[norsk/albansk]

Hvorfor har jeg representant?
•
•
•

du er under 18 år
du har søkt om asyl eller refleksjonsperiode
du er i Norge uten mamma og pappa

Hva skal representanten din gjøre?
•
•
•
•
•
•
•

være med deg på samtaler med utlendingsmyndighetene
besøke deg for å høre hvordan du har det
spørre deg om hva du ønsker
hjelpe deg med utlendingssaken din
ha kontakt med norske myndigheter på dine vegne
hjelpe deg hvis du vil reise hjem
ikke si videre det du forteller med mindre du ønsker det

Hva er ikke representantens oppgaver?
•
•
•
•
•

ha deg på overnatting
ta deg med på ferie og utflukter
gi deg gaver eller kjøpe klær til deg
følge deg til møter med norske myndigheter
å være din nye mamma eller pappa

Hva er fylkesmannens oppgaver?
•
•
•
-

fylkesmannen oppnevner representant
fylkesmannen passer på at representanten gjør jobben sin
du kan kontakte fylkesmannen om du har spørsmål eller
ønsker å bytte representant
telefonnummer 22 00 38 00 eller 458 42 685
e-postadresse fmoaemahjelp@fylkesmannen.no

Representanten jobber ikke for
politiet eller Utlendingsdirektoratet
(UDI)
Representanten skal jobbe for deg og
dine rettigheter

Në faqen tjetër i gjeni informatat në gjuhën tënde.
(På den andre siden finner du informasjonen på ditt språk.)

[norsk/albansk]

Pse kam përfaqësues?
•
•
•

Ti je nën moshën 18 vjeçare
Ti ke kërkuar azil apo qëndrim të përkohshëm
Ti je në Norvegji pa nënë dhe baba

Çfarë duhet të bëj përfaqësuesi yt?
•
•
•
•
•
•
•

të vij me ty në biseda me autoritetet për të huajën
të ju vizitoj për të parë se si je
të iu pyes çfarë dëshiron
të ju ndihmoj me kërkesën tuaj
të mbaj kontaktin me autoritetet norvegjeze në emër tënd
të iu ndihmoj nëse dëshiron të kthehesh në vendlindje
Që të mos tregoj tutje atë që ia tregon ti vetëm nëse ti dëshiron

Cilat nuk janë detyrat e përfaqësuesit?
•
•
•
•
•

Cila është detyra e Guvernatorit të qarkut?
•
•
•
-

Guvernatori e bën emërimin e përfaqësuesit
Guvernatori kujdeset që përfaqësuesi të kryej punën e tij
nëse ke pyetje apo dëshiron të ndërrosh përfaqësuesin
mund të kontaktosh kryetarin
numri i telefonit 22 00 38 00 apo 45842658
e-maili fmoaemahjelp@fylkesmannen.no

Përfaqësuesi nuk punon për policinë
apo zyrën e imigracionit (UDI)
Përfaqësuesi duhet të punoj për ty
dhe të drejtat tuaja.

të iu marrë me vete të kaloni natën te ai/ajo
të iu marrë me vete në pushime apo shëtitje
të iu jep dhurata apo të iu blej rroba
të iu shoqëroj nëpër takime me autoritetet norvegjeze
të jetë nëna apo babai yt i ri/e re
På den andre siden finner du informasjonen på norsk

