[norsk/tigrinja]

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

ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ሓበሬታ ብቋንቋኻ ትረክብ።.
På den andre siden finner du informasjonen på ditt språk.

[norsk/tigrinja]

ንምንታይ እዩ ወኪል(ቨርገ) ተጌሩለይ፧
•
•
•

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ስለዝኾነ
ዑቕባ ስለዝሓተትካ ወይ ድማ እዋነ-ነጸብራቕ ስለዝሓተትካ
ኣብ ኖርወይ ባባኻን ማማኻን ምሳኻ ስለዘየለዉ

ወኪልካ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ፧
•
•
•
•
•
•
•

ምስ ሰበ ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ክትዘራረብ ከለኻ ምሳኻ ይህሉ
ደሃይካ ንኽፈልጥ መጺኡ ይበጽሓካ
እንታይ ከም ትደሊ ይሓተካ
ኣብ ናትካ ጉዳይ ወጻእተኛ ይሕግዘካ
ንዓኻ ወኪሉ ምስ ሰበ ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ኖርወይ ይራኸብ
ዓድኻ ክትምለስ እንተደሊኻ ይሕግዘካ
ንወኪልካ ትነግሮ ዘበለ ከኣ ንስኻ ክሳብ ዘይደለኻ ንካልእ ሰብ ኣይነግረልካን እዩ

ወኪልካ ዘይገብሮ ነገራት ከ እንታይ እዩ፧
•
•
•
•
•

ኣብ ገዝኡ ከሕድረካ
ኣብ መገሻን ዑደትን ክማላኣካ
ህያብ ክህበካ ወይ ክዳውንቲ ክገዝኣልካ
ምስ ሰበስልጣን ኖርወይ ክትራኸብ ከለኻ ናብቲ ትራኸበሉ ቦታ ከብጽሓካ
ሓድሽ ማማ ወይ ባባ ክኾነልካ

ኣማሓዳሪ ኣውራጃ(ፊልከስማነን) እንታይ ይገብር፧
•
•
•
-

ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ወኪል ይመዝዝ
ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ኸኣ ወኪል ስርሑ ይሰርሕ ከምዘሎ ይከታተል
ሕቶ እንተደኣሃልዩካ ወይ ወኪል ክቕየረልካ ትደሊ እንተኾይንካ
ንኣማሓዳሪ ኣውራጃ ክትውከሶም ትኽእል
ቁጽሪ ተሌፎን 22 00 38 00 ወይ 458 42 685
ኢመይል fmov-verge-barn@statsforvalteren.no

ወኪል ሰራሕተኛ ፕሊስ ወይ
ቤት ጽሕፈት
ኢሚግረሽን(ዩዲኣይ)ኣይኮነን።
ወኪልካ ንዓኻን ንመሰላትካን እዩ
ዝሰርሕ።

På den andre siden finner du informasjonen på norsk.

