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 معلومات خاص
درباره عملکرد 

 پناھجویی
 

 شما درخواست پناھجویی ارائھ کرده اید و حا� در

 عملکرد پذیرش
 کھ از شما سئوا�تی درباره مسافرت و معلومات ضروری دیگر پرسان خواھد شد.

 

 عملکرد بررسی 
 

 رده اید.کپذیرش اولیھ ارائھ پذیرش .) شما درخواست پناھجویی در اتریش بھ پولیس، یک سرویس امنیتی یا در یک 1

 کرد. خواھد .) اگر شما درخواست پناھندگی تسلیم کرده اید، پولیس از شما در مورد شناسنامھ و راه سفرتان پرسان2

درخواست شما برای محافظت بین المللی پس از مصاحبۀ اولیھ توسط پولیس و دفتر فدرال برای مھاجرت و  

 ر را تصمیم بگیرد، سپرده خواھد شد:پناھندگی یکی از موارد زی

 یا شما برای حاضر شدن در مرکز پذیرش اولیھ ای ریاست منطقوی خواستھ خواھید شد (انتقال توسط پولیس) -

 شما را بھ یکی از مراکز پذیرش مشخص تسلیم داده اند. -

 اساسی است.انتقال بھ مرکز پذیرش تسلیم شده مجانی است. حمل و نقل از پیش بخش از حمایت رفاھی 

عی ثبت قط موقفدرخواست پناھجویی شما  شما حق انتخاب مرکز پذیرش یا منطقھ ای کھ شما بھ آن تسلیم میشوید را ندارید.

 رده شوید.بپذیرش اولیھ پذیرش پذیرش اولیھ آن را انجام دھید. شما ھمچنین می توانید بھ پذیرش می شود کھ شخصا در 
 

ائھ ھجویی ارپذیرش اولیھ برده نشوید ، درخواست پناپذیرش فقط بعد از آ عملکرد پناھجویی شروع می شود. اگر شما بھ 

ر سن اگر شما زی شده شما بعد از مصاحبھ معتبر بھ نظر می رسد، پروسس ھای جستجو و تشخیص ھویت انجام می شود.

ر حقوقی ھ مشاودرخواست شما باید تسلیم شود کھ این تایید گردد ک ھستید و والدین تان کجا ھستند، تنھا در آن زمان 14

امھ جمھ لباسھا و ھ -خود را ھمراه خود بیاورید موجود فعلی ھمھ مدارکلطفا  مرکز پذیرش اولیھ حضور دارد.شما در 

 دان ھای شما توسط کارمندی از جنسیت شما جستجو خواھد شد.

ش�ما اث�ر انگش�تان برای تشخیص ھویت خود و بررسی اینک�ھ ات�ریش در حقیق�ت مس�ئول درخواس�ت پن�اھجویی ش�ما اس�ت، 

ً روز دریافت می کنید 3در مدت سبز را  گرفتھ می شود. شما یک کارت عملکرد  �ب� نک�ھ عملک�رد ش�ما از ق ، مگر ای یش پ�

(ق�انون   Asylgesetz 2005 § 51در مطابق�ت ب�ھ از صدور این کارت مجاز شده باشد، ش�ما ی�ک ک�ارت بودوب�اش را 

 .(کارت سفید) را درخواست خواھید کرد )AsylG 2005 - 2005پناھندگی 

 

دت�ان .) حا� کھ شما درخواست پناھجویی خودتان را ارائھ کرده اید ، شما توسط پولیس در م�ورد ھوی�ت ومس�افرت خو3

 مورد سئوال قرار خواھید گرفت.
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کبار توسط شخصی شما حداقل ی -رخواست شما قب� قبول شده باشدمگر اینکھ د -ی از عملکرد پذیرش.) بھ عنوان بخش4

کھ درباره درخواست پناھجویی شما تصمیم می گیرد مصاحبھ خواھید شد. شما ممکن است توسط شخص ثالث مورد 

ماینده قنونی نسال، یک  18جویان زیر اعتماد و یک نماینده در مصاحبھ با مقامات ھمراھی شوید. درمورد مصاحبھ با پناھ

 باید حاضر باشد.

