شهردارى
اوره
مركز اطالع رسانى اداره مهاجرت
اطالعيه خدماتى
انچه كه اميد به آينده ،امنيت و زندگى با كيفيت را در شهر ما تضمين ميكند ،مشاركت همگانى ،رشد پايدار و
پويايى است.
اطالعيه خدماتى چيست؟
اطالعيه خدماتى شما را در امر استفاده از خدماتى كه در شهرمان عرضه ميشود با خبر كرده و نظرات شما
را نيز مورد دقت قرار ميدهد.
شهردارى چه مسئوليت هايى دارد؟
شهردارى مسئوليت پذيرايى ،مراقبت و آماده سازى مهاجرانى كه به تازه گى وارد شهرمان شده اند را براى
ورود به جامعه جديد تا مدت  ٤٢ماه را به عهده دارد.
بر پايه قرارداد بااداره مهاجرت  ،شهردارى ها موظف به تهيه مسكن و لوازم زندگى و هم چنين ارائه
اطالعات و پشتيبانى از مهاجرين در رابطه با سازمان ها و نهاد هاى ادارى از جمله اداره كار و اداره بيمه
هاى اجتماعى هستند.
شهردارى ها همچنين موظف به فراهم آوردن مهد كودك ،مدرسه و آموزش زبان سوئدى براى بزرگساالن و
ارائه خدمات اجتماعى به مهاجرين هستند.
براى دريافت اگاهى هاى بيشتر به سايت اينترنتى  www.are.se/integrationمراجعه كنيد.
چه خدماتى از جانب ما ارائه ميشود؟
* ارائه اطالعات دقيق و روشن و راهنمايى به زبان كه به ان مسلط بوده و درك ميكنيد.
* ارائه كمك هاى عملى براى اداره و سرو سامان دادن به خانه و محل زندگى.
* حد اقل  ٤بار در هفته شما ميتوانيد بدون گرفتن وقت قبلى به دفتر خدمات مراجعه كرده ،سئواالت و
نيازمندى هاى خود را با ما در ميان بگذاريد.ما ميتوانيم مثالً در پرداخت قبضها ،تماس با سازمان ها و
ادارات ديگر و تشريح نامه هاى دريافتى از اين ادارات به شما كمك كنيم.
* كمك درسى و پاسخ به پرسش ها يك شب در هفته.
* شما ميتوانيد با گرفتن وقت قبلى و با كمك مترجم مسائل و مشكالت شخصى خود را با ما در ميان
گذاشته كمك و راهنمايى دريافت كنيد.
* آپارتمان هاى مهاجرين سهميه اى بر اساس قرارداد با اداره مهاجرت هنگام ورود مهاجرين مبله و
اماده ميشود.

انتظار ما از شما چيست؟
* براى پاسخ گرفتن و طرح مشكالت به دفتر خدمات مراجعه كنيد!
* لطفاً هميشه به موقع و در زمان مقرر در ادرس مورد نظر حاضر شويد!
سئوال و پيشنهادى داريد؟
براى پاسخ گرفتن  ،به دفتر مراجعين شهردارى شهر اوره
با تلفن  ٠٧٢٦٤٧٤٠٠تماس گرفته و يا به ما به اين ادرس مي are.kommun@are.se

