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مدرک معلوماتی
درباره وظایف و حقوق پناهجویان
اول معلومات خاص را بخوانید!
لطفا به نکات مهم فوق توجه کنید:
 .1با ما در پروسس پناهجویی همکاری کنید!
همیشه حقیقت را بگوئید!
شما وظیفه دارید و باید عالئق خود را در درخواست خود بطور درست وکامل ارائه کنید .معلومات نادرست به اعتبار
شما صدمه می زند! به افراد یا سازمان های گمراه کننده درباره معلوماتی که شما باید در پروسس پناهجویی بدهید ،اعتنا
نکنید .چنین مشاوره اگر آنچه که می گوئید حقیقت نباشد به شما لطمه می زند.
 درخواستتخوختتودوراودر تتارظو بان تتخو تتبدوا غففتت و تت

و فتتخو بروتتر رشاوا تتارظودر تتوردونتتوسو تت ودرخواستتخو

پناهجوی )و رحودهب .وهغ ونکاتو ر وطودرسخوراو وقع وک وازو غاوسئوالوپرسا و

و ود،و گوئب ! و

 هغ و واه شوراوک وداری وسریعاوارائ وکنب  .و


اگر قبال در کشور دیگر اروپائی بوده اید ،به ما بگوئید و



هیچگونه معلومات نادرست را به مقامات ندهید .جزئیات درست درباره اسامی ،اسم هایی که قبال استفاده کرده اید،
تاریخ تولد ،کشورهای قبلی محل اقامت ،درخواست های قبلی پناهجویی ،همانند روابط اجتماعی و عائله ای را
ارائه کنید .و



قا تتاتوراودر تتارظو فبتتخویتتاوک تتوروا تتف وختتودویتتاودر تتارظودایب ی ت و و ع تترو تتود و ت ارکوختتوداو تتراشو متتالو ت ارکو
سانرد ،و فبطوهاشودر )وسردرگمونکنب .وایدوکارو ودوان وداثبرو ن ودروارز تبا ودرخواستخوپنتاهجوی و تغاودا ت و
ا و ودرخواسخوپناهجوی و غاو ونوریخوردو ود .و



عفو اتودرس ودر ارظودالیف وک و وعفخوآ وپنتاهجوی و ت وخواهبت و و قتایبو ر توطودر تارظوآ وراوکت وپرستا و
و ون و طوروکا لو و قا اتوارائ ودهب  .و



اگر شما یک احضاری برای امتحان ( یک مصاحبه) دریافت کردید ،لطفا سر موقع در محل مشخص شده حاضر
شوید .همانند آن ،اگر شما احضاری برای معاینه ( برای مثال با یک داکتور یا متخصص) دریافت کردید ،سرموقع
در محل مشخص شده شخصا حاضر شوید و با مورد تفتیش همکاری نمایید .لطفا با همکاری با ما دراین قرار
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مالقات ها به ما کمک کنید!


اگرو غاو ریضو ا ب و ون وانب وک ودروقرارو القاتوحاورو وی و،ونوراو و قا اتو گوئب و ودایب ی واشوازوداک وروختودو
نراهموکنب .و ق وک و ودالیلودیگرونغ ودوانب وسرو وقبودروقرارو القاتوهای ا وحاورو وی ،و و قا اتو گوئب ! و



موقعی که غیبت غیر موجه از قرار مالقاتی که احضار شدده ایدد  ،داشدته باشدید ،مقامدات پنداهجویی تصدور مدی کنندد
کدده شددما از عملکددرد پندداهجویی منصددر

شددده ایددد .عملکددرد پندداهجویی شددما ممکددن اسددت ادامدده نیابددد یددا تصددمیم منفددی

دریافت کرده یا برای شما قرار دستگیری صادر شود.


