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معلومات خاص
درباره عملکرد پناهجویی
شما درخواست پناهجویی ارائه کرده اید و حاال در

عملکرد پذیرش
که از شما سئواالتی درباره مسافرت و معلومات ضروری دیگر پرسان خواهد شد.

عملکرد بررسی
 ).1شما درخواست پناهجویی در اتریش به پولیس ،یک سرویس امنیتی یا در یک پذیرش پذیرش اولیه ارائه کرده اید.
 ).2اگر شما درخواست پناهندگی تسلیم کرده اید ،پولیس از شما در مورد شناسنامه و راه سفرتان پرسان خواهد کرد.
درخواست شما برای محافظت بین المللی پس از مصاحبۀ اولیه توسط پولیس و دفتر فدرال برای مهاجرت و پناهندگی
یکی از موارد زیر را تصمیم بگیرد ،سپرده خواهد شد:
-

شما برای حاضر شدن در مرکز پذیرش اولیه ای ریاست منطقوی خواسته خواهید شد (انتقال توسط پولیس) یا

-

شما را به یکی از مراکز پذیرش مشخص تسلیم داده اند.

انتقال به مرکز پذیرش تسلیم شده مجانی است .حمل و نقل از پیش بخش از حمایت رفاهی اساسی است.
شما حق انتخاب مرکز پذیرش یا منطقه ای که شما به آن تسلیم میشوید را ندارید .درخواست پناهجویی شما فقط موقعی ثبت
می شود که شخصا در پذیرش پذیرش اولیه آن را انجام دهید .شما همچنین می توانید به پذیرش پذیرش اولیه برده شوید.
فقط بعد از آ عملکرد پناهجویی شروع می شود .اگر شما به پذیرش پذیرش اولیه برده نشوید  ،درخواست پناهجویی ارائه شده
شما بعد از مصاحبه معتبر به نظر می رسد ،پروسس های جستجو و تشخیص هویت انجام می شود .اگر شما زیر سن 14
هستی د و والدین تان کجا هستند ،تنها در آن زمان درخواست شما باید تسلیم شود که این تایید گردد که مشاور حقوقی شما در
مرکز پذیرش اولیه حضور دارد .لطفا همه مدارک موجود فعلی خود را همراه خود بیاورید -همه لباسها و جامه دان های شما
توسط کارمندی از جنسیت شما جستجو خواهد شد.
برای تشخیص هویت خود و بررسی اینکه اتریش در حقیقت مسئول درخواست پناهجویی شما است ،اثرر انشترنا شمما گرفتمه
می شود .شما یک کارت عملکرد سبز را در مدت  3روز دریافت می کنید ،مگر اینکه عملکرد شما از قمبً پمیش از صمدور
این کارت مجاز شده باشد ،شما یک کارت بودوباش را در مطابقمت بمه ( Asylgesetz 2005 § 51قمانون پناهنمدگی - 2005

( )AsylG 2005کارت سفید) را درخواست خواهید کرد.
 ).3حاال که شما درخواست پنماهجویی خودتمان را ارائمه کمرده ایمد  ،شمما توسمط پمولیس در ممورد هویمت ومسمافرت خودتمان
مورد سئوال قرار خواهید گرفت.
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 ).4به عنوان بخشی از عملکرد پذیرش -مگر اینکه درخواست شما قبً قبول شده باشد -شما حداقل یکبار توسط شخصی که
درباره درخواست پناهجویی شما تصمیم می گیرد مصاحبه خواهید شد .شما ممکن است توسط شخص ثالث مورد اعتماد و
یک نماینده در مصاحبه با مقامات همراهی شوید .درمورد مصاحبه با پناهجویان زیر  18سال ،یک نماینده قنونی باید حاضر
باشد.
 ).5عملکرد پذیرش ممکن است مطابق فوق ختم یابد:
اگر عملکرد دراین تاریخ نشان دهد که شما محتمً می توانید محافظتی از تعقیب قانونی در کشور دیگر( یک کشور امن تر)
پیدا کنید که مسئول بررسی درخواست شما باشد و در نتیجه درخواست شما را در اتریش رد می کنند یا به دالیل دیگر مجاز
نمی تمارند و شما را قبً مطلع می کنن د و به یک مشاور قانونی ارجاع می دهند .نقش بعدی توصیه ومشورت است و او
در مصاحبه بعدی حاضر خواهد بود .تصمیم گیری تاحد ممکن سریعا به شما اعًم خواهد شد.
بعد از این مصاحبه  ،یک تصمیم گیری درباره عملکرد ممکن است یکی از فورم های زیر را داشته باشد:
 شما مجاز نیس تید ک ه لمرد پن هج ایجداخ نشو د ش دادا ش ما شوش ا

ن ش در ا ا شوش ا ل در شف از

ش ن اا

ودشیید نشش .
 شما مجاز به داخل شدن به عملکرد پناهجویی هستید :بدین معنی که شما مجوز اقامت دریافت خواهید داشت و
می توانید به یک پذیرش پذیرش ارجاع شوید .درصورت امکان در والیت فدرال دیگر اتریش .این تصمیم
گیری نشان می دهد که درخواست پناهجویی شما به مرحله بعدی در شعبهمنطقه ای اداره فدرال رسیده است.

