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"بدون مرزها" چه کسی است؟ چرا این راهنما را به من میدهید؟ 

کـنیم. بـرخـی  مـا گـروهـی از افـرادی هسـتیم کـه در شهـر کـالـه از سـال 2009  بـه صـورت مشـترک فـعالـیت مـی
انــد تــا  کــنند و بــه کــالــه آمــده از مــا در کــالــه ســاکــن هســتند، بــرخــی دیــگر در کــشورهــای مــختلف زنــدگــی مــی
بــرای مــدت کــوتــاهــی ایــنجا بــمانــند. بــه عــنوان گــروه فــعالــین، مــا پــناهــندگــان را در محــل زنــدگــی خــودمــان و 
کـــنیم زیـــرا بـــاور داریـــم هـــرکـــسی ایـــن حـــق را دارد کـــه در جـــای مـــورد عـــالقـــهی خـــود  ســـایـــر نـــقاط حـــمایـــت مـــی
زنــدگــی کــرده و بــه زنــدگــی بهــتری دســترســی داشــته بــاشــد. مــا بــاور داریــم کــه آزادی تــغییر مــکان، حــق هــر 
خـواهـیم تـا بـرخـی اطـالعـات  انـسان بـوده و خـواسـتار جـهانـی بـدون مـرز هسـتیم. بـرای حـمایـت از شـما، مـی
مـــــفید دربـــــارهی کـــــالـــــه و اروپـــــا را در اخـــــتیارتـــــان قـــــرار دهـــــیم. مـــــا امـــــیدوار هســـــتیم کـــــه در هـــــر مـــــسیری کـــــه 

خطری داشته باشید.  میخواهید بروید، سفر بی

کنند؟  بدون مرزها در کاله چه کار می

مـا در بـرابـر مـرزهـایـی کـه در آن افـراد از نـیازهـای اولـیهی زنـدگـی، غـذای مـناسـب و کـافـی، سـرپـناِه و آزادی 
هـای مشـترکـی را  هـای مسـتقیمی را فـراهـم نـموده و بـا ایـن افـراد فـعالـیت انـد کـمک تـغییر مـکان محـروم شـده

انجام میدهیم. 

دهیم، هیچ پولی دریافت نمیکنیم و با دولت یا کلیسا کار نمیکنیم.  های که انجام می ما برای فعالیت



درصـــــورتـــــی کـــــه بـــــه اطـــــالعـــــات بیشـــــتری از آنـــــچه در ایـــــن جـــــزوه مـــــوجـــــود اســـــت نـــــیاز داریـــــد و یـــــا ســـــوال بـــــه 
های زیر با ما در تماس باشید: خصوصی مد نظرتان است، از راه

شمارهی تماس: 

030410 53 07  (در داخل فرانسه)

030410 53 7 33 00 (خارج از فرانسه) 

 calais_solidarity@riseup.net :ایمیل

calaisolidarity@gmail.com 

https://calaismigrantsolidarity.wordpress.com :صفحهی اینترنتی

معرفی کاله

بــه کــالــه خــوش آمــدیــد! کــالــه شهــری بــا وســعتی مــتوســط و جــمعیت 73,000 نــفر اســت (105000 نــفر در 
مـــجاورت بـــا شهـــرهـــای کـــوکِـــل، مـــارک و ســـانـــگَت). ایـــن شهـــر در شـــمال فـــرانـــسه، نـــزدیـــک بـــلژیـــک و مـــقابـــل 

انگلستان قرار دارد.

http://riseup.net/


آمـد. ایـن محـل نـقطهی تـالقـی بـین قـارهی اروپـا و  بـرای مـدت زیـادی، کـالـه یـک شهـر انـگلیسی بـه شـمار مـی
هـــای کـــوچـــک و هـــمچنین از ســـال 1994، از طـــریـــق تـــونـــل کـــانـــال مـــانـــش  انگلســـتان تـــوســـط قـــایـــق یـــا کشـــتی
اسـت. بیشـتر مـناطـِق ایـن شهـر در جـریـان جـنگ جـهانـی دوم تخـریـب  و بـخشی از مـردم نـیز مـجبور بـه فـرار 

از این شهر شدند. 

انـد و  هـای پـیدرپـی، بـه صـورت جـدی بـر آن تـأثـیر گـذاشـته از گـذشـته، کـالـه شهـری صـنعتی بـوده، امـا بحـران
بیشــتر از 20 درصــد جــمعیت شهــر بــیکار هســتند. هــمچنین ایــن شهــر دارای جــمعیتی جــوانتــر نســبت بــه 

سایر شهرهای فرانسه است. 

پناهندگان در کاله

سال های زیادیست که پناهندگان در شهر کاله زندگی میکنند. 

جــویــان ایــن کــشورهــا بــه  هــای 1990 پــس از ســقوط رژیــم کــمونــیسم در اروپــای شــرقــی، پــناه در اوایــل ســال
هـــا بـــه  ســـمت کـــالـــه روانـــه شـــدنـــد امـــا بـــا مـــرز بســـته مـــواجـــه گشـــتند. ایـــن افـــراد از جـــمله بـــسیاری از خـــانـــواده
هـمراه کـودکـان، بیشـتر شـامـل کـسانـی بـودنـد کـه بـه خـاطـر جـنگ در یـوگسـالوی سـابـق در اواسـط دهـهی 90 

مجبور به فرار شده بودند.

جــویــان ایــجاد  مــردم بــسیج شــدنــد و انجــمن هــا حــکومــت را تــرغــیب نــمودنــد تــا ســرانــجام یــک مــرکــز بــرای پــناه
گردید. 

گـــاهـــی در یـــک مـــکان پـــوشـــیده در سَـــــــنگات بـــیرون از کـــالـــه ســـاخـــته شـــد. ایـــن پـــناهـــگاه  در ســـال 1999، پـــناه
توسط صلیب سرخ اداره میشد و جندین هزار مردم را بیشتر از سه سال میزبانی نمود. 

در ســـــال 2002 بـــــا تـــــغییر حـــــکومـــــت، مـــــرکـــــز سَــــــــــنگات بســـــته شـــــد. از آن روز بـــــه بـــــعد، حـــــکومـــــت از ایـــــجاد 
هــا اکــثر اوقــات  گــاه هــای دایــمی یــا پــذیــرش پــناهــندگــان در شــرایــط بهــتر مــمانــعت نــموده اســت. پــناه پــناهــگاه

تخریب گردیده و ساکنان غیرمجاز، بیرون رانده میشوند. 

هــــا،  هــــا، ایــــرانــــی بــــا گــــذشــــت زمــــان، خــــاســــتگاه پــــناهــــجویــــان نــــیز تــــغییر کــــرده اســــت: کــــردهــــا، افــــغانســــتانــــی
ها، سودانی ها، ... .  ای ها، اریتره ها، سوری ها، آلبانیایی ویتنامی

هـــا را بـــه خـــود جـــلب کـــرد.  در ســـال 2009، افـــزایـــش بـــیســـابـــقهی تـــعداد مـــهاجـــریـــن در کـــالـــه تـــوجـــه رســـانـــه
جـویـان را تخـریـب کـرد ولـی ایـن اقـدامِ حـکومـت، چـیزی را حـل  گـاهـای پـناه هـای اصـلی و پـناه حـکومـت، کـمپ
جــویــان هــنوز هــم در شهــر کــالــه حــضور دارنــد. هــمچنین از ســوی حــکومــت، چــندیــن تــالش بــرای  نــکرد و پــناه
ها صورت گرفت اما این اقدام توسط دادگاه متوقف گردید.  جویان شامل افغانستانی اخراج جمعیِ پناه

جـــویـــی در کـــالـــه بیشـــتر و بیشـــتر شـــد. امـــا، در ســـراســـر فـــرانـــسه  از  ســـال 2009 ،  مـــیزان درخـــواســـت پـــناه
جـویـان بـرای بـرخـورداری از حـقوق اولـیهیشـان از جـمله  جـویـان بـدتـر شـد. بـسیاری اوقـات، پـناه پـذیـرش پـناه

مسکن مناسب مجبور هستند که به دادگاه مراجعه کنند. 



هـا  صـورت چـشمگیری در کـالـه افـزایـش پـیدا کـرد و تـوجـه بیشـتر رسـانـه جـویـان بـه در سـال 2014، تـعداد پـناه
جـویـان رفـتار خـشنتـری را در پـیش گـرفـتند و بـه  را بـه خـود جـلب کـرد. بـرخـی از مـردم محـلی نسـبت بـه پـناه
کـنند. بـرای  هـای نـژادپـرسـت مـانـند سـاووِن کـالـه حـمایـت بیشـتری دریـافـت مـی تـازگـی بـه نـظر مـیرسـد کـه گـروه
رسـیدگـی بـه افـراد تـازه وارد، حـکومـت یـک "مـرکـز روزانـهی" جـدیـد را بـه نـام "ژول فِــری" بـاز کـرده کـه بـسیار 
کنند، تغییر نخواهد داد.  که اینجا زندگی می دور و در خارج از شهر قرار داد و وضعیت را برای افرادی

انجمن ها و فعالیت ها در کاله

توانم غذا بگیرم؟  از کجا می

مـرکـز روزانـهی ژول فِــری، مـسیر دوگـراولـین، اتـوبـوس شـماره 11، ایسـتگاه مـولـین روژ، هـر بـلیط یـک یـورو. 
هر روز از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر. در آنجا غذای گرم و حالل موجود است. 

هـــــا در راه  مـــشکل: راه رســـــیدن بـــــه ایـــــن مـــــکان بـــــسیار دور اســـــت و بـــــعضی اوقـــــات پـــــلیس و یـــــا فـــــاشیســـــت
هستند.. بهتر است به شکل گروهی به این محل بروید و از رفنت به صورت انفرادی خودداری کنید. 

هـــای غـــذایـــی را بـــه کـــمپ هـــا آورده و بـــدیـــنطـــریـــق شـــما  یـــک یـــا دوبـــار در هـــفته، انجـــمن هـــای مـــختلف، کـــمک
میتوانید برای خودتان غذا بپزید. 

هـمچنین بـسیاری از مـردم بـه سـوپـرمـارکـت لـیِدل مـیرونـد چـون بـسیار ارزان و بـه کـمپ ژول فِـری نـیز نـزدیـک 
هـــا غـــذاهـــایشـــان را بـــا آنـــکه هـــنوز کـــیفیت خـــوبـــی دارنـــد، دور  اســـت. هـــمچنین، بـــسیاری از ســـوپـــرمـــارکـــت
هـا را بـرای پـیدا کـردن غـذا  هـای کـنار سـوپـرمـارکـت انـدازنـد. بـعضی اوقـات شـما مـیتـوانـید کـه زبـالـه دانـی مـی

جستجو نمایید. 

من بیمار هستم،  برای درمان به کجا بروم؟

، افـــرادی کـــه مـــشکل فـــوری و ضـــروری مـــربـــوط بـــه ســـالمـــت دارنـــد را درمـــان  بـــخش اورژانـــس در بـــیمارســـتان
کـنند. کـلینک پَـس (اتـاق کـوچـک کـانـتینری در سـمت چـپ، کـنار پـارکـینگ بـیمارسـتان) افـراد فـاقـد بـیمهی  مـی
ســـالمـــت یـــا اوراق مـــربـــوطـــه را در بـــین روزهـــای دوشـــنبه تـــا جـــمعه از ســـاعـــت 1:30 تـــا 5:30 بـــعد از ظهـــر 

کند. درمان می

جـویـان از حـق "مـراقـبت سـالمـتی هـمگانـی" بـرخـوردار هسـتند (در ایـن مـورد از سـازمـانـی کـه درخـواسـت  پـناه
کند، سوال کنید). گیری می پناهندگی شما را پی

توانم دوش بگیرم؟ کجا می

کـلینک پَـس (اتـاق کـوچـک کـانـتینری در سـمت چـپ، کـنار پـارکـینگ بـیمارسـتان) – اولـین بیسـت نـفر مـردی کـه 
تا ساعت 13:30  به آنجا برسند، میتوانند درآنجا دوش بگیرند. 



