
[norsk/farsi] 

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

 در صفحه بعدی، اطالعات به زبان خودتان نوشته شده است     

På den andre siden finner du informasjonen på ditt språk. 

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 



[norsk/farsi] 

  دارم چیست؟  اینکه من سرپرست علت 

سال است      18سن شما زیر    * 

 *   شما تقاضای پناهندگی یا حمایت به دلیل قاچاق انسان کرده اید 
شما   در نروژ بدون پدر و مادر هستید      *  

  چه کارهایی سرپرست شما می کند؟

ات امور خارجیان همراه شما حضور خواهد داشت   *   در جلسات و گفتگو با مقام  
     *   از شما برای جویا شدن حالتان بازدید به عمل می آورد        

 *   در مورد عالقه جاتتان از شما سوال می کند
 *   به شما در مورد پرونده پناهندگی تان کمک می نماید

 *   از طرف شما با مقامات نروژی تماس میگیرد
 *   اگر می خواهید به وطن خود بازگردید به شما کمک مینماید  

اگر دوست نداشته باشید، صحبت های شما را به دیگران بازگو نکند  *  

  انجام چه اموری شامل وظایف سرپرست شما نمی شود؟

 *  شما را برای خواب به منزل خود دعوت کند
 *   شما را به تعطیالت و گردش ببرد

 *   به شما هدیه بدهد یا برای شما لباس خریداری کند
 *   در جلساتی که با مقامات نروژی دارید شما را در راه همراهی کند

 *   پدر یا مادر جدید شما باشد   

På den andre siden finner du informasjonen på norsk. 

نماینده دولت در شهرداری چیست؟   وظایف  

  *   تایین سرپرست با نماینده دولت در شهرداری است
وظایف خود را  *   نماینده دولت در شهرداری مواظب است که سرپرست 

  انجام دهد
*   اگر سوالی دارید یا دوست دارید سرپرست خود را عوض کنید با نماینده 

 دولت در شهرداری تماس بگیرید
45842685یا  22003800شماره تلفن    -  

fmov-verge-barn@statsforvalteren.no ایمیل   -

اداره کل اتباع  سرپرست برای پلییس یا

 بیگانگان (UDI)کار نمی کند

برای شما و حقوق شما کار سرپرست  

 می کند