 

 .) عملکرد پذیرش ممکن است مطابق فوق ختم یابد:5
 

امن  ک کشوریاگر عملکرد دراین تاریخ نشان دھد کھ شما محتم� می توانید محافظتی از تعقیب قانونی در کشور دیگر( 

یل دیگر بھ د� یا رد می کنندتر) پیدا کنید کھ مسئول بررسی درخواست شما باشد و در نتیجھ درخواست شما را در اتریش 

 ھ ومشورتد و بھ یک مشاور قانونی ارجاع می دھند. نقش بعدی توصیو شما را قب� مطلع می کننمجاز نمی شمارند 

 است و او در مصاحبھ بعدی حاضر خواھد بود. تصمیم گیری تاحد ممکن سریعا بھ شما اع�م خواھد شد.

 

 بعد از این مصاحبھ ، یک تصمیم گیری درباره عملکرد ممکن است یکی از فورم ھای زیر را داشتھ باشد:

 
یاف�ت تید کھ بھ عملکرد پناھجویی داخل شوید: شما اخطار رد شدن یا اخط�ار ع�دم اج�ازه را درشما مجاز نیس ❖

 خواھید داشت.

اھید شما مجاز بھ داخل شدن بھ عملکرد پناھجویی ھستید: بدین معنی کھ شما مجوز اقامت دریافت خو ❖

تریش. فدرال دیگر ا داشت و    می توانید بھ یک پذیرش پذیرش ارجاع شوید. درصورت امکان در و�یت

ره این تصمیم گیری نشان می دھد کھ درخواست پناھجویی شما بھ مرحلھ بعدی در شعبھمنطقھ ای ادا

 فدرال رسیده است.
 

 

اھجویی کرد پنکھ بھ عمل مج�ز خ�اھی� ب�داگر آن د�لت می کند کھ درخواست پناھجویی شما رد نشده ، شما بطور نورمال 

از  د. اینداخل شوید، بدین معنی کھ درباره محتویات درخواست شما( د�یل فرار از کشور خود) تصمیم گیری خواھد ش

و  ید داشتدریافت خواھمج�ز اق�م� تصمیم گیری درباره محتویات اراٸھ شده در عملکرد پذیرش جلوگیری نمی کند. شما 

ذیرش ا بھ پجویی خواھید شد و این مانند پروف اقامت قانونی شما در اتریش است. گاھی شممجاز بھ داخل شدن بھ پناھ

منطقھ شعبھر پذیرش در و�یت دیگر فدرال ارجاع می شوید. بااین تصمیم گیری  درخواست پناھجویی شمابھ مرحلھ بعدی د

 رسیده است.ای اداره فدرال 

 

رحلھ در ھر م ودید، شما مشاوره ای درباره برگشتن بھ خانھ در ھر زمان خود برگرکش�ر اصلی اگر شما می خواھید کھ بھ 

یا  دارد، پس از دریافت معلومات کھ درخواست شما برای پناھندگی احتمال رد شدن ای از پروسس دریافت خواھید کرد.

 ده کنید.اگر دفتر فدرال تصمیم برگشت شما را صادر کند، مکلف ھستید تا از خدمات مشاورت برگشتی استفا
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 معلومات مھم بیشتر:
 

ی یم قانون( برای مثال درخواست بیشتری از یک درخواست را اراٸھ کرده اید کھ قب� تصمدرخ�اس� بع�ی اگر شما  ⮘

ین ارباره ددرباره آن گرفتھ شده است) داده باشید ،شرایط مخصوصی �زم خواھد شد. یک دفترچھ جداگانھ معلومات 

 را بھ شما می دھد.