در مــرکــز روزانــهی ژول فِـــری نــیز مــیتــوانــید تــا ســاعــت 15:00 حــمام کــنید. آنــها بــه شــما صــابــون و حــولــه 
میدهند ولی زمان حمام (دوش) فقط 4 دقیقه است.

خانهی زنان: فقط زنان و کودکان 

در ایــن مــرکــز فــقط زنــان و کــودکــان مــیتــوانــند بــخوابــند دوش بــگیرنــد و آشــپزی کــنند. ایــن خــانــه در داخــل 
مـرکـز روزانـهی ژول فِــری قـرار دارد. انجـمن "َل وی اَکـتیو" مـسئول ایـن مـرکـز اسـت ولـی بیشـتر، خـود زنـان 
هـای ایـن خـانـه محـدود هسـتند امـا  کـنند. بـعضی اوقـات، خـوابـگاه هسـتند کـه زنـدگـی روزمـره را مـدیـریـت مـی
اگــر شــما زن هســتید هــمیشه مــیتــوانــید بــرای دوش گــرفــنت بــه آنــجا بــرویــد. در صــورتــی کــه شــب دیــروقــت بــه 
ایــن مــرکــز بــرســید، بــایــد از کــنار نگهــبانــان امــنیتی کــه ســگ دارنــد رد شــویــد ویــا زنــگ بــیرون را بــزنــید. شــما 

که خواستید داخل و یا بیرون بروید!  حق دارید هر زمانی

توانم پتو/خیمه/لباس بگیرم؟  از کجا می

در صــورتــی کــه شــما بــه پــتو، لــباس یــا خــیمه نــیاز داریــد، مــیتــوانــید بــا "بــدون مــرزهــا" تــماس بــگیریــد. امــا، 
هــای مــملو از  آنــها یــک ســازمــان رســمی نــبوده و هــمیشه هــمه چــیز نــدارنــد. بــعضی اوقــات مــردم بــا کــامــیون
کـنند. بـعضی اوقـات  هـای خـواب یـا پـتوهـا را تـوزیـع مـی هـا، کـیسه هـا مـیرونـد و خـیمه هـا بـه داخـل جـنگل کـمک
آورنــد  ســازمــان مِـــدسِـــــن دو مــونــد (پــزشــکان جــهان) بــسیاری از ایــن لــوازم را خــریــداری کــرده و بــه جــنگل مــی
هــــا تــــوســــط پــــلیس). مــــتاســــفانــــه، هــــیچ مــــکان  جــــویــــان و تخــــریــــب پــــناهــــگاه (بــــه خــــصوص بــــعد از اخــــراج پــــناه
صـورت رایـگان دریـافـت کـنید.  مـشخصی وجـود نـدارد کـه شـما بـتوانـید هـمیشه بـه آنـجا رفـته و ایـن لـوازم را بـه

هایی دارد که به کاله ارسال میشوند.  موجودیت این وسایل بستگی به کمک

هر دوهفته یکبار، روز شنبه، در وِستیِر در جاده دو کروآ نزدیک کلیسای نوتردام  لباس توزیع میشود.  

چه کسانی میتوانند در رابطه با درخواست پناهندگی و کارهای اداری به من کمک کنند؟ 

سـکور کـاتـولـیک - درصــورت نــیاز بــه مــشاورهی حــقوقــی یــا ارائــهی درخــواســت پــناهــندگــی، بهــتر اســت بــه 
کــنند بــدون در نــظر  هــای الزم را ارائــه کــرده و ســعی مــی دفــتر ســکور کــاتــولــیک مــراجــعه کــنید. آنــها مــشاوره

اید و یا دلیل آمدنتان چیست،  از شما حمایت کنند.  داشنت اینکه از چه کشوری آمده

توانم از تلفن/اینترنت استفاده کنم؟  کجا می

مِــدیـاتِــک دو کـالـه، جــاده پُــن التِـــن 16 (نــزدیــکِ مــرکــز خــریــد بــزرگ و ســالــن تــئاتــر)، ســاعــت 10 صــبح بــاز 
میشود و روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل است. 

مــشکل: شــــما نــــیاز داریــــد در هــــنگام ورود بــــه آنــــجا کــــارت شــــناســــایــــی یــــا پــــاســــپورت یــــا اوراق مــــربــــوط بــــه 
درخواست پناهندگی را نشان دهید. 

توانم تلفنم را شارژ کنم؟ کجا می



سکور کاتولیک – از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، روزهای دوشنبه تا جمعه

مرکز روزانهی ژول ِفری – همه روزه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر

هـا را شـارژ کـنند. از مـردم داخـل  کـنند تـا تـلفن بـرخـی افـراد نـیز هسـتند کـه بـه شـکل خـصوصـی مـوافـقت مـی
وجو کنید. جنگل در مورد امکان تماس و آدرس این افراد پرس

توانم فوتبال بازی کنم؟  کجا می

هـایـی کـه در  هـر یـکشنبه حـدود سـاعـت 3 بـعد از ظهـر، مـردم (مـهاجـراِن جـوامـع مـختلف و هـمچنین فـرانـسوی
کـنند. هـمه مـیتـوانـند بـه  کـنند) دور هـم جـمع شـده و در سـیتاِدل، فـوتـبال بـازی مـی مـحوطـهی کـالـه زنـدگـی مـی
آورنـــد کـــه شـــما نـــیز  هـــای ورزشـــی مـــی ایـــن جـــمع پـــیوســـته و بـــازی کـــنند. اغـــلب مـــردم بـــا خـــود لـــباس و کـــفش

میتوانید استفاده کنید. 

توانم یک دوچرخه پیدا کرده یا آن را تعمیر کنم؟ کجا می

یک کارگاه جدید دوچرخه در سکور کاتولیک قرار دارد.

توانم یک زبان دیگر بیاموزم؟ کجا می

هـــای زبـــان فـــرانـــسوی و انـــگلیسی بـــرگـــزار مـــیشـــود. بـــرای   چـــند روز در هـــفته در جـــاهـــای مـــختلف، کـــالس
هــایــی را  اطــالع بیشــتر بــه ســکور کــاتــولــیک مــراجــعه کــنید. هــمچنین بــرخــی از مــعلمان بــه جــنگل آمــده و درس

آنجا ارائه میدهند.

هـــمچنین مـــیتـــوانـــید بـــه "لـــو لـــوکـــالـــه" در بـــلوار الفـــایِـــت  162 در گـــوشـــهی روبـــهروی مـــغازهی مـــاهـــیفـــروشـــی 
هـــا دارنـــد. در ضـــمن،  هـــای انـــگلیسی، فـــرانـــسه و احـــتماال دیـــگر زبـــان مـــراجـــعه کـــنید. آنـــها دروســـی بـــه زبـــان
خـوانـی و ارائـهی اطـالعـات  هـایـی بـرای چـای نـوشـیدن، کـتاب و کـتاب هـایـی در مـورد نـانپـزی، دورِهـمی کـارگـاه

حقوقی و چیزهای دیگر  نیز در آنجا موجود است.

هـــای مـــربـــوط بـــه  تـــوانـــم بـــه طـــور رایـــگان، لـــوازم جـــلوگـــیری از حـــامـــلگی و مـــشاوره کـــجا مـــی
سالمتی جنسی را دریافت کنم؟

تـــسهیالت مـــربـــوط بـــه جـــلوگـــیری از حـــامـــلگی در فـــرانـــسه قـــانـــونـــی و رایـــگان اســـت. در کـــلینک "پَـــس"، شـــما 
مـیتوانـید کـانـدوم مـردانـه بـگیریـد و در مـرکـز بـرنـامـهریـزی خـانـواده مـیتـوانـید انـواع مـختلف لـوازم جـلوگـیری از 

حاملگی (مانند: قرص، کاندوم زنانه، تزریق، حلقه وغیره) را دریافت کنید.

آدرس و شمارهی تماس مرکز برنامهریزی خانواده و یا آموزش خانواده:

Centre de Planification ou d'education familiale 

Rue Mollien 70, 1er étage (1rst floor) 62100 Calais 



 Phone: 03 21 21 62 33  (ممکن است فقط به فرانسه صحبت کنند)

وی ایـدز ، هـپاتـیت ب) مـعایـنه شـویـد،  آی هـای مـقاربـتیِ قـابـل انـتقال (مـانـند اچ خـواهـید بـرای بـیماری اگـر مـی
مـیتـوانـید در مـرکـز "دو ِدپیسـتاژ" بـه صـورت رایـگان و بـینـام آزمـایـش خـون انـجام دهـید. آدرس ایـن مـرکـز 

به قرار ذیل است:   

Centre de Dépistage 

Anonyme et Gratuit. 

1601 Boulevard des Justes 

62100 Calais (Bus 3, 7, 8 La Roselière) 

سکور کاتولیک:

یـک خـیریـهی کـاتـولـیک کـه خـدمـات بـسیاری را بـرای مـهاجـریـن در کـالـه ارائـه مـیدهـد. آنـها محـلی دارنـد کـه 
کـند کـه در صـورت مـذهـبی بـودن، شـما بـه چـه  در طـول روز مـیتـوانـید بـه آنـجا بـرویـد. بـرای آنـها فـرقـی نـمی

دینی باور دارید. آدرس: بلوار ویکتور هوگو.

پـــیاده بـــه ســـمت بـــیمارســـتان و اتـــوبـــان بـــرویـــد، ســـمت راســـت از کـــنار یـــک ســـوپـــرمـــارکـــت بـــه نـــام "کَـــرفـــو" رد 
ای که روی آن نوشته شده "َل شوَولین" قرار دارد. میشوید. انجمن، در خانه

http://pasdecalais.secours-catholique.org  :سایت

pasdecalais@secours-catholique.org  :ایمیل

ِمدسین دو موند:

هـای بهـداشـتی الزم را در جـنگل سـازمـاندهـی کـرده و هـمچنین خـدمـات اجـتماعـی  "پـزشـکان جـهان" مـراقـبت
ارائه میکنند.

http://www.medecinsdumonde.org/gb/En- France/Calais :سایت

migrants.npdc@medecinsdumonde.net :ایمیل

لو ِبغژو دی میگران:

یک انجمن محلی که به طور مرتب برای جنگل غذا میبرد.

http://www.laubergedesmigrants.fr :سایت



 laubergedesmigrants@hotmail.fr :ایمیل

لو لوکال:

هــای چــای خــوری، اطــالعــات حــقوقــی و مــوارد  هــای نــانپــزی، جــمع فــضایــی محــلی کــه دروس زبــان، کــارگــاه
دیگری را ارائه میدهد.

Boulevard Lafayette 162 :آدرس

آدرسهای مفید

آورنــد نــیز قــابــل  هــای عــمومــی کــه شــما را از نــقطهی "آ" بــه "ب" مــی خــواهــید پــیاده بــرویــد، اتــوبــوس اگــر نــمی
هـــا بـــرای یـــکبـــار ســـوار شـــدن یـــک یـــورو اســـت. نـــقشهی حـــرکـــت  دســـترس هســـتند. هـــزیـــنهی هـــمهی اتـــوبـــوس
هــای اتــوبــوس در دفــاتــر تــوریســتی (نــزدیــک بــه ایســتگاه قــطار) مــوجــود  اتــوبــوس و نــقشهی شهــر در ایســتگاه

است.

بیمارستان بزرگ و اورژانس:

آدرس:

  Boulevard des Justes,

 62107 Calais

خـواهـید از مـردم بـپرسـید، نـزدیـک بـه "سـکور کـاتـولـیک" و خـانـهی زنـان  اگـر بـرای پـیدا کـردن بـیمارسـتان مـی
قبلی است.

کلینیک َل پَس:

کلینیک پَس نزدیک بیمارستان بزرگ در پارکینگ بوده و شامل دو کانتینر خاکستری است.

مرکز روزانهی ژول فری:

ایـن مـرکـز بـسیار نـزدیـک بـه بـندر اسـت. جـادهی "دو گِـراولـین" را دنـبال کـنید، سـپس بـه چـپ بـه سـمت"شِــــمان 
دو دون" بپیچید.