اوپر سسود خبصوهویخوهغکارشوکنب او راشو مالوگرن دواثروانگ ا و،ودهب وعکسوپاسپورت)! و



غاوهرودغببرشودروآدرسوپس وخودوراو و قا اتواطالعودهب -وایدوآدرس واسخوک و او ودوانبمو ک وبو و س وپس و
راشو غاو ر س بم.وایدوهغچنبدو وقع وک ودروخارجوازوک وروهس ب واعغالو

و ود.و ق وک و غاودروادریشوهس ب ،و

ه رواسخو او قا اتوث خونامودرو توس ور زودغاسو گبری .و غاوهغچنبد و اوراوازو خصو وردودایب شوک واطالعوهاو
ودوان و وا ونرس ادظو ودو طفبوکنب او راشو مالو،وآ ناو ود سخو قبمودروادریش،ویکوساز ا وخبری ،و برظ) و


ایدو سئف و راشو غاوخبف و همواسخوک و قا اتو انن وک ودروچ وآدرس و او غاوهغاهنگ وکنن .واگرو غاودغببروآدرسو
خودوراو و اواطالعون هب ،وایدو ودوان ون ایجو ن و راشو غاودا

وا :و

™ اگر احضاریه نتواند به شما برسد ،پروسس پناهجویی ممکن است ادامده نیابدد یدا تصدمیم غیرمطلدوبی بده شدما
برسد .شما ممکن است محافظت برعلیه دپورت شدن را از دست بدهید! و
 ™ اگر مقامات نتوانند به شما اخطدار بفرسدتند شدما ممکدن اسدت وقدت هدای مهدم بدرای انجدام و ثبدت درخواسدت
قانونی( برای مثال ،یک استینا ) را از دست بدهید.
 ™ در نتیجه تصمیم گیری محکمه می تواند قانونا یک تصمیم معتبر باشد و شما محدافظتی برعلیده دپدورت شددن
نداشته باشید.
 اگر شما بگوئید که خو رد هستید و این شک ایجاد کند ،شما باید پرو

خرد بودن را با مدارک اصدلی و اندواد دیگدر

تاییددد کنیددد .اگددر شددما قددادر بدده ایددن کددار نباشددد ،مقامددات حکددم معایندده طبددی بددرای تشددخیص سددن را صددادر مددی کننددد.
معلومات بیشتر درباره تشخیص سن می تواند در ورق جداگانه یافت شود.


اگر یک خدورد بددون همدراه هسدتید ،بده ایدن معندا کده کمتدر از  41سدال سدن داریدد ،مقامدات موظد

بده انجدام تحقیدق

خانوادگی نیست .شما فرصدت داریدد تقاضدایی را بدرای صددور درخواسدت تحقیدق خدانوادگی انجدام دهیدد .مقامدات از
شما در انجام تحقیق خانوادگی حمایه می کنند .معلومات بدا جزئیدات بیشدتر دربداره تحقیدق هدای خدانوادگی مربدوط بده
خوردهای زیر سن قانونی در برگه معلومات جداگانه ذکر شده است.


اگددر شددما یددک خددورد بدداله هسددتید ،بدده ایددن معنددا کدده بددیش از  41سددال سددن داریددد ،مقامددات موظ د

بدده انجددام تحقیددق

خددانوادگی هسددتند .شددما بایددد در تحقیددق خددانوادگی بددا آنهددا همکدداری کنیددد و تمددامی مدددارکی را ارائدده کنیددد کدده روابددط
خانوادگی شما را اثبات می کنند .به همین صدورت موظد

هسدتید کده فدورا تمدامی نتداین هدر گونده تحقیدق خدانوادگی

انجددام شددده را بدده اداره فدددرال ارائدده دهیددد .معلومددات بددا جزئیددات بیشددتر دربدداره تحقیددق هددای خددانوادگی مربددوط بدده
خوردهای باله در برگه معلومات جداگانه ذکر شده است .و
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 اگرو غاودروسن ر ودغاسوعنوان فرد بدون مسکن ثبت نام کرده باشید،و غاو طور وادو ادبک و وووعب راشووظیفه
راپور دادن خواهب و ود.و غاو ای وهرو41ور زو ونزدیکودریدوس اسبو وپو بسودروسن رودغاسوراپورودهب .وایدو ظب و
و سکدو ود و ر عو و ود.وایدو رطودرو د وک و غاودرو

راپوروداد وازوا بدور زوکارشو ع وازوث خونامو راشو
عغفکردوپذیرشوهس ب واعغالونغ و ود.


