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رد کمک هب زاین هک امش یارب ناگیار روطب هک تسا یھورگ کی لماش  اتشام هاگتشادزاب  
ھدیم ماجنا دیراد ار ییاھ دیدزاب هتفھ رھ هورگ نیا رد نیلاعف .د نیب هبنشراھچ یاھ زور رد

.دنھد یم ماجنا نادنمزاین هب کمک تھج رصع تشھ ات شش تعاس  
 

  :امش هب کمک هقیرط
یارب  یاھ همان ندیمھف کمک هب جایتحا هکیتروص رد امش یاھ فرح هب نداد شوگ نمض ام 

.میھ  هب رگا نینچمھ دیم امش هب  ار مزال تاحیضوت دراد دوجو ترجاھم هرادا تامیمصت و یرادا 
دنھدیم ماجنا ناگیار روطب ار راک نیا ام نالاعف دیشاب هتشاد زاین یقوقح یاھ کمک یاھکمک .

ناتسود و نات هداوناخ اب امش  و نات طابترا یرارقرب زا تسا ترابع میھدیم ماجنا ام هک یرگید 
دننک کمک امش هب دنناوتیم یوحن رھ هب هک یناسک ریاس و نات لیکو نینچمھ  و یراکمھ ام

  .میھدیم ماجنا امش هدنورپ راک تفرشیپ یارب ار مزال تیلاعف
ی رھ هب زاین هکیتروص رد و هتفرگ سامت ام اب ریز لیم قیرط زا دیناوتیم دیراد اھ کمک نیا زا ک

.دییامرفب ورزر تقو  
 

forvarsbesokmarsta@gmail.com 
. 

مزال هک ار یکمک عون و دیسیونب ار ناتدوخ نفلت هرامش و مان دیاب امش  .دینک رکذ دیراد
وگتفگ یارب نینچمھ   .دیوش روآدای ام یارب دیراد مجرتم هب زاین رگا   

 
 

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.  
 
 
 

 