توانم برای تلفن خود یک سیم کارت ثبت کنم؟  چگونه می

خـواهـید یـک سـیم کـارت داشـته بـاشـید بهـتر اسـت از شـرکـت مـخابـراتـی لـیکا اسـتفاده کـنید زیـرا از  اگـر مـی
صـــورت رایـــگان تـــماس بـــرقـــرار کـــنید و   طـــریـــق ســـیم کـــارت لـــیکا مـــیتـــوانـــید بـــا تـــمام خـــطوط مـــربـــوط بـــه لـــیکا بـــه

برای ثبت این سیم کارت الزم نیست نام اصلی خود را بدهید.  



چگونه میتوانید سیم کارت خود را ثبت کنید: 

با شمارهی 323 تماس بگیرید، آنها به زبان های انگلیسی، فرانسوی و عربی صحبت میکنند. 

الزم اســـت کـــه بـــه آنـــها نـــام، یـــک آدرس (خـــیابـــان، شـــماره، کـــد پســـتی) در کـــالـــه و شـــمارهی گـــذرنـــامـــه ارائـــه 
هـای بـریـتانـیایـی هـمیشه دارای 9 عـدد هسـتند، بـرای مـثال  بـدهـید. کـدپسـتی کـالـه 62100 اسـت و گـذرنـامـه
گـــو بـــه شـــمارهی تـــماس مـــزبـــور، صـــرفـــاً وجـــود آدرس ارائـــه شـــده را بـــررســـی  (450100397). افـــراد پـــاســـخ
کـنند. وقـتی شـما یـک آدرس واقـعی در کـالـه را داده بـاشـید، هـمه چـیز بـهدرسـتی پـیش خـواهـد رفـت. آنـها  مـی

شمارهی پاسپورت را بررسی نمیکنند. 

بــه مــحض ایــنکه تــماس تــلفنی شــما تــمام شــد، الزم اســت تــلفنتــان را خــامــوش و دوبــاره روشــن کــنید. حــاال 
سیم کارت شما فعال است.

پلیس، بازداشت و حبس 

درصورت حمله یا دستگیری توسط پلیس چه کار باید انجام بدهم؟ 

اگــر شــما تــوســط پــلیس مــورد حــمله قــرار گــرفــتید، تــنها نیســتید. هــر کــس حــق دارد در صــورتــی کــه پــلیس از 
کـــند کـــه اوراق مـــربـــوطـــه را داشـــته  اســـتفاده کـــرده بـــاشـــد عـــلیه آنـــها شـــکایـــت کـــند. فـــرق نـــمی قـــدرت خـــود ســـوء

باشید یا خیر! 

صـــورت  گـــیرد. اکـــثر مـــهاجـــریـــن بـــه در کـــالـــه، حـــملهی پـــلیس بـــه مـــهاجـــریـــن، هـــم شـــدیـــد و هـــم مـــکرر صـــورت مـــی
تــصادفــی در مــسیرشــان بــرای دســترســی بــه خــدمــات ابــتدایــی دســتگیر مــیشــونــد (بــرای مــثال قــدم زدن از 
جـنگل بـه طـرف آب، یـافـنت اتـوبـوس بـه سـمت بـیمارسـتان، خـریـد چـیزی از سـوپـرمـارکـت یـا بـرگشـنت از محـل 
آور  تــوزیــع غــذا). هــمچنین بــسیاری از مــهاجــریــن تــوســط پــلیس مــورد ضــرب و شــتم و یــا حــمله بــا گــاز اشــک
انــــــد و پــــــاهــــــا یــــــا دســــــتهایشــــــان شکســــــته یــــــا صــــــورتشــــــان زخــــــمی شــــــده اســــــت. مــــــا هــــــمچنین  قــــــرار گــــــرفــــــته
هـای شـلوغ تـعقیب کـرده کـه ایـن امـر  ایـم کـه پـلیس، مـهاجـریـن را در داخـل اتـوبـان هـایـی دریـافـت کـرده گـزارش

در چند ماه گذشته باعث مرگ چندین نفر شده است.  

حقوق و قوانین درصورت دستگیری شما

بررسی هویت خارجیان میتواند حدود 16 ساعت طول بکشد. 

مـــمکن اســـت کـــه شـــما را بـــه مـــرکـــز پـــلیس بـــرده و ســـپس در عـــرض چـــند ســـاعـــت آزاد کـــنند، حـــتی اگـــر هـــیچ 
مــدرکــی هــمراه نــداشــته بــاشــید. بــهطــور کــلی، تــوقــیف تــوســط پــلیس رســماً از لحــظهی دســتگیری شــما آغــاز 
مـیشـود. پـلیس بـایـد بـه زبـانـی کـه مـتوجـه بـشویـد، شـما را نسـبت بـه حـقوقتـان آگـاه کـند (اطـالعرسـانـی در 

مورد حقوق)!

در داخل زندان شما حق دارید: 



دوست یا اعضای خانوادهی خود را مطلع کنید •

تماس تلفنی داشته باشید •

با انجمن زندان در تماس شوید •

مترجم داشته باشید •

با پزشک مالقات کنید •

از یک وکیل، کمک بگیرید •

هــا خــودداری کــنید، و بهــتر اســت  هــنگامــی کــه در بــازداشــت پــلیس هســتید، حــق داریــد از پــاســخ بــه پــرســش
کـند را امـضا نـکنید. هـرچـند، خـوب اسـت  ای کـه بـه شـما مـیدهـند و مـترجـم بـرایتـان تـرجـمه مـی اظـهارنـامـه
کـــه از مـــحتوای اظـــهارنـــامـــهی مـــزبـــور آگـــاه شـــویـــد. بـــه هـــمهی مـــوارد نـــوشـــته شـــده در آن تـــوجـــه کـــنید: زمـــان و 
مـــکان بـــازداشـــت وغـــیره. جـــزئـــیتـــریـــن اشـــتباه مـــیتـــوانـــد بـــه وکـــیلتـــان کـــمک کـــند تـــا شـــما را از زنـــدان بـــیرون 
بـیاورد. در صـورتـی کـه مـتوجـه اشـتباهـی از جـانـب پـلیس شـدیـد کـه مـمکن اسـت در دادگـاه بـه نـفعتـان تـمام 

شود، به پلیس نگویید زیرا نسبت به اصالح آن اقدام خواهند کرد.

نـبایـد بیشـتر از زمـانـی کـه بـرای انـجام تـحقیق و بـازجـویـی الزم اسـت در زنـدان نـگه داشـته شـویـد. در چـنین 
شـرایـطی، بـازجـویـی بـه مـعنای تـایـید هـویـت کـامـل شـخص بـازداشـت شـده (اسـم کـامـل، آدرس، مـلیت، اسـم 

والدین) و اخذ اظهارنامه است. 

بازداشتگاه 

در صـورتـی کـه شـما ویـزای فـرانـسه نـداریـد، ریـیس پـلیس اجـازه دارد تـا بـرایتـان بـرگـهی تعهـد بـه تـرک خـاک 
کـــه بـــازداشـــت مـــیشـــویـــد، شـــما بـــه بـــازداشـــتگاه فـــرســـتاده  فـــرانـــسه (OQTF) را ارســـال کـــند. یـــعنی زمـــانـــی
مـــیشـــویـــد. مـــقرررات بـــازداشـــتگاه، کـــمی بـــا زنـــدان مـــتفاوت اســـت. شـــما مـــیتـــوانـــید لـــوازمتـــان را نـــزد خـــود 
نگهـــداری کـــنید و نـــیز اجـــازه داریـــد تـــا شـــخص دیـــگری ایـــن لـــوازم را بـــرایتـــان بـــیاورد. هـــمچنین مـــیتـــوانـــید 
تــلفنتــان را هــمراه خــود نــگه داریــد (الــبته اگــر تــلفن، دوربــین داشــته بــاشــد پــلیس مــمکن اســت آن را بــگیرد). 
هــای شــما را نــگه خــواهــند داشــت. هــر کــسی مــیتــوانــد بــا شــما مــالقــات کــند. آنــها بــایــد اســم  نگهــبانــان پــول
کـنندگـان مـیتـوانـند بـرای شـما لـباس، غـذا در  کـامـلتـان را بـدانـند و یـک کـارت شـناسـایـی ارائـه دهـند. مـالقـات

های باز نشده) و پول نقد بیاورند. های بسته، تنباکو (بسته کیسه

در صــورتــی کــه حــکم اخــراج (OQTF, APRF وغــیره) دریــافــت کــردیــد، 48 ســاعــت وقــت داریــد تــا عــلیه ایــن 
تصمیم درخواست تجدیدنظر کنید. با انجمن بازداشتگاه تماس بگیرید، آنها به شما کمک خواهند کرد. 



حــــداکــــثر زمــــان حــــبس در فــــرانــــسه 45 روز اســــت. شــــما حــــق داریــــد کــــه در طــــول ایــــن زمــــان مــــترجــــم داشــــته 
باشید. 

در طـــول پـــنج روز اول، شـــما بـــایـــد نـــزد دادســـتان ویـــژه بـــه نـــام ژی.ِال.دی (قـــاضـــی مـــربـــوط بـــه بـــازداشـــت و 
آزادی) بـــرده شـــویـــد. وی تـــصمیم خـــواهـــد گـــرفـــت کـــه آیـــا بـــازداشـــتتـــان قـــانـــونـــیســـت یـــا پـــلیس اشـــتباه کـــرده 
اسـت. در صـورتـی کـه بـتوانـید ثـابـت کـنید کـه در طـول ایـن رونـد اشـتباهـی صـورت گـرفـته اسـت، آنـها مـجبور 
هـــای مـــربـــوط بـــه  هســـتند کـــه آزادتـــان کـــنند (مـــانـــند عـــدم احـــترام بـــه حـــقوق شـــما در زنـــدان یـــا خـــطا در زمـــان

بازداشت). 

شــما بــایــد بــه وکــیل خــود بــگویــید کــه بــه دنــبال اشــتباهــات احــتمالــی در ایــن رونــد بــاشــد. بــعد از بیســت روز، 
بــرای بــار دوم نــزد قــاضــی ژی.ِال.دی بــرده مــیشــویــد. بــنابــرایــن تــمام مــدارک و دالیــلی کــه مــیتــوانــید ارائــه 

کنید باید در همان مدت 20 روز گذشته اتفاق افتاده باشند.

ای بـا یـک مـقام دولـتی  خـانـهی کـشورتـان نـیاز دارد. مـصاحـبه بـرای اخـراج شـما، فـرانـسه بـه اجـازهی سـفارت
خـواهـید بـا وی تـنها بـاشـید، ایـن حـقتـان اسـت. شـما مـجبور هسـتید  خـواهـید داشـت. بـایـد اعـالم کـنید کـه مـی
ایـن مـصاحـبه را انـجام دهـید ولـی در صـورتـی کـه حـالـتان خـوب نیسـت، مـیتـوانـید بـخواهـید کـه زمـان آن را 

عقب بیاندازند.

جـویـی درخـواسـت بـدهـید. سـپس شـما  اگـر در "مـرکـز اخـراج" هسـتید، پـنج روز فـرصـت داریـد کـه بـرای پـناه
وارد پروسهی سریع مربوط به این درخواست میشوید. 

اگر حامله باشم چه کار باید انجام بدهم؟

بــرای انــجام آزمــایــش بــارداری، بــه مــرکــز بــرنــامــهریــزی خــانــواده در کــالــه مــراجــعه کــنید. آدرس ایــن مــرکــز بــه 
قرار ذیل است:

 Centre de Planification ou d’education familiale

 Rue Mollien 70, 1er étage (1rst floor) 

 62100 Calais 
(ممکن است فقط به زبان فرانسه صحبت کنند)33 62 21 21 03  

یا میتوانید به کلینیکِ پَس بروید.

بعد از تماس تلفنی یا مراجعه، آنها در بیمارستان بزرگ برای معاینات منظم به شما وقت خواهند داد. 