ق وک و غاودرخواس و راشوپناهجوی ووارائ وکردظوای ،و غاوباید بطور دائمی در سنتر پذیرش اولیه بمانید وداوعغفکردهاو و
راحلودبقبقودرو ر عوپر سسودایب ودکغبلو ون ،واگرچ و راشوح اکمرو 421وساعخو ا .درایدو تو راشو غاوکارت عملکرد
قرمز و ادروخواه و .ودرود سباهاشونردشوایدوح اکمرو تو 421وساعخ و
انزایشویا .واگروچنبدودغ ی شوانجامو ود،و غاو اونو
کارت عملکرد سفید برای واجدیت اعطای مجوز اقامت

وک

ودوان وداوح اکمرو 14وساعخودوسطوادارظ ون رالو

وازوآ و طفبوخواهب و .وحاالو راشو غاوکارت عملکرد سبز ویاو

ادروخواه و .ک و رط قوایدو واه ،و د وک و غاو ای و طورودائغ و

دروایدوسن رو و ان ی و،وتمام شده است.و

اگر شما در وظیفه همکاری به عنوان یک پناهجو غفلت کنید ،این می تواند تاثیر منفی در ارزشیابی درخواست شما
برطبق شرایط معتبر بودن شما داشته باشد!

ط او ظب وراپورداد و وهغکارشوخودوراو اودقخو الحض وکنب .واگرو غاوایدوکاروراوانجامون هب و،و غاو غکدواسخودوسطو
ادارظون رالووغنا ً و راشواجراشویکوطرزا عغلو راشو
دبکبمواخراجویاودپورتو

رویکواق امو راشوخادغ و خ ب و و ود اشودا ویاو و ن ورو

و ازدا خو وی .ون ای جودیگرشونبزو ب وان و وردوده ی و ا ،و انن وچگون وحغایخورناه واساس و

خادغ ویا ویاو ب دو ودویاوچگون و ب وان ونقصا وهاشوطرزا عغف و االو ب رو ود .و
 .2عملکرد پناهجویی:
)aالزامات برای تضمین پناهجویی در اتریش:
شما یک درخواست پناهجویی ارائه کرده اید .و
غاومجاز ی وک و وعغفکردوپناهجوی وداخلو وی  .و
غاو

ودوانب وک ود بلوخو و راشودرسوازودقببوقانون ودروک وروا ف وخودون ا ودهب .و وایدو وعفخونژادو،و ذهب،و

فبخو،ون ریاتوسباس ویاوعضویخو غاودروگر پوهاشواج غاع و خصوصو
خودو بان خودا

و ا ب ویاو وعفخودرسوآ وراونغ وخواهب  .و
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 )bمصاحبه :و
 موقعی که شما اجازه یافتید به عملکرد پناهجویی داخل شدوید( مانندد مدوارد قدبال شدره داده شدده در ورق معلومدات
خاص) ،شدما توسدط عضدوی از کارمنددان ادارظونت رالومصداحبه خواهیدد شدد .ایدن عضدو کارمنددان شدرایط کشدور
اصلی شما را می داند و برطبق آن در مورد درخواست شما تصمیم گیری خواهد کرد! و
 دراین مصاحبه  ،شما باید دالیل درخواست پناهجویی خود را ارائه کنیدد .لطفدا دالیدل تدرس خدود از تعقیدن قدانونی
را بیان کنید .شما بایستی حقایق و شرایط دیگری را که از بازگشت شما به کشور اصلی تان جلدوگیری مدی کنندد ،
بیان کنید .و
 هغ و عفو تاتو ر توطووکت وچگونت و وچتراوازوک توروختودونتراروکردیت ،وکتا الو بر انت ونگت ودا ت وخواهنت و ت و و ت و
قا اتوک وروا ف و غاودادظونخواهن و  .و
 ایدو سئف وخبف و همواستخوکت و تغاوسرگذ تخو خصت وختودو وهغت وخطتراتو اقعت وراوکت و تغاوراوده یت و ت وکننت و،و
طوروکا لو و اوجزئباتو و طوروقا لونهموارائ وکنب .وا او ط اوحقبقخوراو گوئب ! و
حقتایقونادرستتخودروگ تارو ت واع تتارو تغاو ت

