وظایف کاری

کفیل ( )god manبرای کودکانی که تنها
به سوئد آمده اند

کفیل باید از جمله موارد زیر را انجام دهد:







به کودک در تماس وی با اداره مهاجرت کمک
کند و در مصاحبه پناهندگی او حضور داشته
باشد.
کمک هزینه های مربوطه را درخواست کند
(مثالً حمایت مالی تحصیلی ،کمک هزینه
فرزند و حمایت مالی معاش).
برای برخورداری کودک از یک مسکن
مطلوب اقدام کند.
برای برخورداری کودک از خدمات بهداشتی
و درمانی مورد نیاز وی اقدام کند.
برای برخورداری کودک از تحصیالت
مطلوب اقدام کند.
درصورت امکان برای برقراری تماس کودک
با والدین یا خانواده خود در وطنش اقدام کند.

اداره ارشد قیمومیت
در سوئد در کلیه کمونها یک اداره ارشد قیمومیت وجود
دارد .اداره ارشد قیمومیت نیاز به کفیل را بررسی نموده
و در مورد تعیین کفیل برای کودکانی که تنها به سوئد
آمده اند تصمیم گیری می کند .قیم ارشد ناظر کفیل ها
نیز می باشد و دستمزد آنها را پرداخت می کند.

کودکانی که بدون والدین خود به سوئد می آیند اغلب به
فردی نیاز دارند که مثالً در تماس با ادارات و دوائر
دولتی مختلف قائم مقام آنها باشد .یک خویشاوند نمی
تواند قائم مقام "کودکی که تنها به اینجا آمده" باشد و از
اینرو یک کفیل برای کودک تعیین می گردد.
کفیل کودکی که تنها به سوئد آمده هم بعنوان سرپرست و
هم بعنوان قیم کودک است .مفهوم این امر آنست که کفیل
هم در امور فردی و هم در امور مالی کودک تصمیم
گیری می کند .البته کفیل مسئول نگهداری روزمره از
کودک نیست و وظیفه امرار معاش کودک را نیز
برعهده ندارد.
دانستن این امر مهم است که کفیل یک مقام اداری نیست.
مفهوم این امر آنست که کفیل نماینده هیچ اداره ای نمی
باشد بلکه فقط قائم مقام کودک است .بطور کلی می توان
گفت که یک کفیل باید کاری کند که کودک در دوران
اولیه زندگی خود در سوئد کمک و حمایت مورد نیاز
خودرا دریافت کند.

تماس/سواالت
اگر در مورد کفالت سوالی دارید با کمال میل می توانید
با ما تماس بگیرید.
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