در صـورتـی کـه بـاردار هسـتید و تـصمیم داریـد درخـواسـت پـناهـندگـی بـدهـید، بـر اسـاس قـانـون فـرانـسه، بـه 
عــنوان یــک "فــرد آســیبپــذیــر" در نــظر گــرفــته مــیشــویــد و مــانــند اطــفال و اشــخاص بــیمار در اولــویــت قــرار 
داریـد. الـبته ایـن بـدان مـعنا نیسـت کـه شـما شـانـس بـاالیـی بـرای پـذیـرفـته شـدن بـه عـنوان پـناهـنده را داریـد و 
کـنید، بـلکه درچـنین شـرایـطی، خـدمـات اجـتماعـی مـانـند مـسکن، بـیمهی  اوراق اقـامـت درازمـدت دریـافـت مـی

سالمت و پول، بدون آنکه مجبور به انتظار باشید در اختیارتان قرار خواهد گرفت. 

اگر باردار باشم اما نخواهم یا نتوانم به آن ادامه دهم، چه کار باید بکنم؟ 

درصــورت بــارداری، شــما آزاد هســتید کــه در مــورد ادامــه یــا تــوقــف آن تــصمیم بــگیریــد. ایــن انــتخاب شــما 
است. حتی اگر زیر سن نیز باشید، حق دارید تصمیم خود را در این مورد بگیرید.

خــاطــر دالیــل خــاص پــزشــکی،  در فــرانــسه ســقط جــنین تــا دوازده هــفتگی قــانــونــی اســت (بــعضی اوقــات بــه
گــیرد). نــیازی نیســت بــرای انــجام ایــن عــمل پــولــی بــپردازیــد و  ســقط جــنین پــس از 12 هــفته نــیز صــورت مــی
ســقط جــنین در بــیمارســتان یــا مــراکــزی خــاص تــحت شــرایــطی خــوب و امــن انــجام مــیشــود.. خــطر ســقط 

جنین بسیار کم است و معموالً هیچ تاثیری بر سالمت و باروری شما در آینده نخواهد داشت. 

چه باید کرد؟ 

بـرای آنـکه مـطمئن شـویـد حـامـله هسـتید، یـک آزمـایـش بـارداری انـجام دهـید. مـیتـوانـید تسـت مـربـوطـه را 1.
از سـوپـرمـارکـت یـا داروخـانـه خـریـداری کـنید. در فـرانـسوی بـه تسـت حـامـلگی، "تسـت دو گـروسِــــس" گـفته 

میشود.  

در صورتی که نتیجه آزمایش مثبت باشد، در زودترین زمان ممکن از این مرکز وقت بگیرید:  2.

Centre de Planification ou d’education familiale 

 Rue Mollien 70, 1er  

étage (1rst floor) 62100 Calais  
 (ممکن است فقط به زبان فرانسوی صحبت کنند)   33 62 21 21 03

در آنـجا از شـما در مـورد آخـریـن تـاریـخ پـریـودتـان، تـاریـخ تـولـد و نـامـتان پـرسـیده مـیشـود. امـکان دیـگر ایـن 
است که مستقیماً به کلینیک "پَس" رفته و وضعیت خود را توضیح دهید. 

اگـر بـخواهـید مـیتـوانـید بـا دوسـتتان بـه ایـن مـرکـز مـراجـعه کـنید. (در صـورتـی کـه زیـرسـن بـاشـید، شـما بـایـد 
توسط یک فرد بزرگسال که خودتان ترجیح میدهید، همراهی شوید.)

در مـرکـز "سـانـتِر دو پِـَلنیفیکَسیون"، آنـها مـعایـنات کـوتـاهـی انـجام داده و بـرایتـان در بـیمارسـتان بـزرگ 3.
قراری را برای اولین مشاورهی پزشکی هماهنگ خواهند کرد. 



شـــما اولـــین مـــشاورهی پـــزشـــکیتـــان را در بـــیمارســـتان بـــزرگ کـــالـــه خـــواهـــید داشـــت. بـــعضی اوقـــات آنـــها 4.
خـواهـند بـه زنـان مـهاجـر اجـازه دهـند کـه در آنـجا جـنین را سـقط کـنند. ایـن  کـنند و نـمی مـشکل ایـجاد مـی

کار اشتباه است و آنها حق ندارند که شما را نپذیرند. 

در چنین حالتی منت حقوقی زیر را نشان آنها دهید: 

“la loi fait obligation aux structures hospitalières de prendre en charge les IVG de femmes 
étrangères sans papiers . 
La loi DHOS /DSS/DGAS N°141 du 16 Mars 2005 demande 
- la prise en charge des soins urgents des étrangers-res RÉSIDANT en France de manière 
irrégulière et non-bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat  
-et donne ainsi accés à l’IVG à toute femme étrangère séjournant en France”  

آنـها آزمـایـش خـون و سـونـوگـرافـی (تـصویـر شـکم) شـما را انـجام خـواهـند داد. پـزشـک خـالصـهی مـعایـنات را 
کــند. (درصــورتــی کــه شــرایــط اورژانــس نــباشــد، عــمل ســقط تــنها  نــوشــته و زمــانــی را بــرای ســقط تــعیین مــی
هــفت روز پــس از اولــین مــعایــنه انــجام خــواهــد شــد. بــه ایــن هــفت روز "دورهی تــأمــل و تــفکر" گــفته مــیشــود، 

برای احتیاط که شاید نظرتان عوض شود و نخواهید دیگر این عمل را انجام دهید.)

کــه زیــر ســن هســتید: پــیش از انــجام ســقط، بــایــد بــا یــک مــددکــار اجــتماعــی صــحبت کــنید. 5. در صــورتــی
مرکز "سانتِر دو پَِلنیفیکَسیون" شما را در تماس با مددکاری اجتماعی قرار خواهد داد.   

در روز سقط جنین، دو روش وجود دارد:  6.

الــف. روش پــزشــکی (بــا قــرص): ایــن روش تــا هــفتهی پنجــم بــارداری بــدون نــیاز بــه مــراجــعه بــه بــیمارســتان 
امکانپذیر است. از هفتهی پنجم تا هفتم بارداری، سقط جنین میتواند در بیمارستان انجام شود. 

ب. روش جــــراحــــی تــــا هــــفتهی دوازدهــــم بــــارداری مــــمکن اســــت. در ایــــن روش، رحــــم بــــه شــــکل مــــوضــــعی یــــا 
کـــــند. ایـــــن عـــــمل طـــــی روز انـــــجام مـــــیشـــــود و تـــــا چـــــند ســـــاعـــــت در  عـــــمومـــــی داروی بـــــیهوشـــــی دریـــــافـــــت مـــــی

بیمارستان باقی خواهید ماند.  

ســه یــا چــهار هــفته بــعد از ســقط جــنین، مــیتــوانــید بــرای مــعایــنه مــراجــعه کــنید تــا مــطمئن شــویــد کــه هــمه 7.
چیز خوب است. 

 چگونه در انگلستان یا سایر کشورهای اتحادیه اروپایی درخواست پناهندگی بدهم؟ 



خــواهــند بــرای پــناهــندگــی در انگلســتان درخــواســت بــدهــند، مــا در  کــه اکــثریــت مــردم در کــالــه مــی از آنــجایــی
ایــــنجا اطــــالعــــات بیشــــتری را در مــــورد چــــگونــــگی افــــزایــــش شــــانــــس مــــوفــــقیت بــــرای درخــــواســــت پــــناهــــندگــــی 
هـای  ایـم. درخـواسـت پـناهـندگـی در سـایـر کـشورهـای اتـحادیـه اروپـا نـیز مـشابـه اسـت ولـی بـرخـی تـفاوت آورده
مــهم در هــر کــشوری وجــود دارد. مــا هــمچنین اطــالعــاتــی در مــورد ســایــر کــشورهــا مــانــند فــرانــسه و آملــان را 
خـواهـید بـرای پـناهـندگـی  ایـم امـا فـضای کـافـی بـرای تـوضـیح هـمه چـیز نـداریـم. اگـر شـما مـی نـیز ارائـه کـرده
در کـشور دیـگری درخـواسـت بـدهـید، بهـتر اسـت پـیش از ورود یـا بـه مـحض ورود بـه آن کـشور، بـا یـک وکـیل 
یــا یــک گــروه حــمایــت از مــهاجــریــن در هــمان کــشور تــماس بــگیریــد (بــعضی اطــالعــات مــربــوط بــه تــماس را 
مــیتــوانــید در ایــن جــزوه پــیدا کــنید). آنــها جــزئــیات بیشــتری درمــورد چــگونــگی درخــواســت پــناهــندگــی بــه هــر 

کشوری که میخواهید بروید را در اختیارتان قرار خواهند داد.

درخواست پناهندگی در انگلستان

سیســـتم پـــناهـــندگـــی پـــیچیده اســـت. اگـــر کـــارکـــرد ایـــن سیســـتم را بـــدانـــید، شـــانـــس بیشـــتری بـــرای مـــوفـــقیت 
خواهید داشت. 

پناهندگی چیست؟

خــواهــید کــه بــه عــنوان یــک پــناهــنده بــه  وقــتی در انگلســتان درخــواســت پــناهــندگــی مــیدهــید، در حــقیقت مــی
رسمیت شناخته شوید. تعریف حقوقی پناهنده عبارت است از: 

فـردی بـا تـرِس مـوجـه از تـعقیب و آزار بـه خـاطـر نـژاد، مـذهـب، مـلیت، دیـدگـاه سـیاسـی یـا عـضویـت در گـروه 
خاص اجتماعی .

کـند، و در هـیچ  الـوقـوع، شـما (و نـه فـقط دیـگران) را تهـدیـد مـی بـایـد نـشان بـدهـید کـه خـطری واقـعی و قـریـب
ای از کـــشورتـــان در امـــان نیســـتید. هـــمچنین بـــایـــد دالیـــل کـــافـــی ارائـــه دهـــید کـــه چـــرا انگلســـتان بـــایـــد  نـــقطه

مسئولیت حفاظت از شما را بر عهده داشته باشد. 

املــللی بــه  ایــد، تــحت قــوانــین بــین تـوجـه: اگــر کــشور خــود را بــه مــنظور یــافــنت کــار یــا زنــدگــی بهــتر تــرک کــرده
عنوان پناهنده طبقهبندی نمیشوید. 

بــه مــحض ورود بــه انگلســتان بــایــد در نــزدیــکتــریــن زمــان مــمکن، درخــواســت پــناهــندگــی خــود را ارائــه دهــید. 
اگـــر مـــدت زمـــان زیـــادی تـــعُلل کـــنید، احـــتمال زیـــاد وجـــود دارد کـــه درخـــواســـت شـــما رد شـــود و مـــمکن اســـت 
کــــننده داشــــته بــــاشــــید  هــــای دولــــتی مــــانــــند (مــــسکن و غــــذا) دریــــافــــت نــــکنید. هــــرچــــند، اگــــر دالیــــل قــــانــــع کــــمک
مـیتـوانـید درخـواسـت پـناهـندگـیِ بـا تـاخـیر بـدهـید. مـثال مـمکن اسـت تـا بـه ایـن لحـظه، نـتوانسـته بـاشـید بـرای 
درخـواسـت پـناهـندگـی بـه کـرویـدون سـفر کـنید یـا قـاچـاقـچی راهـنمایـی کـرده بـاشـید کـه چـند روزی صـبر کـنید 

و دالیل دیگر.   

کنوانسیون دوبلین



بـرنـامـهی عـمل دوبـلین بـرای شـناسـایـی کـشوِر عـضو اتـحادیـهی اروپـا کـه مـسئولـیت رسـیدگـی بـه درخـواسـت 
گـیرد. درخـواسـت پـناهـندگـی، تـوسـط اولـین کـشوری کـه  پـناهـندگـی را بـر عهـده دارد، مـورد اسـتفاده قـرار مـی
گـــیری مـــیشـــود. اگـــر شـــما اثـــر انگشـــت  ایـــد و آنـــها مـــیتـــوانـــند ورود شـــما را ثـــابـــت کـــنند، پـــی وارد آن شـــده
(اویـروداک) در یـکی دیـگر از کـشورهـای عـضو اتـحادیـه داده بـاشـید، بـه هـمان کـشور بـازگـردانـده شـده و 
جــا بــه درخــواســت پــناهــندگــیتــان رســیدگــی مــیشــود. در ایــن زمــینه حــق انــتخاب نــداریــد. بــرخــی از  در هــمان
کـنند. عـالوه بـر اثـر انگشـت، مـنابـع  کـشورهـای عـضو بـرای گـرفـنت اثـر انگشـت از فـشار و زور اسـتفاده مـی
دیـــگری نـــیز مـــوجـــود هســـتند کـــه مـــیتـــوانـــند بـــه عـــنوان اثـــباتـــی بـــرای ورود شـــما از یـــکی دیـــگر از کـــشورهـــای 

عضو اتحادیه استفاده شوند (مثال اگر شما به آنها بگویید). 