و ت وزنت .واگتترو بانتاتو تتغاو اوت ون ا ت و،وازو تتغاو

سئواالتودکغبف وپرسا وخواهن و  .و
 ایددن مصدداحبه بخددش مهمددی از پروسددس اسددت .آن اسدداس تصددمیم گیددری بددرای مقامددات را در مددورد اعطددای
پناهجویی به شما شکل می دهد .و
هغچنتبدو،و تتغاو ت ودوانبت ودرو صتتاح و تاونتتردو تتوردواع غتادشوهغراهت ،و کبتتلویتاونغاینت ظویتتاو تا روقتتانون وختتودو
هغراه و وی  .و
 اگرو غاوخورددروازو44وسالوسدو ا ب و،ونغاین ظوقانون و غاواویک وازو ا ید،و ا روقانون ویاو سئولوادارظو
دا بدواج غاع وانرادوخورد)و ای ودرو صاح و غاوحاورو ا ن  .و
 اگرو غاودرسوازودعقببوقانون و راساسوحغالتو وجهخو وعبخوجنسبخوخودودا

و ا ب ،و غاوحقوداری و اونتردشو

ازجنسبخوخودو صاح و وی .واگرو غاو بخواهب ودوستطوهتموجتنسوختودودتا ودرو توردوست بودترکونغتود و طتدودتا و
پرسب ظو وی ،و ط اًو اوراودرو قخو ناسبودروجریا وقرارودهب  .و
)cترجمان :
نا راید و غا و

ودوانب ودالیل وپر از وخود و

و کالت وز ان ورا و ر غاری ودا و قا ات و راش و غا ویک و رجم و جان و

حاوروکنن  .واگرو غاوازو او بخواهب وک ویکودرجغا وهموجنسودا وراو هباوکنبم،و ط ا ً و اوراودرو قخو ناسبودروجریا و
قرارودهب .ودن روپسوازوآ وسع وخواه وکردوداودرجغا وهموجنسودا وراو رای ا وپب اوکن  .و
نقشوایدودرجغا ونقطوداوح و غکدودرجغ وقطع وآنچ وک و غاو وگوئب واسخ.وا و سادگ ودروآنجاو بانج وز ان و بدو غاو و
قا اتواسخو ونقطو وعنوا وکار ن و قا اتو،و فزمو ورعایخو بر ان و ود وکف ودر وردوجزئباتو خص و غاو و ا .و
اگرو غاو کالد ودرو وردودرکودرجغا ودا

و ا ب ویاوازو ب خوگ ادظودروپبشوا ودرسودا

و ا ب ،و ط او وعضوشو

ازوکار ن ا و گوئب .و ط اودوج وکنب وک ودرجغا ونغ ودوان و ون ای و و غاوهبچو عفو اتوقانون ودر ارظوپر سسوپناهجوی و
غاو ه ! و
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 )dنوت هایی درباره مصاحبه:
آنچه که شما در طول مصاحبه می گوئید یادداشت خواهد شد .بدین معنی که آن به صورت کتبی رکورد می شود .و
مطابق عالئق شما  ،یادداشت ها بعد از مصاحبه برای شما توسط یک ترجمان ترجمه می شوند .شما بعدا فرصت
اصاله کردن آنها یا افزودن نکاتی را به آها خواهید داشت .و
اگروآنچ وک و غاو

وگوئب و طورودرسخو وکا ف ورکوردو ود،و غاوایدوراو اوا ضاءکرد ویاددا خودایب وخواهب وکرد.و غاو

ودوانب ودرخواسخوکنب وک وکپ وایدویاددا خوهاوراو ع وازو صاح و گبری  .و
 )eرزوالسیون:
دصغبمو قا اتودرو وردون بج وعغفکردوپناهجوی و غاودرونورمواطالعوک

