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 التقييم الطبي للسن
)التسنين الطبي(

– فيما يلي وصف للكيفية التي تسري عليها األمور
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ممن هم دون سن 18 سنة 

الحق في ارتياد المدرسة.

في السويد، لدى كافة األشخاص 

لقد طلبت الحصول على الحماية في السويد، ولذا فإنه ينبغي عليك تقديم ما 
ُيثبت هويتك. فاسمك وتاريخ ميالدك والمنطقة التي أتيت منها هي بعض 

األمور التي تخبرنا عنك – أي عن هويتك.

ُيعتبر طالبي اللجوء ممن هم دون سن 18 سنة أطفاالً وفقاً للقانون السويدي. ومن ثم فإنه ينطبق عليهم 
حقوق خاصة، بما في ذلك الحق في الحصول على وصي والحصول على الرعاية الصحية والحق في 

ارتياد المدرسة. وينبغي على البالغين أخذ ما تقوله في اعتبارهم عند قيامهم باتخاذ قرار متعلق بك.

إذا لم يكن لديك وثائق ُتثبت سنك، فإنه ُتتاح لك إمكانية الخضوع إلجراءات التقييم الطبي للسن )التسنين 
الطبي( ليكون ذلك بمثابة عامل مساعد ُيثبت السن الذي قمت بذكره.
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نعم أو ال
إن إجراء تقييم السن الطبي أمراً اختيارياً. وهذا يعني أنك لست في حاجة إلى القيام به إذا لم تكن ترغب 
بذلك. في حال كنت ترغب في الخضوع إلجراءات التقييم الطبي للسن فإنك في حاجة إلى تقديم موافقة 

كتابية تقوم أنت ووصيك بالتوقيع عليها. 

ويمكنك تغيير رأيك وسحب موافقتك متى ترغب بذلك. وفي حال كنت ترغب بتغيير رأيك، فيتوجب حينها 
قيام الوصي الخاص بك باالتصال بمصلحة الهجرة. ويمكنك القيام بهذا األمر في أي وقت حتى قيام مصلحة 

الطب الشرعي )Rättsmedicinalverket( بتقديم نتائج التقييم إلى مصلحة الهجرة، وهو ما ُيسمى 
بالتقرير الطبي الشرعي للسن.

فحصين
يتوجب على الشخص إجراء فحصين، كقاعدة أساسية للتقييم الطبي للسن.

حيث يتوجب عليك الذهاب إلى أحد عيادات األسنان، وفيها يتم تصوير ضروس العقل خاصتك باألشعة 
السينية. ومن خالل الصور يتمكن طبيب األسنان من معرفة مدى تطور أسنانك.

كما يتوجب عليك أيضاً الذهاب إلى أحد عيادات التصوير باألشعة وفيها يتم أخذ صورة لمفصل الركبة من 
خالل التصوير بالرنين المغناطيسي. ويقوم طبيب األشعة بإلقاء نظرة على الصور لمعرفة إذا ما اكتمل نمو 

مفصل الركبة لديك.

وتجدر اإلشارة إلى أن الفحوصات مجانية. 

وغالباً ال يكون هناك حاجة إلى تواجد مترجم فوري خالل الفحص. وفي حال كنت في حاجة إلى مترجم 
فوري فإنه يمكنك اإلخبار بذلك حال قيامك بحجز موعد للفحص.

والتصوير بالرنين المغناطيسي 

التقييم الطبي للسن )التسنين الطبي(. 

إن التصوير باألشعة السينية لضروس العقل 

لمفصل الركبة مشمولين في إجراءات 
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التقييم
إذا كنت فوق سن 18 سنة فغالباً ما يكون قد اكتمل نمو ضروس العقل ومفصل الركبة لديك. وإذا كنت تحت 

سن 18 سنة فإن تلك األجزاء ال تزال قيد النمو.

تقرير الطب الشرعي
بعد إجراء الفحوصات والتقييمات الخاصة بضروس العقل ومفصل الركبة يقوم الطبيب الشرعي بتقديم رد 

بشأن سنك. وُيسمى هذا الرد بالتقرير الطبي الشرعي للسن. 

وال يمكن للتقييم الطبي للسن تحديد عمر الشخص بالضبط. فالتقرير ما هو إال تقييماً بشأن إذا ما كنت فوق 
أو تحت سن 18 سنة.

 وتقوم مصلحة الطب الشرعي )Rättsmedicinalverket( بإرسال تقريرها بشأن السن إلى
مصلحة الهجرة.

بتقديم رد بشأن عمرك. 

وُيسمى هذا الرد بالتقرير الطبي 

الشرعي للسن.