هــــــا ارائــــــه مــــــیدهــــــید، در  تــــــمام نــــــکات و جــــــزئــــــیات مــــــربــــــوط بــــــه ســــــفرتــــــان و چــــــگونــــــگی آن، کــــــه در مــــــصاحــــــبه
گـــیری بـــرای ایـــن مـــوضـــوع کـــه آیـــا بـــرنـــامـــهی دوبـــلیِن ســـه در مـــوردتـــان اســـتفاده شـــود یـــا خـــیر، تـــاثـــیر  تـــصمیم
ایــد یــا مــیتــوانــید اثــبات کــنید کــه از راه زمــینی و  مــیگــذارد. در صــورتــی کــه مســتقیماً وارد یــک کــشور شــده
ایـــد و نســـبت بـــه ایـــن مـــوضـــوع کـــه در مـــسیر، از دیـــگر کـــشورهـــای عـــضو عـــبور  بـــدون تـــوقـــف در جـــایـــی آمـــده
ایـــد (مـــثال داخـــل یـــک کـــامـــیوِن ســـربســـته قـــرار داشـــتید)، نـــبایـــد بـــه کـــشور دیـــگر مـــنتقل  کـــنید، آگـــاه نـــبوده مـــی
صـورت مـفصل از طـرز کـار  شـویـد. روش مـصاحـبه در کـشورهـای عـضو اتـحادیـه مـختلف اسـت. شـما بـایـد بـه

دوبلین سه آگاه شوید. 

 بــــرای ایــــنکه مــــشخص شــــود کــــدام کــــشوِر عــــضو اتــــحادیــــه مــــسوول اســــت، بــــه صــــورت حــــضوری مــــصاحــــبه 
مـیشـویـد. اگـر کـشوری کـه در آن قـرار داریـد، تـصمیم بـگیرد کـه درخـواسـت پـناهـندگـیتـان در یـکی دیـگر از 
گـیرد. در صـورتـی کـه کـشور دوم بـا پـذیـرش  گـیری شـود، درخـواسـت انـتقال صـورت مـی کـشورهـای عـضو پـی

شما موافقت کند، از طریق یک نامه مطلع خواهید شد.

مـثال: اگــر در آملــان درخــواســت پــناهــندگــی کــنید امــا درجــریــان مــصاحــبه بــگویــید کــه ســه هــفته در اســپانــیا 
ایـــد؛ تـــحت بـــرنـــامـــهی دوبـــلین ســـه، مـــمکن اســـت بـــه اســـپانـــیا بـــازگـــردانـــده شـــویـــد تـــا در آنـــجا درخـــواســـت  بـــوده

پناهندگی بدهید. 

خـانـواده: اگـر بـه مـقامـات بـگویـید کـه تـمایـل داریـد بـه همسـر یـا فـرزنـدتـان کـه در یـکی دیـگر از کـشورهـای 
جــو یــا پــناهــنده اســت، بــپیونــدیــد (کــودکــان زیــر 18 ســال نــیز مــیتــوانــند بــه خــواهــر یــا بــرادر خــود  عــضو، پــناه

بپیوندند)، نظر به برنامهی دوبلین سه ممکن است به آن کشور منتقل شوید.

کـنند. فـرآیـند  کـه ابـالغـیه نـهایـی مـیشـود، کـشورهـای عـضو در مـورد شـرایـط انـتقال تـوافـق مـی انـتقال: زمـانـی
بـرنـامـهی دوبـلین نـمیتـوانـد بـیش از یـازده مـاه طـول بکشـد (مـگر آنـکه شـخص فـرار کـند یـا مـحبوس بـاشـد). 
ایــد، هــمان کــشور مــسئول درخــواســت پــناهــندگــی  در صــورتــی کــه حــداقــل 5 مــاه در یــک کــشور زنــدگــی کــرده

شما است. 



کـشورهـای عـضو: اتــریــش، بــلژیــک، بــلغارســتان، کــرواســی، قــبرس، جــمهوری چــک، دانــمارک، اســتونــی، 
فـــنالنـــد، فـــرانـــسه، آملـــان، یـــونـــان، مـــجارســـتان، ایـــرلـــند، ایـــتالـــیا، لـــتونـــی، لـــیتوانـــی، لـــوکـــزامـــبورگ، مـــالـــت، هـــلند، 
لهســـتان، پـــرتـــغال، رومـــانـــی، اســـلواکـــی، اســـلوونـــی، اســـپانـــیا، ســـوئـــد، انگلســـتان، بـــه عـــالوهی نـــروژ، ایســـلند، 

اشتاین.  سوییس، و لیخنت

توانم به برنامهی دوبلین اعتراض کنم؟  آیا می

هـای مـربـوط بـه بـرنـامـهی دوبـلین کـار بـسیار دشـواری اسـت امـا بـرخـی فـرآیـندهـای قـانـونـی  اعـتراض بـه پـرونـده
بـر عـلیه اخـراج بـه بـعضی کـشورهـای دیـگِر عـضو وجـود دارد. اگـر قـبل از آمـدن بـه انگلسـتان انگشـتنـگاری 
هــای  الزم را انــجام دهــید (بــا  کــرده بــاشــید، بــسیار مــهم اســت کــه پــیش از درخــواســت پــناهــندگــی مــشورت

یکی از موسسات تعاونی ذیل تماس بگیرید). 

جـایـی نـاشـی از بـرنـامـهی دوبـلین  تـوانـید بـه تـصمیم جـابـه بـرخـی دالیـل کـه بـراسـاس آن مـی
اعتراض کنید:

نـقض مـادهی 3 کـنوانـسیون حـقوق بشـر اروپـا- بـرخـورد غـیرانـسانـی و تـحقیرکـننده (ایـن اعـتراض درحـال •
هــای پــیوســته و مــداومــی را بــرای ســایــر کــشورهــای  حــاضــر در مــورد کــشور یــونــان وجــود دارد و چــالــش

اتحادیهی اروپا نیز به وجود آورده است).  

اگر کسی از اعضای خانوادهیتان در انگلستان باشد. •

کـه انگلسـتان بـخواهـد شـما را بـه یـکی از کـشورهـای عـضو اتـحادیـهی اروپـا کـه مـعموال افـراد • در صـورتـی
کند، منتقل کند.  را به آن اخراج نمی

اگــر شــما قــربــانــی شــکنجه بــاشــید یــا شــرایــط پــزشــکی جــدی و خــاص داشــته بــاشــید، نــبایــد بــازداشــت •
جــایــی نــاشــی از بــرنــامــهی دوبــلین کــافــی نیســتند امــا  شــویــد. ایــن دالیــل بــرای اعــتراض بــه تــصمیم جــابــه

آورند.  های الزم برایتان به وجود می فرصت بیشتری برای دریافت مشورت

گیری سریع چیست؟  بازداشت به منظور پی

گــیری  بــعضی اوقــات مــمکن اســت پــرونــدهی شــما تــحت سیســتم ســریــعتــری بــه نــام "بــازداشــت بــه مــنظور پــی
سریع" بررسی شود. 

گـیری سـریـع" دیـگر اجـرا  تـوجـه، سـپتامـیر 2015 : در حـال حـاضـر "بـازداشـت بـه مـنظور پـی
نـمیشـود و غـیرقـانـونـی اسـت. بـا ایـن حـال، مـا اطـالعـات مـربـوط بـه ایـن مـوضـوع را در ایـن 
آوریـم زیـرا بـرخـی مـعتقد هسـتند کـه مـمکن اسـت در آیـنده، انگلسـتان ایـن اقـدام را  جـزوه مـی

دوباره از سر گیرد.



گــیری ســریــع بــه ایــن مــعنا اســت کــه در زمــانــی کــه بــخش اداری مــربــوطــه در حــال  بــازداشــت بــه مــنظور پــی
بـررسـی درخـواسـت شـما اسـت، شـما بـه یـک بـازداشـتگاه (زنـدان مـهاجـریـن) فـرسـتاده مـیشـویـد. ایـن مـسالـه 
در صـورتـی بـرایتـان پـیش خـواهـد آمـد کـه شـما از کـشور بـه خـصوصـی آمـده بـاشـید و دفـتر اداری مـربـوطـه 
بـر ایـن بـاور بـاشـد کـه پـرونـدهیتـان سـاده اسـت (دالیـل تـرک کـشور واضـح و ضـعیف هسـتند). هـرچـند شـما 
مــیتــوانــید از ایــن واقــعه بــا از پــیش آمــاده بــودن و بــرخــورداری از دالیــل قــوی بــرای تــرک کــشور، جــلوگــیری 

کنید. 

گیری سریع چه باید بدانید؟  در مورد بازداشت به منظور پی

انـــــد (%99 در هـــــارمـــــونـــــدزُورث)، بـــــا 93% در دادگـــــاه • هـــــای ایـــــن بـــــخش رد شـــــده تـــــقریـــــباً تـــــمام پـــــرونـــــده
تجدیدنظر رد شدند. 

شما دو روز وقت دارید تا نسبت به حکم، درخواست تجدیدنظر کنید. •

گـــیری و درخـــواســـت تجـــدیـــدنـــظر بـــهســـرعـــت • گـــیرد و تـــصمیم تـــمام ایـــن فـــرآیـــند در بـــازداشـــتگاه صـــورت مـــی
انجام میشود؛ هرچند اخراج واقعی زمان طوالنیتری میبرد. 

انـدازد • درخـواسـت بـرای تجـدیـدنـظر مـعموالً هـر گـونـه تـالش بـرای اخـراج شـما از کـشور را بـه تـعویـق مـی
کـند). در صـورتـی کـه پـرونـدهیتـان اسـتیناِف غـیرمـعلق شـناخـته شـود، شـما از حـق درخـواسـت  (مـعلق مـی

به تعویق انداخنت اخراج خود برخوردار نخواهید بود. 

گیری سریع) فرآیند پناهندگی در انگلستان (درصورت عدم بازداشت به منظور پی

در اســـرع وقـــت بـــا واحـــد بـــررســـی پـــناهـــندگـــی بـــه شـــمارهی 02081964524 تـــماس گـــرفـــته و بـــرای ارائـــهی 
درخـواسـت پـناهـندگـی خـود در لـونِــر هـاوس وقـت بـگیریـد. آنـها چـند سـوال ابـتدایـی از شـما خـواهـند پـرسـید. 

راه دیگر این است که نزد پلیس بروید و آنها شما را به دفتر مهاجرت وصل میکنند. 

ای بــا شــما انــجام خــواهــد شــد. طــی ایــن مــصاحــبه ســواالتــی در  ســپس جهــت بــررســی وضــعیت، مــصاحــبه
مـــورد چـــگونـــگی ســـفر بـــه انگلســـتان مـــطرح مـــیشـــود و  اثـــر انگشـــت و عـــکس شـــما نـــیز گـــرفـــته مـــیشـــود تـــا 
درمــورد ایــنکه بــه کــشور دیــگر اتــحادیــهی اروپــا اخــراج مــیشــویــد یــا خــیر، تــصمیم گــرفــته شــود. شــما بــایــد 

اطالعات مختصری در مورد اساس درخواست پناهندگی خویش ارائه کنید. 

گـزارش اول: در زمـان گـزارش اول، شـخص مـسئول پـرونـده خـود کـه وجـوه مـختلف فـرآیـند پـناهـندگـی را •
توضیح میدهد، مالقات خواهید کرد.  

گـیرد کـه شـما زیـر سـن بـاشـید امـا هـیچ نـوع مـدرکـی بـرای • ارزیـابـی سـن: ایـن ارزیـابـی زمـانـی صـورت مـی
اثبات سن خود نداشته باشید. 



