ارزیابی طبی سن

– به این شکل صورت میگیرد
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شما در سویدن تقاضای پناهندگی نموده اید و به همین دلیل ضرورت دارید
تا هویت تان را نشان بدهید/ثابت سازید .اسم شما،تاریخ تولد تان و تابعیت
تان برخی از مواردی اند که شما را معرفی میکنند – یعنی هویت شما.
شما که تقاضای پناهندگی میکنید و کمتر از  18سال عمر دارید ،نظر به قانون سویدن کودک "نابالغ"
شمرده میشوید .به این ترتیب شما مستحق حقوق خاص ،از جمله حق داشتن یک سرپرست ،خدمات
درمانی و حق تحصیل میشوید .بزرگساالن در هنگام اخذ تصمیم در مورد شما باید به حرف های تان
توجه نمایند.
اگر شما فاقد اسنادی هستید که بتواند سن تان را نشان بدهد/ثابت سازد ،در آن صورت این امکان را
دارید که ارزیابی طبی سن را انجام بدهید .این کار به عنوان یک وسیلۀ کمکی برای سنی که شما ارائه
نموده اید ،صورت میگیرد.
در سویدن همه افراد
زیر  18سال
حق رفتن به مکتب را دارا میباشند.
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بلی یا نخیر
اجرای ارزیابی طبی سن داوطلبانه میباشد .این بدان معنیست که اگر شما مایل نباشید ،نیازی به اجرای
آن ندارید .اگر شما میخواهید که ارزیابی طبی سن را انجام بدهید در آن صورت نیاز دارید تا موافقت
کتبی تان را در این مورد ارائه نموده و در پای آن هم خود و هم سرپرست تان امضاء نمائید.
شما میتوانید تغییر عقیده داده و موافقت تان را واپس بگیرید .اگر شما میخواهید تغییر عقیده بدهید در آن
صورت باید سرپرست تان با ادارۀ امور مهاجرت تماس بگیرد .تا زمانی که ادارۀ طب عدلی جوابش،
یعنی نتیجۀ ارزیابی طبی سن شما را به ادارۀ امور مهاجرت نسپرده است ،شما و سرپرست تان میتوانید
هر زمانی که خواسته باشید تغییر عقیده بدهید.

دو بررسی
به عنوان یک اساس برای ارزیابی طبی سن ،شما دو بررسی یا معاینه را انجام میدهید.
برای گرفتن عکس های ایکسری از عقل دندان های تان شما به یک کلینیک دندان مراجعه میکنید .داکتر
دندان میتواند میزان رشد دندان های شما را در عکس ها مشاهده نماید.
شما همچنان به یک کلینیک رادیولوژی میروید که در آنجا توسط کمرۀ مقناطیسی از مفصل یکی از زانو
های شما عکسبرداری میشود .سپس یک داکتر رادیولوژی مشاهده میکند که آیا مفصل زانوی شما به
طور کامل رشد نموداست.
شما جهت اجرای این معاینات نیازی به پرداختن پول ندارید.
معموالَ در هنگام اجرای معاینات به ترجمان نیازی دیده نمیشود .اما هرگاه شما نیازی به ترجمان دارید
میتوانید این مطلب را در هنگام ریزرف کردن وقت برای معاینات ،بیان نمائید.
عکس ایکسری از عقل دندان ها و
همچنان عکس توسط کمرۀ
مقناطیسی از مفصل زانو شامل
ارزیابی طبی سن میگردد.
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ارزیابی
اگر شما بیشتر از  18سال عمر دارید در آن صورت معموالَ عقل دندان های شما و مفاصل زانو های
تان به طور کامل رشد کرده است .اما اگر شما کمتر از  18سال عمر دارید در آن صورت این قسمت
های وجود هنوز هم در حالت رشد کردن قرار دارد.

گزارش طب عدلی
بعد از اجرای معاینات و بررسی عقل دندان ها و مفصل زانو یک داکتر طب عدلی در بارۀ سن شما
اظهار نظر میکند .این بیان داکتر ،نظر طب عدلی در مورد سن و سال ،نامیده میشود.
این که به طور دقیق گفته شود که شما چند ساله هستید ،کاریست نا ممکن .این اظهار نظر یک ارزیابی
میباشد در مورد این که آیا شما کمتر از  18سال عمر دارید و یا بیشتر از آن.
ادارۀ طب عدلی نظرش را در مورد سن شما به ادارۀ امور مهاجرت ارسال میدارد.

