FARR – Flyktinggruppernas Riksråd
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﺘﺎ
دارﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎﯾﯽ را در روز ھﺎی ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺗﺎ ھﺸﺖ ﻋﺼﺮ ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.
طﺮﯾﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ:
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺮف ھﺎی ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻓﮫﻤﯿﺪن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
اداری و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداره ﻣﮫﺎﺟﺮت وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪھﯿﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﮐﻤﮑﮫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺗﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯿﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎ دارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﻣﯿﻞ زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و
وﻗﺖ رزرو ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
forvarsbesokmarsta@gmail.com
.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻧﻮع ﮐﻤﮑﯽ را ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ.
FARR – Flyktinggruppernas riksråd
Organisationen FARR har en grupp volontärer som finns till för dig som sitter i förvar.
Volontärerna i förvarsbesöksgruppen besöker avdelningarna på förvaret i Märsta på
onsdagar mellan klockan 18.00-20.00.
Såhär kan vi hjälpa dig:
Vi lyssnar gärna på dig om du vill prata, behöver hjälp att förstå vad som står i
papper/beslut från migrationsverket, försöker hjälpa dig som behöver ett juridiskt
ombud att få det.
Vi kan även hjälpa dig med att kontakta familj, vänner, stödpersoner,
advokat/ombud där du har bott tidigare. Om vi kan så samarbetar vi gärna med de
som varit involverad i dig och ditt ärende, så att du kan fortsätta saker som
påbörjats.
Vill du boka ett möte med oss? Maila på e-post: forvarsbesokmarsta@gmail.com
Skriv ditt namn, telefonnummer, vad du behöver hjälp med och om du vill ha en tolk
när vi träffas.