مـصاحـبهی پـناهـندگـی: مـصاحـبه اصـلی کـه در آن از شـما دالیـل تـرک کـشورتـان و ضـرورت درخـواسـت •
پناهندگی پرسیده میشود.  

شواهد بیشتر باید طی پنج روز پس از مصاحبه ارائه شوند.  •

ای از طریق پست دریافت خواهید کرد که حاوی تصمیم مربوط به پرونده شما است.  • مدتی بعد، نامه

ها (مشابه سایر کشورهای اتحادیهی اروپا) مصاحبه

شـــما دو مـــصاحـــبه خـــواهـــید داشـــت. مـــحتوای ایـــن دو  مـــصاحـــبه بـــا یـــکدیـــگر مـــقایـــسه مـــیشـــونـــد بـــنابـــرایـــن 
اطالعاتی که ارائه میدهید باید شبیه هم باشند.

مـصاحـبهی اول: در مـصاحـبهی اول کـه بـه مـنظور ارزیـابـی اسـت، درمـورد اطـالعـات مـربـوط بـه بـیوگـرافـی 
شـما (اسـم، مـلیت، تـاریـخ تـولـد وغـیره)، اطـالعـات مـربـوط بـه خـانـوادهیتـان (فـرزنـد یـا همسـر وغـیره)، و کـمی 
هــــایــــی کــــه  درمــــورد دالیــــلتــــان بــــرای درخــــواســــت پــــناهــــندگــــی از شــــما پــــرســــیده مــــیشــــود. مــــهمتریــــن پــــرســــش
مـیپـرسـند مـربـوط بـه چـگونـگی سـفرتـان بـه انگلسـتان خـواهـد بـود. اگـر آنـها بـتوانـند ثـابـت کـنند کـه از طـریـق 

اید، سعی خواهند که شما را به آنجا بازگردانند.  کشور اروپایی دیگری آمده

مـصاحـبهی دوم: مـصاحـبهی حـقیقی و مـهم (کـه مـصاحـبهی پـناهـندگـی نـیز خـوانـده مـیشـود)، مـصاحـبهی 
اصــلی اســت و روی پــرونــده و ادعــاهــای مــربــوط بــه پــناهــندگــی شــما مــتمرکــز اســت. ایــن مــصاحــبه طــوالنــی 
کــــنندگــــان پــــرســــش مــــشابــــهی را بــــه  اســــت و مــــیتــــوانــــد بــــرای افــــراد، آزاردهــــنده و دشــــوار بــــاشــــد. مــــصاحــــبه
هــای مــختلف مــیپــرســند تــا شــما بــه شــکلی مــجبور بــه اشــتباه شــویــد یــا ادعــای قــبلی خــود را رد کــنید.  روش
آرام بـاشـید و روایـت و داسـتان خـود را تـکرار کـنید. اگـر نـیاز بـه زمـانـی بـرای تـنفس داریـد، درخـواسـت وقـفه 
کـنید حـالـتان خـوب نیسـت یـا چـیزی را مـتوجـه نـمیشـویـد، آن را مـطرح کـنید. شـما  کـنید و اگـر احـساس مـی
حـق داریـد کـه مـترجـم داشـته بـاشـید. در صـورتـی کـه از کـار مـترجـم راضـی نیسـتید، اعـالم کـنید. شـما حـق 
داریـــد کـــه یـــک کـــپی از نـــسخهی کـــتبی مـــصاحـــبه را نـــزد خـــود داشـــته بـــاشـــید امـــا قـــبل از امـــضای نـــسخهی 

کتبیِ مصاحبه به منظور تایید محتوا، آن را بخوانید.

جـــویـــی خـــویـــش را  پـــس از مـــصاحـــبهی دوم، شـــما نـــتیجهی تـــصمیم در مـــورد پـــذیـــرش یـــا رد درخـــواســـت پـــناه
دریافت خواهید کرد. 

شواهد

بهــتر اســت پــیش از انــجام مــصاحــبه، تــا جــای مــمکن شــواهــد مــورد نــیاز را تــهیه کــنید. ایــن شــواهــد مــمکن 
است شامل موارد زیر باشند: 

مدارک مربوط به هویت؛ •

ها؛ • های مربوطهی روزنامه مقاله



تهدید مرگ/نامه های تهدید؛  •

های عضویِت حزبی/سازمانی؛  • کارت

هـای سـیاسـی، مـذهـبی، اجـتماعـیتـان کـه عـضویـت شـما را تـایـید کـرده • نـامـه هـایـی از طـرف اعـضای گـروه
های این عضویت را بیان داشته باشد؛   یا خطرات و ریسک

حکم بازداشت؛  •

احضاریه؛  •

گزارش های پزشکی/قضایی؛ •

هــــای کــــتبی ازطــــرف دوســــتان یــــا مــــحبوبــــان خــــود (در صــــورتــــی کــــه درخــــواســــت پــــناهــــندگــــی شــــما • بــــیانــــیه
هــا بــایــد دارای امــضا و تــاریــخ بــاشــند و  بــراســاس جــنسیت یــا تــمایــالت جــنسی بــاشــد) – ایــن گــونــه نــامــه
نـیز دو فـرد دیـگر کـه مـشخصات و تـرجـیحاً کـپی کـارت شـناسـایـی خـود را ارائـه داده بـاشـند، بـتوانـند در 

مورد آنها شهادت بدهند. 

زمـــان ارســـال مـــدارک و شـــواهـــد، ســـعی کـــنید نـــسخهی اصـــلی آنـــها را از طـــریـــق یـــک ســـرویـــس پســـتی قـــابـــل 
گـــیری و در قـــبال دریـــافـــت رســـید ارســـال کـــنید و بـــرگـــهی پـــرداخـــت پـــول را نـــزد خـــود نگهـــداریـــد. اطـــمینان  پـــی
کــند حــتماً شــمارهی پــیگیریِ آن را نــیز از ادارهی پســت بــگیرد.  حــاصــل کــنید فــردی کــه بســته را ارســال مــی
اگـــــر بـــــعضی مـــــدارک مـــــوجـــــود نیســـــتند، تـــــوضـــــیح دهـــــید کـــــه چـــــرا ایـــــن مـــــدارک در دســـــترس نیســـــتند یـــــا چـــــرا 

دسترسی به آنها ممکن نیست (مانند عدم وجود سیستم فعال پستی در کشور/منطقه). 

درصـــورت امـــکان، قـــبل از مـــصاحـــبه یـــک وکـــیل بـــگیریـــد و در مـــورد تـــمام مـــدارک و شـــواهـــد خـــود را بـــا وکـــیل 
صحبت کنید. 

نتایج ممکن

وقــتی بــه عــنوان پــناهــنده بــه رســمیت شــناخــته شــویــد، پــنج ســال دیــگر مــیتــوانــید بــاقــی بــمانــید. در ایــن 
مــدت، شــما حــق کــار، دســترســی بــه مــزایــای دولــتی و ســفر بــه ســایــر کــشورهــا بــه اســتثنای کــشور خــود را 
داریــد. پــس از پــنج ســال، اگــر وضــعیت کــشور شــما بهــبود یــافــته بــاشــد، مــمکن اســت بــه کــشور خــود مــنتقل 
شــویــد. در صــورتــی کــه وضــعیت کــشورتــان تــغییر نــکرده بــاشــید، مــیتــوانــید بــرای پــنج ســال دیــگر درخــواســت 
بـدهـید. وقـتی بـه طـور قـانـونـی بـرای مـدت زمـان 10 سـال در انگلسـتان بـاقـی مـانـده بـاشـید، شـما مـیتـوانـید 

درخواست اجازهی اقامت نامحدود: "استقرار" کنید.



اخـذ پـاسـپورت انـگلیسی بـه مـعنای پـذیـرش تـابـعیت انگلسـتان اسـت. بـعد از سـپری نـمودن بـیش از 5 سـال 
بـه صـورت قـانـونـی در انگلسـتان، شـما مـیتـوانـید درخـواسـت پـذیـرش تـابـعیت کـنید کـه الـبته بـه طـور خـودکـار 
بـه شـما داده نـمیشـود. ایـن اقـدام، پـرخـرج و گـران اسـت  و شـامـل آزمـایـش و تـوانـایـی اثـبات ایـن مـوضـوع 

های شخصیتی خوبی برخوردار هستید. است که شما از ویژگی

در صـورتـی کـه بـه شـما پـناهـندگـی داده نـشود، مــمکن اســت بــتوانــید بــرای حــمایــت بشــردوســتانــه یــا 
مرخصی اختیاری درخواست بدهید. 

حـمایـت بشـردوسـتانـه بــرای مــدت زمــان 5 ســال اعــطا مــیشــود الــبته اگــر زنــدگــی شــما در کــشورتــان در 
رویه قرار داشته باشد (مانند جنگ).  معرض خطر خشونت بی

مــرخــصی اخــتیاری بــــه دالیــــل مــــختلف مــــیتــــوانــــد بــــرای ســــه ســــال داده شــــود (بــــه طــــور مــــثال: اگــــر شــــما 
هـا بـه عـنوان بـخشی از درخـواسـت پـناهـندگـی خـود صـحبت  زیـرسـن بـاشـید). بـا وکـیلتـان درمـورد ایـن گـزیـنه
کــنید. حــتی هــمزمــان بــا درخــواســت پــناهــندگــی نــیز شــما بــایــد مــورد حــمایــت بشــردوســتانــه قــرار بــگیریــد ولــی 

حتماً با وکیل خود در این مورد صحبت کنید. 

اگـــر درخـــواســـت پـــناهـــندگـــی شـــما رد شـــود، ادارهی مـــــسئول، کـــــارهـــــای مـــــربـــــوط بـــــه اخـــــراج شـــــما از 
هــای مــربــوط بــه انــتقال شــما (تــاریــخ و زمــان) در اخــتیارتــان قــرار  انگلســتان را آغــاز خــواهــد کــرد. راهــنمایــی
گـــیرد و در صـــورتـــی کـــه در زمـــان ایـــن اقـــدام، بـــازداشـــت نـــباشـــید، احـــتماال بـــازداشـــت مـــیشـــویـــد. اکـــثر  مـــی
هـــــا در هـــــمان ابـــــتدا رد مـــــیشـــــونـــــد، ولـــــی در بیشـــــتر مـــــوارد، ارزش ایـــــن را دارد کـــــه درخـــــواســـــت  درخـــــواســـــت
تجـدیـدنـظر داده شـود. شـما مـیتـوانـید در مـدت 10 روز درخـواسـت تجـدیـدنـظر بـدهـید (فـرض بـر ایـن اسـت 
کــه دو روز پــس از ارســال پســت، تــصمیم نــهایــی بــه شــما ابــالغ خــواهــد شــد)، ایــن مــدت زمــان بــرای افــرادی 
کــه در بــازداشــت هســتند پــنج روز خــواهــد بــود. مــمکن اســت نــیاز بــاشــد شــواهــد بیشــتری ارائــه کــنید یــا یــک 
درخــواســت جــدیــد بــدهــید (درخــواســت پــناهــندگــی بــه دالیــل مــتفاوت از قــبل). هــمچنین مــیتــوانــید بــرای یــک 
بــررســی قــضایــی کــه اعــتراضــی بــه تــصمیم قــبلی در مــورد اخــراج شــما اســت، درخــواســت کــنید. تــمام ایــن 
هـای شـما پـاسـخ نـداد سـعی کـنید  هـا را بـا وکـیل خـود در مـیان بـگذاریـد و اگـر وکـیلی، دیـگر بـه پـرسـش گـزیـنه

یک وکیل جدید پیدا کنید. 

بازداشت

بـــازداشـــت اداری مـــیتـــوانـــد بـــه مـــنظور جـــلوگـــیری از ورود غـــیرقـــانـــونـــی بـــه انگلســـتان یـــا اخـــراج یـــک شـــخص 
صــورت بــگیرد. بــازداشــت بــایــد بــر اســاس دالیــل قــانــونــیِ ذکــر شــده بــاشــد. در تــئوری، ایــن اقــدام نــمیتــوانــد 

خودسرانه انجام شود. 