جواب در مورد سن شما توسط
یک داکتر طب عدلی ارائه
میگردد .این جواب ،نظر طب
عدلی در مورد سن و سال ،نامیده میشود.
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معلومات مهم قبل از اجرای معاینات
توسط کمرۀ مقناطیسی
قبل از اجرای معاینۀ مفصل زانوی مهم است دانسته شود هرگاه شما کدام شیی آهنی را در وجود تان
داشته باشید .به طور مثال هرگاه بعد از عملیات کدام پیج یا کدام پارچه آهن را در وجود تان داشته باشید.
در همچو حاالت اجرای معاینات توسط کمرۀ مقناطیسی میتواند خطرناک باشد .قبل از اجرای معاینات
شما یک پرسشنامه را دریافت میکنید که باید به آن جواب بگوئید.
این معاینه کدام خطری را متوجه شما و یا سالمتی تان نساخته و نه هم دردآور میباشد.
اجرای معاینات تقریبا َ  10 – 5دقیقه طول میکشد .برای این که معاینات به خوبی انجام یابد مهم است تا
شما کامالَ آرام و بی حرکت دراز بکشید .زمانی که شما این معاینات را اجرا میکنید اجازه ندارید که در
لباس های تان کدام شیی آهنی را داشته باشید( .برای گرفتن عکس توسط کمرۀ مقناطیسی) شما پطلون
(شلوار) و بوت (کفش) های تان را باید از تن بیرون نمائید .زنان و دختران نباید سینه بندی به تن داشته
باشند که دارای حلقۀ فلزی باشد.
از آنجایی که ماشین مذکور (کمرۀ مقناطیسی) دارای صدای بلند میباشد گوشی های که در آن موزیک
پخش میگردد برای تان داده میشود.

زمانی که برای اجرای معاینات میروید باید این چیز ها را با خود
به همراه داشته باشید.

•
•
•
•

رهنمایی/اطالعاتی را که توسط نامه بدست آورده اید.
پرسشنامۀ تکمیل شده ای پیش از معاینات توسط کمرۀ مقناطیسی.
کارت  LMAتان
در هنگام اجرای معاینات باید سرپرست تان نیز با شما همراه بوده و کارت
هویت (کارت شناسایی) خود را نیز به همراه داشته باشد.
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گام به گام:

ارزیابی طبی سن
ادارۀ امور مهاجرت بیان میدارد
که شما امکان اجرای ارزیابی
طبی سن را دارا میباشید.
شما در مشارکت با سرپرست
تان میتوانید در مورد اجرای این
معاینات موافقت یا عدم موافقت
تان را اظهار نمائید.

ادارۀ امور مهاجرت ارزیابی طبی سن را
به ادارۀ طب عدلی سفارش میدهد.

1
2
3
4

از عقل دندان های شما عکس
گرفته میشود .سرپرست تان
با شما همرایی میکند.

5
6
6

اگر شما به اجرای ارزیابی
طبی سن جواب مثبت بدهید
در آن صورت موافقت تان
را به شکل تحریری به ادارۀ
امور مهاجرت تحویل میدهید .سرپرست
شما نیز باید در زیر این فورمه امضاء
نماید.

شما دو نامه از ادارۀ طب عدلی
را بدست میآورید که رهمنایی ها
نامیده میشود.
در آن نامه ها در مورد محل
و چگونگی وقت گرفتن برای
اجرای معاینات تذکر داده شده است .سرپرست
شما نیز این نامه ها را بدست میآورد.
گرفتن وقت برای اجرای این معاینات یا توسط
شما و یا هم توسط سرپرست تان صورت میگیرد.
این کار در دو موقع مختلف صورت میگیرد.

یکی از مفاصل زانو
های شما توسط کمرۀ
مقناطیسی معاینه
میگردد.
سرپرست تان با شما
همرایی میکند.

دو داکتر دندان عکس ها
ایکسری که از عقل دندان
های شما گرفته شده است
را مشاهده نموده و هر
کدام ارزیابی خودش را
در مورد رشد دندان ها
انجام میدهند.

نتیجۀ (ارزیابی) به یک داکتر
در ادارۀ طب عدلی فرستاده
میشود.
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دو داکتر رادیولوژی عکس های گرفته شدۀ
ایکسری از مفصل زانو شما را مشاهده نموده و
هر کدام ارزیابی خودش
را در مورد رشد مفصل
زانو انجام میدهد.
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ادارۀ طب عدلی جواب/اظهار نظرش را به ادارۀ
امور مهاجرت ارسال میکند.
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داکتر طب عدلی مواد و ارزیابی های انجام
شده را مشاهده میکند .بعداَ داکتر طب عدلی
اظهار نظر طب عدلی را انجام میدهد که آیا
سن شما بیشتر از
 18سال است و یا
کمتر از آن.

ادارۀ امور مهاجرت برای بررسی
تقاضای پناهجوی تان از
اظهار نظر ادارۀ طب عدلی
در مورد سن شما و همچنان
دیگر معلومات در مورد سن
شما که خود تان ارائه نموده
اید استفاده میکند.

فلم در مورد ارزیابی طبی سن
را در www.rmv.se
تماشا کنید.

www.rmv.se

