ إرا ً٘ذ رؼزوذ إٔ اُطلَ  ظغ حذٝد ص٤٘ٓخ. اُصحخ اُجذ٤ٗخأٝ أخز ٛزا ٖٓ ٝهذ اُذساعخ

.   الرشٟ أٜٗب الئوخ صلحبد راد ٓحز٣ٟٞزصلح ٗٚ إرا ً٘ذ رؼزوذ أ ٝثخ اُطلَ. ط٣َُٞضٍٖٓ 

 

  !مي جريئبً  ػلى أى حنوى هحبًب لإلطالع. 3
اُصلحبد اُز٢ ٣حجٕٞ  ٣شٝىدػْٜ . ٣حجٕٞ إٔ ٣ج٤٘ٞا أْٜٗ ٣غزط٤ؼٕٞاألطلبٍ ْٛ اُخجشاء ٝ.  ٤ًل٤خ ػَٔ األش٤بء ػٖعأٍإ

.  ص٣بسرٜب ٝأ١ ٓوبطغ ك٤ذ٣ٞ ٓلعِخ ػ٘ذْٛ

 

 .  ػلن ًفسل.4
 كْٜ أًجش ثٜزٙ اُطش٣وخ ٣زٌٕٞ ُذ٣ي.  ٤ًق رجذُٝزشُٟشجبة ا  ٓٞاهغ ثعغ دهبئن ث٤ٖ اُح٤ٖ ٝا٥خش ُزصلح ٓخزِلخإعزـَ

 ٝٓب ٛٞ  هشاءح اُ٘صٞص اُز٢ رز٘بٍٝ ٖٓ ٣ِٔي أُٞهغ، ٖٓ أُلعَ. ُطلِي أث٘بء رصلحٚ األٗزشٗذ اُح٤بح ع٤ش٤ٌُل٤خ

.   ؿ٤ش ٓب ٣شاّ ػ٠ِ ش٤ئبإرا ٓب حصَثٜزٙ اُطش٣وخ ٣ٌٔ٘ي إٔ رٌٕٞ أًثش اعزؼذادا . أُطِٞة ٖٓ أُشء ٤ُغجَ ٗلغٚ

 

  . ضغ قواػد هشخرمت.5
 ًْ ٛٞ طٍٞ أُذح  حٍٞكٌشح  ُِطلَهذ رٌٕٞ. أُذح اُز٢ ٣ٌٖٔ ُٚ أٝ ُٜب هعبئٜب ك٢ رصلح األٗزشٗذ ٓغ طلِي حٍٞ رحذس

 ػ٠ِ  صٞسْٛ ٗششاُخطشأٗٚ ٤ُظ ٖٓ .  أ٣عب ػٖ أ١ ٗٞع ٖٓ أُؼِٞٓبد حٍٞ أٗلغْٜ ال ثأط إٔ ر٘ششرحذس. أُ٘بعجخ

.   اُصٞس ٓزبحخُٖٔ رٌٕٞ ٛزُٙزل٤ٌش ٤ِٓب ا  ٣جت ػ٠ِ أُشءاالٗزشٗذ، ٌُٖٝ

 

  . حدد شيء هب هب اذاللقيبم ببلخبليغ هسبػدة .6
 حز٠  إٔ ٣ش٣ي ٓبُز١ حصَعٔح ُِطلَإ إ٠ُ هصخ اُطلَ، ٝإعزٔغ.  روْ ثزأ٤ٗجٚ، الػ٠ِ األٗزشٗذ ُش٢ء ٓب اُطلَ رؼشضإرا 

 ك٢ رٞجذ ٝػبدح ٓب اُصلحبد، ػ٠ِ أًثش ُِزج٤ِؾٛ٘بى ٝظ٤لخ !  ثبُزج٤ِؾ دائٔبهْ. رزٌٖٔ ٖٓ اُحصٍٞ ػ٠ِ صٞسح ُٜزا اُحذس

ػ٠ِ  ٓح٤ط اُطلَ، ك٢إرا ًبٕ أُؼزذ١ . (abuse )"عٞء أُؼبِٓخ" أٝ (anmäl )"إثالؽ "رٌٕٞأعلَ اُصلحبد إٓب إٔ 

اُجِطجخ ٝاإل٣زاء ػ٠ِ شجٌخ . حصَ أُذسعخ حٍٞ ٓب رج٤ِؾ  ػ٘ذٛب ٖٓ أُلعَ ا٠ُ أُذسعخ ٗلغٜب٣زٛت عج٤َ أُثبٍ

.  االٗزشٗذ رٌبد رٌٕٞ دائٔب ٓشرجطخ ثبُٞظغ ك٢ أُذسعخ أٝ ك٢ اُصق

 

  . مي ًووذجب جيدا.7
 ثطش٣وخ ٣زصشف إٔ اُطلَ أساد أُشء ٖٓإرا . ثبإلٗزشٗذ  إٔ رزصشف حغت ٓب ر٘صح ا٥خش٣ٖ ثٚ ػ٘ذٓب ٣زؼِن األٓشحبٍٝ

  . كٖٔ أُلعَ إٔ ٣زجغ أُشء ث٘لغٚ اُوٞاػذ اُز٢ رْ ٝظؼٜب ثٜزا اُخصٞص،إلٗزشٗذٓؼ٤٘خ ػ٠ِ ا

 

  .هخواجداً  حنوى أى .8
٣ٌل٢ ك٢ ". ٓزٞاجذاً  "رٌٕٞ  إٔ ٖٓ أجَثض٣بسرٜب اُصلحبد اُز٢ هبّ األطلبٍ ج٤ٔغ روّٞ ثض٣بسحأٗذ ُغذ ثحبجخ إ٠ُ إٔ 

 ػ٘ذٓب ٣ش٣ذٕٝ اُزحذس ػٖ ٓزٞاجذًا ٖٓ األعَٜ ثبُ٘غجخ ُي إٔ رٌٕٞ  ػ٘ذٛب ٣ٌٕٞ. ػ٣ٚ٘زحذثٕٞ ٓب إٔ رلْٜثؼط األح٤بٕ 

  إٔ ر٣ٌٌٕٞٔ٘يأٝ .  ش٢ء خطأ ٣ٝحزبجٕٞ ُِٔغبػذحػ٘ذ حصٍٞ  إ رٌٕٞ ٓزٞاجذاً ٣ٌٔ٘ي.  عِج٤خّرجبسثْٜ، إ٣جبث٤خ أ

 . ٗزشٗذ ًجبُؾ ػ٠ِ األٓزٞاجذاً 
 