در انگلستان زمان معینی برای بازداشت موجود نیست. 



هــایــی بــه نــام IS91R کــه دالیــل بــازداشــت در آن تــصریــح شــده و هــمچنین گــزارش پیشــرفــت  شــما بــایــد بــرگــه
مــــاهــــانــــه تــــحت عــــنوان (IS151F) کــــه هــــرمــــاه منتشــــر مــــیشــــود را دریــــافــــت کــــنید. ایــــن گــــزارش حــــاوی دالیــــل 
ادامــهی بــازداشــت و مــخالــفت بــا قــرار وثــیقه اســت کــه تــوســط مــسئول پــرونــده نــوشــته مــیشــود و زمــانــی کــه 
کــنید، بــایــد بــه ایــن مــدارک و  کــنید، در دســترس اســت. اگــر درخــواســت وثــیقه مــی درخــواســت قــرار وثــیقه مــی

همچنین تمام آرای قبلی دادگاه در امتناع از صدور قرار وثیقه و دالیل این قرار رجوع کنید.

آنـها قـاعـدتـاً نـبایـد کـودکـان، کـهنسـاالن، زنـان حـامـله، افـرادی کـه از مـشکالت پـزشـکی مـهم یـا شـرایـط خـاص 
انـــد و آنـــهایـــی کـــه  مـــربـــوط بـــه ســـالمـــت روان رنـــج مـــیبـــرنـــد، بـــازمـــانـــدگـــان شـــکنجه، افـــرادی کـــه قـــاچـــاق شـــده
هــــای جــــدی دارنــــد را بــــازداشــــت کــــنند. ولــــی در واقــــعیت، ایــــن افــــراد نــــیز بــــازداشــــت مــــیشــــونــــد، بــــه  مــــعلولــــیت
خــصوص آنــهایــی کــه مــشکالت مــربــوط بــه ســالمــت روان دارنــد یــا زیــر ســن مــحسوب مــیشــونــد و هــمچنین 

افرادی که از جمله بازماندگان شکنجه به حساب میآیند. 

قرار وثیقه

در بـــرخـــی مـــوارد، بـــخش دولـــتی مـــربـــوط بـــه مـــهاجـــرت بـــر اســـاس "پـــذیـــرش مـــوقـــت"، فـــرد بـــازداشـــتی را آزاد 
کـند. شـخص بـازداشـتشـده مـیتـوانـد از مـسئول پـرونـدهی خـود نـیز چـنین امـکانـی را درخـواسـت کـند. در  مـی
هــایتــان را نــزد خــود نگهــداریــد تــا بــتوانــید در زمــان درخــواســت  صــورتــی کــه مــوفــق بــه ایــن امــر نشــدیــد، نــامــه
وثـیقه بـه آن ارجـاع دهـید. بـه ایـن طـریـق نـشان مـیدهـید کـه اقـدامـات الزم بـرای بـهدسـت آوردن آزادیتـان را 
ایـــد، یـــا اگـــر بـــخش دولـــتی مـــربـــوط بـــه مـــهاجـــرت پـــاســـخ نـــداد بـــا ایـــن مـــدارک نـــشان مـــیدهـــید کـــه  انـــجام داده
ایــــــد. در بــــــعضی مــــــوارد (بــــــه عــــــنوان مــــــثال، اگــــــر کــــــسی بــــــیش از 7 روز در  مــــــعقول و مــــــنطقی رفــــــتار کــــــرده

انگلستان حضور داشته باشد)، بازداشتشدگان میتوانند برای قرار وثیقه درخواست بدهند.

تماس ها

Home office   بخش دولتی مربوط به مهاجرت 
! ukba.homeoffice.gov.uk  

  وبالگ مربوط به قوانین مهاجرت
! freemovement.wordpress.com  

اطالعات چندزبانهی مربوط به شورای پناهندگان 
! languages.refugeecouncil.org.uk  

مشاوره˝
شورای پناهندگی 

! refugeecouncil.org.uk  

✆ 0808 808 2255  
  مشاورهی چندزبانهی رایگان))

های پناهندگی کمک
! asylumaid.org.uk  

مراکز قانونی



! lawcentres.org.uk  
مشاورهی شهروندی

! citizensadvice.org.uk  
مشاوره و ترجمه، بثنال گرین

! praxis.org.uk  
مشاوره در ارتباط با مسائل مربوط به اروپا و برنامهی دوبلین

! airecentre.org  
مشاوره برای کارگران مهاجر

! kalayaan.org.uk  
های پزشکی- قانونی بنیاد پزشکی، برای گزارش

! freedomfromtorture.org  
های پزشکی- قانونی  برای گزارش
! medicaljustice.org.uk  

مرکز مهاجر هاکنی
! hackneymigrantcentre.org.uk  

خط کمکرسانی به مهاجر
! migranthelpline.org.uk  

قرار وثیقه برای مهاجران بازداشتی
! biduk.org 



موارد خاص

آید؟  اگر قربانی شکنجه باشم، چه پیش می

کــند در کــدام یــک از کــشورهــای عــضو اتــحادیــه هســتید، بــایــد  اگــر شــما قــربــانــی شــکنجه بــاشــید، فــرقــی نــمی
هـــایتـــان بـــه روشـــنی تـــوضـــیح دهـــید. صـــحبت درمـــورد شـــکنجه مـــیتـــوانـــد کـــار  ایـــن مـــوضـــوع را در مـــصاحـــبه
جـویـی در  بـسیار دشـواری بـاشـد ولـی مـهم اسـت کـه ایـن مـوضـوع را در اسـرع وقـت اعـالم کـنید. در رونـد پـناه
اروپــا، قــربــانــیان شــکنجه بــایــد بــه عــنوان اشــخاص آســیبپــذیــر شــناخــته شــونــد و مــمکن اســت در مــقایــسه بــا 

کنندگان به شکل متفاوتی با آنها رفتار شود (مثال بازداشت نشوند).  سایر درخواست

گرا/تراجنس/بیناجنس/کوئیر باشم؟ گرا/دوجنس اگر من همجنس

گــرا، تــراجــنس، بــیناجــنس و  گــرا، دوجــنس بــعضی اوقــات ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــراســاس ایــنکه هــمجنس
جـویـی اتـحادیـهی اروپـا، ایـن گـروه از افـراد بـه  کـوئـیر هسـتید، درخـواسـت پـناهـندگـی بـدهـید. بـنابـر قـانـون پـناه
عـنوان اشـخاصـی کـه بـه دلـیل عـضویـت در یـک گـروه خـاص اجـتماعـی (کـنوانـسیون ژنـو) تـحت تـعقیب و آزار 
هســتند، شــناخــته مــیشــونــد. زمــان درخــواســت پــناهــندگــی، شــما بــایــد ثــابــت کــنید کــه بــه خــاطــر جــنسیت و 

گرایش جنسیتان، در کشورخود تحت مجازات شدیدی قرار خواهید گرفت. 

کــشورهــای مــختلف در بــرخــورد بــا مــهاجــران مــتعلق بــه ایــن گــروه و دوبــاره پــیوســنت آنــها بــه شــرکــای زنــدگــی 
خود قوانین مختلفی دارند.

آملان

گـرایـی در آنـجا جـرم تـلقی  در آملـان یـک مـتقاضـی دگـربـاش جـنسی کـه از کـشوری آمـده بـاشـد کـه هـمجنس
مــــیشــــود بــــایــــد نــــشان دهــــد کــــه در کــــشور وی جــــزای دگــــربــــاشــــان شــــدیــــداً غــــیرقــــابــــل تحــــمل و از هــــر لــــحاظ 

غیرمنطقی است.

فرانسه

آیــــد بــــایــــد نــــشان بــــدهــــد کــــه  یــــک دگــــربــــاش جــــنسی کــــه از کــــشوری مــــحافــــظه کــــار از لــــحاظ اجــــتماعــــی مــــی
گـرایـی حـتی اگـر تـعقیب و یـا مـجازات قـضایـی بـا خـود  هـای اجـتماعـی حـاکـم بـر جـامـعه بـا هـمجنس مـخالـفت

به همراه نداشته باشند اما واجد شرایط درخواست برای پناهندگی هستند.

هـا گـروه اجـتماعـی مـشخصی را بـه  انـد کـه تـراجـنسی هـای فـرانـسه بـه وضـوح تـشخیص داده هـمچنین دادگـاه
منظور پناهندگی تشکیل میدهند.

فــــــــرانــــــــسه فهــــــــرســــــــتی از کــــــــشورهــــــــای "امــــــــن" مــــــــبدأ دارد کــــــــه بــــــــعضی از کــــــــشورهــــــــای ذکــــــــر شــــــــده در آن، 
گرایی را جرم میدانند.  همجنس

لوکزامبورگ



انـــد کـــه تـــعقیب و آزار دگـــربـــاشـــان  کـــارگـــزاران مـــربـــوط بـــه امـــور پـــناهـــندگـــی در لـــوکـــزامـــبورگ تـــصمیم گـــرفـــته
جـنسی امـری خـصوصـی بـوده و ایـن افـراد مـیتـوانـند بـرای فـرار از ایـن آزار بـه نـقاط دیـگر کـشور خـود نـقل 

مکان کنند.

گـــرا را بـــه رســـمیت بـــشناســـد،  قـــانـــون لـــوکـــزامـــبورگ تـــنها در صـــورتـــی کـــه کـــشور مـــبدأ رابـــطهی دو هـــمجنس
گیرد. جنِس فرد متقاضی پناهندگی را به عنوان عضو خانواده در نظر می شریکِ هم

بلژیک

در بـلژیـک، گـرایـش جـنسی مـیتـوانـد بـه عـنوان دلـیلی بـرای تـقاضـای پـناهـندگـی در نـظر گـرفـته شـود. در دفـتر 
هــــای  کمیســــر ارشــــد بــــرای پــــناهــــندگــــان و افــــراد بــــدون تــــابــــعیت، کــــارمــــندانــــی بــــرای رســــیدگــــی بــــه درخــــواســــت

پناهندگی بر مبنای جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی حضور دارند.

هلند

ســــیاســــت پــــناهــــندگــــی هــــلند بــــه وضــــوح آزار و تــــعقیب بــــه دلــــیل گــــرایــــش جــــنسی را بــــه عــــنوان دالیــــلی بــــرای 
گــــرایــــی در کــــشور مــــبدأ دلــــیل کــــافــــی بــــرای  انــــگاری هــــمجنس کــــند. جــــرم درخــــواســــت پــــناهــــندگــــی مــــطرح مــــی
آیـــد. هـــلند از افـــرادی کـــه  بـــا تهـــدیـــدهـــای جـــدی شـــکنجه یـــا رفـــتارهـــای  درخـــواســـت پـــناهـــندگـــی بـــه شـــمار نـــمی

کند.  تحقیرآمیز مواجه باشند، حمایت ثانوی می

از لـحاظ قـانـونـی، دگـربـاشـان جـنسی در صـورتـی کـه بـتوانـند ثـابـت کـنند کـه در کـشور اصـلیشـان مـجبور بـه 
انـد  پـنهان کـردن هـویـت جـنسی خـود خـواهـند بـود، نـبایـد از کـشور اخـراج شـونـد. شـرکـایـی کـه ازدواج نـکرده

نیز به عنوان خانواده به منظور درخواست برای پناهندگی به رسمیت شناخته میشوند. 

دانمارک

قـانـون پـناهـندگـی دانـمارک گـرایـش جـنسی را بـه عـنوان گـروه خـاص اجـتماعـی کـه واجـد شـرایـط درخـواسـت 
پــناهــندگــی بــاشــند، بــه رســمیت نــمیشــناســد. هــر چــند، دانــمارک بــه آن عــده از دگــربــاشــان جــنسی کــه در 
صــورت بــازگشــت بــه کــشورشــان بــا تهــدیــد مــرگ یــا شــکنجه (شــامــل رفــتارهــای غــیرانــسانــی و تــحقیرکــننده) 
مـــواجـــه هســـتند، اجـــازه اقـــامـــت مـــیدهـــد. چـــالـــش دیـــگر در مـــورد دگـــربـــاشـــان جـــنسی ایـــن اســـت کـــه اعـــمال 
خــشونــت تــوســط اشــخاص نســبت بــه آنــها بــه عــنوان جــرم شــخصی و نــه نــقض سیســتماتــیک حــقوق یــک فــرد 
در نـــظر گـــرفـــته مـــیشـــود. شـــرکـــای زنـــدگـــی غـــیرمـــزدوج هـــمجنس، بـــایـــد بـــا هـــم زنـــدگـــی کـــنند تـــا بـــه رســـمیت 

شناخته شوند.

