[norsk/kurmanji]

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

Liser rûpela diduwan tê zanyariyan bi zimanê xwe bibînê.
(På den andre siden finner du informasjonen på ditt språk.)

[norsk/kurmanji]

Çima temsîlkarê min heye?
•
•
•

emrê te li jêra 18 salan e
te daxwaza penaberiyê yan mafê rûniştinê yê sînorkirî
(refleksjonsperiode/dema hizirkirinê) kiriye
dê û bavê te ne li Norwêc in

Temsîlkarê te wê çi bikê?
•
•
•
•
•
•
•

wê di axiftinan de digel deselatdarên biyaniyan bi te re be
wê were seredana te da ku bizanê ka rewşa te çawa ye
wê ji te bipirsê ka tu çi dixwazê
wê alîkariya te di qeziya te de bike
wê liser navê te peywendiyê bi deselatdarên norwêcî re bike
wê alîkariya te bike eger te xwest vegerê welatê xwe
wê tiştên ku tu jêre dibêjê ji kesî re nebêje eger tu nexwazê

Ew çi tiştin ku ne erkên temsîlkar in?
•
•
•
•
•

te li mala xwe razîne.
te bibe te’tîlê û seyranê
diyariyan bide te yan jî kincan ji te re bikirie
bi te re here civînan digel deselatdarên norwêcî
bibe dê yan bavê te yê nû

Erkên serwerê parêzgehê çine?
•
•
•

-

serwerê parêzgehê temsîlkaran destnîşan dike
serwerê parêzgehê miqate ye da ku temsîlkar karê xwe
bicîbîne
tu dikarê peywendiyê bi serwerê parêzgehê re bikê eger
pirsên te hebin yan eger tu bixwazê temsîlkarê xwe
biguherê
hejmara telefonê 22 00 38 00 yan 458 42 685
posta êlêktronî: fmoaemahjelp@fylkesmannen.no

Temsîlkar ne li cem polîs û ne jî li cem
Birêveberiya biyaniyan (UDI)
kar idke.
Temsîlkar wê ji boyî te û mafên
te kar bike.

På den andre siden finner du informasjonen på ditt språk