شگپ آر نالل

مخ کجد ک ن ودشس

نشود شداد ،هدان معجخ ک ن ها
گیپی ن ها

هجایجداخ شما ن نشد  ،شما هشد ند مال مجاز خواهید بود ک ه لمردپن هجایجداخ
محتداات ن ودشس شما( نالاد پش شز کشد ودن) تصمیم گیپی ودشید شد .شان شز تصمیم

محتداات ش شئ شد ن لمردپن هذاپش فردگیپی نمخ کجد .شما مجوز اقامت ن اا

نشود شدر ه هجایجداخ ودشیید شد و شان مانجد هپوف شقام
والا

ودشیید نشش

و مجاز ه

قاندنخ شما ن شتپاش شس  .گایخ شما ه هذاپش هذاپش ن

ناگپ د شل ش فاع مخ شداد .هاشان تصمیم گیپی ن ودشس

هجایجداخ شماه مپحر هعدی ن شعبهمنطقه ای اداره

فدرال سید شس .
شگپ شما مخ ودشیید ک ه کشور اصلی ودن هپگپناد ،شما مشاو
شی شز هپوسس ن اا

ودشیید کپن .هس شز ن اا

شی ن ها

معردمات ک ن ودشس

هپگشتن ه وان ن یپ زمار و ن یپ مپحر
شما هپشی هجایجدگخ شحتمال ن شدر نش ن ،اا شگپ

ن تپ د شل تصمیم هپگش شما ش صان کجد ،مدرف یستید تا شز ودمات مشاو ت هپگشتخ شستفان کجید.
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معردمات مهم هیشتپا
 شگپ شما درخواست بعدی ( هپشی مثال ن ودشس
ن ها

هیشتپی شز اک ن ودشس

ش ش شئ کپن شاد ک قبال تصمیم قاندنخ

آر گپ ت شد شس ) نشن هاشید ،شپشاط مخصدصخ الزر ودشید شد .اک ن تپچ فدشگان معردمات ن ها

شان ش

ه شما مخ نید.

 مشاو شر مستقد قاندنخ ن هذاپش هذاپش شولی هپشی مشد ت ها شما ن ها

لمردپن هجایجداخ حاضپ یستجد .شما شگپ

هخدشیید مخ تدشنید ها آنها تماس هگیپاد .شما ها وفدن شان ،شما مخ تدشنید شز مشاو قاندنخ ودن( وکید) کمک هگیپاد.
مشاور قانونی شخصی است که در زمینه ملیت های خارجی و پناهجویی تعلیم دیده و مهارت دارد .این مشاوران به
صورت هدفمند و مستقلی به شما کمک کرده و در مورد موضوعات قانونی مشورت می کنند .بعًوه ،مشاوران قانونی
موضوعات وظیفه خود را محرمانه و سری نگه می دارند.
 بنا به دالیل مختلف  ،شما ممکن است به منظور تحکیم دپورت شدن تان بازداشت شوید .اگر شما خودتان را در بازداشت
ببینید ،یک کارمند اداره فدرال با شما تماس گرفته و با شما یا در بازداشت یا پذیرش پذیرش اولیه مصاحبه خواهد کرد.
شما همچنین می توانید در پذیرش بازداشت مشورت قانونی دریافت کنید.

 شگپ شما زاپ  18سال سن نششت هاشید و ندشنید ک حاال وشلدان تار ن کجا مقیم یستجد  ،لشفا د ش ه ما هگدئید .شما سپس ه
نمااجد قاندنخ ن طخ تمار هپوسس معپ خ ودشیید شد تا ه هذاپش هذاپش ش فاع شداد .شلخصدص ،مش او ق اندنخ ن یم
مصاحب یا حضد ودشید نشش .

 شگپ شما مشدالت وحخ اا مپاضخ ناگپ نششت هاشید ،لشفا د ش شان مسئر

ش ه نشکتد و مشاو قاندنخ هگداید.

 لطفا اگر ترسی از تعقیب قانونی در کشور اصلی خود به دلیل حمًت به وضعیت جنسی خود( برای مثال  ،سوء استفاده
جنسی) دارید فورا به ما بگوئید .دراین صورت شما بعدا توسط عضوی از کارمندان از جنسیت شما مصاحبه خواهید شد-
مگر اینکه شما طور دیگری بخواهید.

 شگپ شما مخ ودشیید ک ه کشد شصرخ ودن هشد شامن و ها کپشم هپگپناد ،شما مخ تدشنید شز مشاو
ه وان ن یپ مدقعخ و ن یپمپحر شی شز هپوسس شستفان کجید .مشاو

ن مد ن هپگش

ن مد ن هپگش

ه وان هشمدل تشخیص

شنتظا و هیش هیجخ ن شتپاش و کشد شصرخ ودنتار ودشید هدن .شگپ شما شان هیشجهان ش قبدل کپناد  ،مخ تدشنید کمک
مالخ ن اا

کجید.

هپشی معردمات هیشتپ ن ها

سازمار یااخ ک کمک ن مد ن هپگش

ه وان و سپزمین شصرخ پشیم مخ کججد ،ها اک

مشاو قاندنخ( هذاپش هذاپش شولی ) اا ادخ شز شلضای کا مجدشر صحب کجید.

Erstinformation/Dari/2015

4

 کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان):(UNHCR
شما می توانید با کمیسیونر سازمان ملل متحد برای پناهندگان هر موقعی تماس بگیرید :صندوق پستی 1400 ،550وین ,
;Tel. No.: 01/26060/4968 (legal department); Fax:01/2634115ایمیلausvi@unhcr.ch;:تلیفون
نمبر  ( 01/26060/4968 :اداره قانونی)  ،فاکس  01/2634115 :اینترنت www.unhcr.at.:
لطفا توجه کنید که  UNHCRبه اتریش نمی آید تا مشاوره ارائه دهد.

 احتماالت تماس
Vienna,www.rechtsanwaelte.at

A-1010

12,

تلیفون +43 )1( 535 12 75 :

 اگر شما هنوز سئواالتی دارید  ،کارمندان ما خوشحال می شوند به شما کمک کنند.
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