واعالمو

و ود.و خشوهاشو هموایدواطالع و و

ز ا وخودو غاودرجغ و و ودوداو وانب ودرکوکنب  .و
وایدواطالعو

ودوان و خصاو وادارظو قا اتوپناه جوی وارائ ویاو ادرویاودوسطوپو بسودادظو ود.و نا رایدو ط اویک ارودیگرو

دوج وکنب وک وهرگون ودغببرودروآدرسو ای ونوراو و قا اتواطالعودادظو ود .و
غا وحق وداری وک ودصغبم وادارظ ون رال ورا و راش و ررس و ودیوا وادارش ون رال واس بناف ودهب  .و غا ونقط و

ودوانب وایدو

اس بنافوراودر و تو عبدو نقطودروادارظون رالو ارائ وکنب .و ط اودوج وکنب وک ودس ورا عغفهاشودادظو ظودرواخطارو ر وطو
وحقواس بنافواوک و،ودس ورا عغفهاو ر وطو وآنچ و غاو ودوانب و رعفب وآ و ودرونریموز ان و عبدواس بنافودهب ) .و
 )fدریافت مدارک و
 اگرو غاو ق و بخوا ب ودروسن رویاوسن روپذیرشوارائ وکردظوای ،و ارکو ودوانن و راشو غاو وآنجاونرس ادظو ون  .و
اگرو غاوازونغاین ظوقانون وا کبل)و،ویاویکو خصورسغ و وردودایب ونامو ردظو ا وک و ارکوراو وطرنبخوازو غاو
ق ولوکن و،و اوهغاهگ و قا اتو ارکو وآنجاونرس ادظوخواهن و .و وعنوا و خ

وازوعغفکردوپذیرش،واحضاری وهاو

نقطو وخودو غاونرس ادظوخواهن و  .و
 اگرو غاوکغ روازو44وسالوسدودا

و ا ب و ودوسطو ا یدوخودوهغراه ون وی و،وهغ وهغاهنگ وهاوازوطرفو قا اتو و

نغاین ظ وقانون و غاا و ا ر وقانون ودر وعغفکرد وپذیرش ویا وادارظ و دکارش واج غاع وجوانا ) ونرس ادظ وخواهن و .و
نا رایدو غاو ایس ودرودغاموطولوعغفکردوپذیر رودغاسو اوادارظو دکارشواج غاع و بلواقا خودا و ا ب و وهغب و
آنهاوراوازو بلوزن گ ودا و طفبوکنب  .و


اگرو غاو طورو وق ودروآدرسودادظو ظون ا ب و،و ارکونرس ادظو ظو وآدرسو غاو وحا لو ک وب واو عغوالوادارظو
پسخ) اگذار وخواهن و  .و غا و

ودوانب و ع ا وآنها ورا و گبری  .و ط ا ودوج وکنب وک واید و اگذارش و ارک وداثبرش و رو

دریانخو خص و ود رظواخطاروز ان و همو راشودبویلو ارکوازوایدوز ا و ر عوخواه و ! و


اگروق ولو ارکو

ود بلوقانون وردو ود،وآ و وآدرسودادظوخواه و ویاو و ورتو اگذار ودروپسخو اق وخواه و

ان .و ط اودوج وکنب وک و ارک وک و همو ن رو
!و
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اخطار به شما اگر شما آدرس پستی فعلی خود را نداده باشید ممکن است به خود مقامات واگذار شود و مقامات
نتوانند آدرس شما را به آسانی مشخص کنند .این به عنوان دریافت شخصی تلقی می شود و مدت اخطار مهم از
این زمان شرود می شود! بنابراین  ،لطفا مقامات را از تغییر آدرس خود مطلع کنید .و