 

 

اگر  د. شمامشاوران مستقل قانونی در پذیرش پذیرش اولیھ برای مشورت با شما درباره عملکرد پناھجویی حاضر ھستن ⮘

  مک بگیرید.کیل) کبخواھید می توانید با آنھا تماس بگیرید. اما با وجود این، شما می توانید از مشاور قانونی خود( و

 وران بھخارجی و پناھجویی تعلیم دیده و مھارت دارد. این مشامشاور قانونی شخصی است کھ در زمینھ ملیت ھای 

 صورت ھدفمند و مستقلی بھ شما کمک کرده و در مورد موضوعات قانونی مشورت می کنند. بع�وه، مشاوران

 قانونی موضوعات وظیفھ خود را محرمانھ و سری نگھ می دارند.
 

ا در ردپورت شدن تان بازداشت شوید. اگر شما خودتان بنا بھ د�یل مختلف ، شما ممکن است بھ منظور تحکیم  ⮘

ھ مصاحبھ ش اولیبازداشت ببینید، یک کارمند اداره فدرال با شما تماس گرفتھ و با شما یا در بازداشت یا پذیرش پذیر

 خواھد کرد. شما ھمچنین می توانید در پذیرش بازداشت مشورت قانونی دریافت کنید.
 

 

بگوٸی�د. ش�ما  داشتھ باشید و ندانید ک�ھ ح�ا� وال�دین ت�ان در کج�ا مق�یم ھس�تند ، لطف�ا ف�ورا ب�ھ م�اسال سن  18اگر شما زیر  ⮘

 سپس بھ نماینده قانونی درطی تمام پروسس معرفی خواھی�د ش�د ت�ا ب�ھ پ�ذیرش پ�ذیرش ارج�اع ش�وید. الخص�وص، مش�اور

 قانونی در ھمھ مصاحبھ ھا حضور خواھد داشت.
 

 

 یید.نی بگوداشتھ باشید، لطفا فورا این مسئلھ را بھ داکتور و مشاور قانو ی دیگریا مریض اگر شما مشک�ت روحی ⮘

 

وء سلطفا اگر ترسی از تعقیب قانونی در کشور اصلی خود بھ دلیل حم�ت بھ وضعیت جنسی خود( برای مثال ،  ⮘

بھ مصاح جنسیت شما استفاده جنسی) دارید فورا بھ ما بگوئید. دراین صورت شما بعدا توسط عضوی از کارمندان از

 نکھ شما طور دیگری بخواھید.مگر ای -خواھید شد
 

 

 ر موردداگر شما می خواھید کھ بھ کشور اصلی خود بطور ایمن و با کرامت برگردید، شما می توانید از مشاوره  ⮘

ل ھ بشموبرگشت بھ خانھ در ھر موقعی و در ھرمرحلھ ای از پروسس استفاده کنید. مشاوره در مورد برگشت بھ خان

می  ردید ،تشخیص انتظار و پیش بینی در اتریش و کشور اصلی خودتان خواھد بود. اگر شما این پیشنھاد را قبول ک

 توانید کمک مالی دریافت کنید.

ک ید، با برای معلومات بیشتر درباره سازمان ھایی کھ کمک درمورد برگشت بھ خانھ و سرزمین اصلی فراھم می کنن

 یرش پذیرش اولیھ) یا یکی از اعضای کارمندان صحبت کنید.مشاور قانونی( پذ
 

 

 :(UNHCR)کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد برای پناھندگان ⮘
 

، 550شما می توانید با کمیسیونر سازمان ملل متحد برای پناھندگان ھر موقعی تماس بگیرید: صندوق پستی 
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تلیفون نمبر : unhcr.orgiausv@;ایمیل: ,/5306Tel. No.: 01/26060 (legal department) ;وین1400

:.www.unhcr.at 

 بھ اتریش نمی آید تا مشاوره ارائھ دھد. UNHCRلطفا توجھ کنید کھ 
 

 

 احتم��ت تم�س ⮘
 

www.rechtsanwaelte.atTuchlauben 12, A-1010 Vienna,                          ،

 +43) 1( 535 12 75تلیفون : 
 

 

 اگر شما ھنوز سئوا�تی دارید ، کارمندان ما خوشحال می شوند بھ شما کمک کنند. ⮘
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http://www.rechtsanwaelte.at/