 يقوم الطبيب الشرعي
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معلومات هامة قبل إجراء فحص 
التصوير بالرنين المغناطيسي 

قبل إجراء فحص مفصل الركبة فإنه من الهام معرفة إذا ما كان لديك أي قطع معدنية في جسدك، على سبيل 
المثال مسامير بعد الخضوع لعملية جراحية أو شظايا معدنية. وفي تلك الحاالت فإن إجراء الفحص بالرنين 

المغناطيسي ينطوي على مخاطر. وسوف يتوجب عليك ملء استمارة لألسئلة قبل قيامك بإجراء الفحص.

 وتجدر اإلشارة إلى أن الفحص ليس له أي مخاطر عليك أو على صحتك، كما أنه ال يؤدي إلى أي آالم. 
ويستغرق الفحص حوالي 5 – 10 دقائق. ولكي يكون الفحص جيداً على قدر اإلمكان فمن الهام استلقائك 

مع عدم الحركة على اإلطالق. وأثناء قيامك بالفحص ينبغي أن تكون مالبسك خالية تماماً من أي قطع 
معدنية. وسوف تقوم بخلع بنطالك وحذائك. وبالنسبة للفتيات فينبغي عدم ارتدائهن لحماالت الصدر.

ُيصدر جهاز الفحص صوتاً مرتفعاً ولذا فسوف تحصل على سماعات رأس بها موسيقى.

ينبغي عليك أخذ ما يلي معك أثناء الفحص:

اإلشعار الذي تلقيته بالبريد  •
استمارة األسئلة المكتملة قبل الخضوع لفحص الرنين المغناطيسي  •

بطاقة LMA-Kort )بطاقة اللجوء( خاصتك  •
•  ينبغي على وصيك القدوم معك خالل الفحوصات، وينبغي عليك أخذ وثائق 

الهوية خاصته معه.
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 الخطوات:

التقييم الطبي للسن )التسنين الطبي(

إذا وافقت على الخضوع 2
لإلجراءات، فإنه يتوجب 

عليك تقديم موافقة كتابية إلى 
 مصلحة الهجرة. 

ويتوجب على وصيك التوقيع أيضاً 
على تلك الموافقة الكتابية.

3 وتقوم مصلحة الهجرة بطلب إجراء تقييماً 
طبياً للسن من قبل مصلحة الطب الشرعي 
.)Rättsmedicinalverket(

وتحصل على خطابين من 4
قبل مصلحة الطب الشرعي 

 )Rättsmedicinalverket(
وتسمى إشعارات. 

وتحتوي تلك الخطابات على معلومات بشأن المكان 
الذي ستقوم فيه بإجراء الفحوصات وكيفية قيامك 

بحجز موعد. ويحصل الوصي عليك أيضاً على تلك 
الخطابات. 

وتقوم أنت ووصيك بحجز موعد للقيام بالفحوصات. 
ويتم إجراء الفحوصات في مرتين مختلفتين. 5 يتم أخذ صور باألشعة 

السينية لضروس العقل 
لديك. يأتي وصيك معك.

1 تخبرك مصلحة الهجرة بأنه ُتتاح 
لك إمكانية الخضوع إلجراءات 
التقييم الطبي للسن. 
وتقوم أنت، جنباً إلى جنب مع 
وصيك، بالرد بالموافقة على 
الخضوع لتلك اإلجراءات أم عدم 
الموافقة على ذلك.

يتم أخذ صورة ألحد 
مفصلي الركبة من 

خالل التصوير بالرنين 
المغناطيسي. 

يأتي وصيك معك.
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وتقوم مصلحة الطب الشرعي 11
)Rättsmedicinalverket( 
بإرسال تقريرها إلى مصلحة الهجرة.

يقوم اثنين من أطباء األشعة بإلقاء نظرة على 
صور الرنين المغناطيسي لمفصل الركبة لديك 
ويقوم كل واحد منهما بإجراء تقييم بشأن تطور 

مفصل الركبة.
8

7 يقوم اثنين من أطباء 
األسنان بإلقاء نظرة على 
صور األشعة السينية 
لضروس العقل لديك ويقوم 
كل واحد منهما بإجراء 
تقييم بشأن تطور األسنان.

9 ويتم إرسال النتائج 
إلى طبيب شرعي في 

مصلحة الطب الشرعي 
.)Rättsmedicinalverket(

ويقوم الطبيب الشرعي بإلقاء نظرة الصور 
وعلى التقييمات التي تم تقديمها. وبعد ذلك يقوم 
الطبيب الشرعي بكتابة تقرير طبي شرعي به 

تقييم إذا ما كنت تحت سن 
18 سنة أو فوقها.
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تقوم مصلحة الهجرة باستخدام التقرير 
الخاص بتقييم السن المقدم من 
قبل مصلحة الطب الشرعي 

 ،)Rättsmedicinalverket(
جنباً إلى جنب مع المعلومات 

األخرى الخاصة بسنك التي قمت 
بتقديمها وذلك من أجل اتخاذ قرار 

بشأن طلب اللجوء خاصتك.
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www.rmv.se

الطبي لسن على الموقع اإللكتروني 

www.rmv.se

ُيرجى مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بالتقييم 