اگر،و راشو مالو،و غاودروایدو وقبو بلواقا خوطوالن و تون ا

وا ب و

ودوانب و خصو ع رشوراودعببدوکنب وداو

ارکور او وطرنبخوازو غاوق ولوکن او راشو مالو،ویکو خصو قبمودروادریش،وساز ا وخبری ،و برظ)و ط او قا اتو
راوازوایدوآدرسو ونوریخوآگاظوکنب .وهغاهنگ و غاو ع او وایدوآدرسونرس ادظوخواه و  .و


یکونقط ودغاسو راشوانرادو
ن غ و وعنوا ونرد و

و سکدواوک ونقط واشودرو نطق وپذیر گرشو بف وک و غاوزن گ و
و سکد وحاور و

وکنب و و طورو

و وی ) و وعنوا ونقط ودریانخ ودر و رایط وپر سس وپناهجوی و ع روووو

نغ و ا .و یدو عن وک وهبچو رکو ر وطو وپر سسوپناهجوی و وآنجاونرس ادظونخواه و  .و
 )gپروسس درخواست بعدی و
اگر شما درخواست بعدی ارائه کرده باشید ( برای مثال درخواست بیشتر بعد از یک درخواست که قبالدرباره آن تصمیم
قانونی گرفته شده است) شرایط مخصوصی درباره پروسس شما اعمال می شود .یک دفترچه جداگانه وجود دارد که
معلوماتی درباره این به شما می دهد .و

 )hصرف نظر از درخواست پناهجویی:
دروا لو،و غاون ای وازودرخواسخوپناهجوی وخودو رفون رو کنب  .و
اگرو غاو وخواهب وک وعفبر موایدو ودرخواسخوپناهجوی وخودوخ مودهب ،و غاو ایس و قا اتوراو ت و تورتوک ت و طفتبو
کنب ویاوازوسن رو ا رظو رگ خوکنن گا ویاویتکو تا روقتانون وکغتکو خواهبت .واگترو تغاوازودرخواستخوپنتاهجوی وختودوراو
ع وازوداد واس بنافو رعفب ودصغبموادارظونت رالو ترفون تروکنبت و،وایتدو ت ون ترو ت ورست وکت و وانبت وازواست بنافو ترفو
ن روکنب .و ع او غاودیگرودصغبموا ب وادارظون رالوراو اواس ادظوازوج را وقضای و توردواع ترا

ووقترارودادظو وردوخواهبت و

کرد.و و
 )iبازداشت ممکن برای وارانتی موقعیت شما
مقامات پناهجویان می توانند حکم وارانت بازداشت برعلیه شما صادر کنند اگر
 شما از عملکرد پذیرش صر

اگر شما متوق

نظر کرده باشد ،که مقامات نمی دانند که شما کجا اقامت دارید.

اگرو غاوسن روپذیرشوا ب وراو

واطالعو واعضاشوکار ن ا ودروعغفکردوپذیرشودرکوکنب .

و دستگیر شدید ،توسط سرویس های امنیتی به مقاماتتحویل داده خواهید شد! و
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 )jپروسس خانوادگی :
وعنوا وعضووخانوادظویکوخارج وک وق الو وقعبخوپناهجوی ویاو بان خو وق ودریانخوکردظو،اگروا زا اتونوسوراودا

و

ا ب و ،غاوهغا وحکمو بان خوراودریانخوخواهب وکرد:و و
 عضو خانواده شما باید تحت تعقین قانونی باشد.
 این کار ممکن نیست که زندگی خانوادگی موجود را با عضو خانواده خود در کشور دیگری ادامه دهید.


نباید عملکردهای در مورد انکار پناهجویی یا محافظت موقتی معلق برعلیه عضو خانواده شما وجود داشته
باشد.



شما نباید سیتی زن  EEAیا سیتی زن سویس باشید.



عضو خانواده اشاره شده در درخواست شما ممکن است پناهجویی یا محافظت موقتی در پروسس خانوادگی
دریافت نکند .اگر این عضو خانواده ،یک کودک ازدواج نکرده و خرد باشد  ،محدودیت ها برعلیه او
اعمال

نمی شوند.

