[norsk/ukrainsk]

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 Statsforvalterens oppgaver?
•
•
•

Statsforvalteren oppnevner representant
Statsforvalteren passer på at representanten
gjør jobben sin
du kan kontakte Statsforvalteren om du har
spørsmål eller ønsker å bytte representant
Telefon: 22 00 38 00 eller 458 42 685
E-post: fmov-verge-barn@statsforvalteren.no

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

Інформація норвезькою мовою – на зворотному боці
På den andre siden finner du informasjonen på ditt språk.

[norsk/ukrainsk]

Чому я маю представника?
•
•
•

Вам менше 18 років
Ви подали заявку на отримання притулку, або щоб
мати час подумати
Ви перебуваєте у Норвегії без мами чи тата

Що має робити представник?
•
•
•
•
•
•
•

Бути з вами під час розмови із представниками імміграційних органів
Навідуватися до вас, щоб дізнатися, як ваші справи
Запитувати про те, що вам необхідно
Допомагати у питаннях імміграції
Контактувати з норвезькими органами влади від вашого імені
Допомогти, якщо ви хочете повернутися додому
Не повідомляти іншим те, що ви попросили не розголошувати

Чого представнику не слід робити?
•
•
•
•
•

Залишити вас на ніч
Запрошувати вас на свята чи возити на екскурсії
Дарувати вам подарунки чи купувати для вас одяг
Супроводжувати вас на зустрічі з представниками норвезької
влади, крім представників імміграційної служби
Замінювати вам маму чи тата

Які завдання має губернатор губернії?
•
•
•

Губернатор губернії призначає представника
Губернатор губернії стежить за тим, щоб
представник виконував свою роботу
Ви можете зв’язатися з губернатором округу,
якщо у вас виникли запитання, чи ви хочете
замінити представника
- Телефон: 22 00 38 00 або 458 42 685
- Ел. пошта: fmov-verge-barn@statsforvalteren.no

Представник не
працює в поліції чи
управлінні з питань
імміграції (UDI)
Представник буде
допомагати вам і
захищатиме ваші
права

På den andre siden finner du informasjonen på norsk.