اعضای خانواده برای مثال به معنی :همسران ،یک والد کودک ازدواج نکرده که خرد و کودک ازدواج نکرده که خورد
است .در مورد زوج های ازدواج کرده  ،یونیت خانوادگی باید قبال بطور واقعی در کشور اصلی موجود باشد .و

)kواجدیت مجوز اقامت:
اگر شما اجازه داشته باشید که برای عملکرد پناهجویی به کشور داخل شوید  ،شما مجوز اقامت دریافت خواهید کر.این
مجوز تا ختم مراحل قانونی یا اتمام عملکرد پناهجویی معتبر خواهد بود .دراین مرحله ،شما باید مجوز را به اداره
پناهجویی برگردانید .و

 )lمجوز برای آنهایی که واجد شرایط محافظت موقتی هستند :و
شما اگر مقامات را مطلع کرده اید که در حقیقت به علت شرایط کشور اصلی خود واجد شرایط پناهجویی نیستید ،یک
مجوز موقتی اقامت دریافت خ واهید کرد ،و شما نمی توانید دپورت یا برگردانده شوید ( ریسک تخطی از حق زندگی،
یا قدغن بودن در مورد مجازات مرگ ،یا شکنجه غیر انسانی یا رفتار غیر بشری) ادارظ ون رال وکارتی با عنوان
محافظت موقتی برای شما صادر خواهد کرد.
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ایدو جوزو انن وپر فوهویخو غاو و راشواقا خودروادریشو ع روخواه و ود.و اج یخواقا خودروحالوانجاموخواه و ودوداو
یکودصغبموقانون ودرادا وآ و،و راشوادا ویکودرخواسخوق لوازوادغامو تو اج یخواقا خونراهموخواه و .و و

حاالو ایس ودالیلوا ب و راشو رنگردان ویاودپورتوکرد و غاو وک وروا ف وخودو غوو ون ،واگرو جوزواقا خو وق و
ای و ردا

و ود.وایدو جوزو راشوآنهای وک و اج و رایطو بان خوکغک وهس ن ودیگرو ع رونغ و ا  .و

چنبدودصغبموگبرشو و ورتوک

ودایب وخواه و .و غاوحقوداری وک ودصغبموادارظون رالوراو وقبوداد واس بنافو ودیوا و

ادارشون رالو ررس و و اه ظوکنب .و طا قودصغبموگبرشونبنالو،و جوزو ای و و قا اتو رگردان ظو ود .و
 )mمشاوره :و
مشاوران قانونی مستقل برای شما در طی عملکدرد پدذیرش ،بطدور مجدانی فدراهم هسدتند .همچندین ،سدازمان هدای محلدی(
خیریدده هددا  ،گددروه هددای کمددک پروتسددتان انجیلددی ،اسددق

هددا و دیگران)مددی تواننددد بدده شددما درمددورد دوسددیه کمددک کننددد و

عملکرد پناهجویی شما را بدون هیچگونه هزینده ارائده کنندد .بعدالوه  ،شدما همچندین مدی توانیدد  ،از نمایندده قدانونی خدود(
وکیل) استفاده کنید .اما با وجود این  ،شما باید هزینه های آن را خودتان پرداخت کنید .و

.3:و رایطوکب رش و
لطفا توجه کنید که اعمال فوق  ،درمیان دیگران  ،مانند جرم وجنایات تلقی می شوند:


غاو عفو اتونادرسخو ودر غو و قا اتودروپر سسوپناهجوی ودرو وردوهویخویاوک وروا ف وخودودادظو ا ب و،و
عفبر مواینک و ودانس ب واینهاونادرسخوهس ن ،ودرایدو ورتو غاو اج و رایطودعقببوقانون وخواهب و ود .و



اگرو غاوازو ظب وراپوروداد ودرط وپر سسوپناهجوی وخودو فخوکنب ،و غاو اج و رایطودعقببوقانون وخواهب و ود .و



اگرو غاوو ب دیخوهاو وقوانبدوقفغتر راودرطت وعغفکتردوپتذیرشورعایتخونکنبت ،ودرایتدو تورتو اجت و ترایطودعقبتبو
قانون وهس ب  .و
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