سوئد



هــــا تــــحت عــــنوان (RFSL) در حــــال  گــــرایــــان، و تــــراجــــنسیتی دفــــتر ســــوئــــدی حــــقوق هــــمجنسگرایــــان، دوجــــنس
هــــای آمــــوزشــــی بــــه کــــارمــــندان ادارهی مــــهاجــــرت ســــوئــــد در مــــورد گــــرایــــش جــــنسی و هــــویــــت  ارائــــهی بــــرنــــامــــه
جـنسیتی هسـتند تـا بـتوانـند مـشکالت نـاشـی از کـمبود دانـش در ایـن زمـینه را کـاهـش دهـند. هـمچنین، ایـن 
جـــویـــان در طـــول زمـــان انـــتظار بـــرای  جـــویـــی (جـــایـــی کـــه پـــناه اداره حـــضور مـــشهود خـــود را در مـــراکـــز پـــناه
تـصمیم نـهایـی در مـورد درخـواسـتشان، مـیتـوانـند امـا مـلزم بـه زنـدگـی نیسـتند) ادامـه داده اسـت. ایـن اداره 
جــویــان دگــربــاش جــنسی بــه کــشورهــای مــبدأ خــود عــلیرغــم خــطر آشــکار  هــایــی در مــورد اخــراج پــناه گــزارش

آزار و تعقیب، ارائه داده است.

جو به شمار میآیند. جنس به عنوان اعضای خانوادهی پناه  همسران و شرکای هم

انگلستان

گـــرا هـــراســـی مـــوجـــود تـــرک  جـــویـــان دگـــربـــاشـــی کـــه کـــشورشـــان را بـــه خـــاطـــر هـــمجنس اغـــلب، درخـــواســـت پـــناه
گــرایــی را جــرم مــیدانــند، رد مــیشــود. در بیشــتر مــواقــع  انــد، حــتی وقــتی کــشورهــای مــزبــور هــمجنس کــرده
حـتی اگـر تـوضـیح دهـید کـه در کـشور مـبدأ بـا احـتیاط و خـصوصـی زنـدگـی کـردن دشـوار اسـت، درخـواسـت 

گردد.  پناهجویی شما رد می

توصیههایی برای سفر در اروپا

توانم آزادانه در اروپا سفر کنم؟  آیا می

ایــد، بــا آنــکه از لــحاظ نــظری در بیشــتر نــقاط اروپــا "مــنطقهی  هــمانــطور کــه احــتماال تــا بــه حــال مــتوجــه شــده
کـنید،  سـفر آزاد" (مـنطقهی شـنگن) وجـود دارد، هـمیشه در حـین سـفر، بـه خـصوص وقـتی از مـرز عـبور مـی

ها را کنترل کنند. احتمال دارد گذرنامه

بهترین روش سفر کدام است؟ 

اگــر امــکان ســفر بــا مــاشــین را داریــد احــتمال کــنترل نســبت بــه ســفر بــا قــطار یــا اتــوبــوس کــمتر اســت. یــک 
 covoiturage.fr,) هــــــای شــــــریــــــکی اســــــت مــــــانــــــند هــــــای مــــــربــــــوط بــــــه مــــــاشــــــین گــــــزیــــــنه اســــــتفاده از وبســــــایــــــت

blablacar.com). البته این خطر وجود دارد که رانندهی ماشین شما را به پلیس گزارش دهد. 

خــواهــید بــه مــسیرهــای طــوالنــی بــرویــد بــسیار گــران اســت.  تــاکــسی هــم یــک گــزیــنهی دیــگر اســت ولــی اگــر مــی
ایـــم کـــه رانـــندهی تـــاکـــسی اشـــخاص بـــدون مـــدرک و اوراق مـــربـــوطـــه را بـــه  هـــایـــی داشـــته هـــمچنین مـــا گـــزارش

پلیس گزارش داده است. 



گــیرد. هــرچــند، هــمیشه ایــن  املــللی صــورت مــی هــا و قــطارهــای بــین کــنترل پــاســپورت اکــثر اوقــات در اتــوبــوس
افـــتد. بـــنابـــرایـــن شـــما مـــیتـــوانـــید شـــانـــس خـــود را امـــتحان کـــنید و مـــمکن خـــوش شـــانـــس بـــاشـــید  اتـــفاق نـــمی
هـــــای اتـــــوبـــــوسرانـــــی زیـــــادی وجـــــود دارنـــــد از جـــــمله: uk.megabus.com, eurolines.com و دیـــــگر  (شـــــرکـــــت
املـللی کـه بـه مـسیرهـای  هـای بـین هـای محـلی نسـبت بـه اتـوبـوس هـا). بـر اسـاس تجـربـهی مـا، اتـوبـوس شـرکـت
طـوالنـیتـر مـیرونـد، کـمتر کـنترل مـیشـونـد. بـنابـرایـن اگـر بـرای رسـیدن بـه مـقصد بـه جـای یـک اتـوبـوس بـرای 

مسیر طوالنی، ، چندین اتوبوس مسیر کوتاه بگیرید، شانس بیشتری خواهید داشت.

املـللی)، بیشـتر افـراد بـدون پـرداخـت پـول بـا قـطار  خـواهـید فـقط در داخـل فـرانـسه سـفر کـنید (نـه بـین اگـر مـی
سفر میکنند. اما این راه همیشه خطرهای خود را دارد.

باید زمان سفر، دربارهی چه موارد دیگری فکر کنم؟ 

بــه مــحض آنــکه بــه مــقصد رســیدیــد بــایــد داســتان خــوب و کــامــلی در مــورد چــگونــگی رســیدن بــه آنــجا داشــته 
بــاشــید. بــه یــاد داشــته بــاشــید کــه شــما مــیتــوانــید تــنها در اولــین کــشور اروپــایــی کــه وارد شــدیــد درخــواســت 
خـواهـید در سـوئـد درخـواسـت پـناهـندگـی بـدهـید، بـایـد قـادر بـه  پـناهـندگـی بـدهـید. بـنابـریـن اگـر بـرای مـثال مـی
تــوضــیح ایــن مــوضــوع بــاشــید کــه چــگونــه بــدون آنــکه در ســایــر کــشورهــای اروپــایــی زمــانــی گــذرانــده بــاشــید، 

اید. وارد سوئد شده

خـواهـید سـریـع درخـواسـت پـناهـندگـی بـدهـید یـا چـند  بـه مـحض ورود بـه کـشور مـقصد، فـکر کـنید کـه آیـا مـی
روزی صـبر کـنید. از لـحاظ قـانـونـی، شـما بـایـد بـه مـحض ورود، درخـواسـت پـناهـندگـی خـود را هـرچـه زودتـر 
هــــای حــــقوقــــی الزم را  ارائــــه کــــنید؛ هــــرچــــند بهــــتر اســــت قــــبل از انــــجام ایــــن کــــار مــــطمئن شــــویــــد کــــه مــــشاوره
ایـد. بـایـد بـتوانـید دلـیل عـدم درخـواسـت فـوری پـناهـندگـی خـود بـه مـحض ورود را تـوضـیح دهـید  دریـافـت کـرده
(بــــرای مــــثال: قــــاچــــاقــــی شــــما را راهــــنمایــــی کــــرده بــــود کــــه چــــند روز بــــایــــد صــــبر کــــنید و مــــوارد دیــــگر). اگــــر 
هـــایـــی کـــه پـــناهـــندگـــان را بـــه مـــنظور  خـــواهـــید انـــجام دهـــید مـــطمئن نیســـتید، بـــا ســـازمـــان دربـــارهی آنـــچه مـــی

کنند، تماس بگیرید. ارائهی درخواست پناهندگی حمایت می

فرانسه

گیرد؟ هایی کنترل صورت می بیشتر در چه مکان

هـــــای عـــــمومـــــی یـــــا  هـــــای حـــــمل و نـــــقل، مـــــکان ایســـــتگاه قـــــطار، وســـــایـــــل نـــــقلیه عـــــمومـــــی (کـــــنترل بـــــلیط)، مـــــکان
ها و عوارض. توریستی، در جاده

روند پناهندگی چگونه است؟



درقـدم نخسـت، شـما بـایـد بـا دفـتر مـهاجـرت فـرانـسه (OFII) تـماس بـگیریـد. ایـن دفـتر، اطـالعـات مـربـوط بـه 
هــای رســمی کــه مــیتــوانــند در طــول رونــد درخــواســت پــناهــندگــی بــه شــما کــمک کــنند را در  تــماس بــا انجــمن
اخــتیارتــان قــرار مــیدهــد. ولــی مــمکن اســت شــما بــخواهــید بــا یــک نــهاد مســتقل کــه اجــازهی کــمک را دارد و 
مـمکن اسـت بهـتر کـار کـند، تـماس بـگیریـد. هـمچنین مـیتـوانـید بـا یـک وکـیل صـحبت کـنید یـا کـارهـای مـربـوطـه 

را خودتان انجام دهید.

در فـرانـسه دفـتر فـرانـسویِ حـمایـت از پـناهـندگـان و اشـخاص بـدون مـلیت (OFPRA) مـسئولـیت رسـیدگـی بـه 
تــقاضــاهــای مــربــوط بــه پــناهــندگــان را بــر عهــده دارد و در مــورد مــوافــقت یــا عــدم مــوافــقت بــا ایــن درخــواســت 

گیرد. تصمیم می

ادارهی پــلیس مــدارک اولــیه را کــه بــایــد بــه دفــتر فــرانــسوی مــزبــور بــدهــید در اخــتیارتــان قــرار مــیدهــد، شــما 
باید در مورد اجازهی اقامت موقت اقدام کنید.

در فرانسه دو نوع درخواست پناهندگی وجود دارد: 

رونــــد عــــادی: 21 روز فــــرصــــت داریــــد تــــا درخــــواســــت خــــود را بــــه دفــــتر فــــرانــــسویِ حــــمایــــت از پــــناهــــندگــــان و 
اشخاص بدون ملیت ارسال کنید. 

رونـــد ســـریـــع: در صـــورتـــی کـــه شـــما از یـــکی از کـــشورهـــای امـــن آمـــده بـــاشـــید. فهـــرســـت کـــشورهـــای امـــن در 
فوریهی 2015 : 

ورد، گـرجسـتان، غـنا، هـندوسـتان، مـقدونـیه، مـوریـس، • آلـبانـی، ارمنسـتان، بـینن، بـوسـنی-هـرزگـویـن، کـیپ
مولداوی، مغولستان، مونتهنگرو، سنگال، صربستان، تانزانیا.  

در صورتی که فرانسه حضور شما را تهدیدی برای نظم عمومی بداند. •

اگــر درخــواســت پــناهــندگــی شــما جــعلی یــا نــامــربــوط در نــظر گــرفــته شــود (بــه قــصد تــقلب، اثــر انگشــت •
سوخته).  

اگـر مـشمول رونـد سـریـع شـویـد، 15 روز فـرصـت داریـد تـا درخـواسـت خـود را بـه دفـتر فـرانـسویِ حـمایـت از 
کـه در بـازداشـت بـاشـید، ایـن فـرصـت، پـنج روز  پـناهـندگـان و اشـخاص بـدون مـلیت ارسـال کـنید. در صـورتـی
اسـت. سـپس دفـتر حـمایـت، 15 روز وقـت دارد (96 سـاعـت در صـورتـی کـه در بـازداشـت بـاشـید) تـا بـررسـی 

درخواست پناهندگی شما را پذیرفته یا رد نماید. 

دوبلین سه

فـرانـسه قـانـون دوبـلین سـه را امـضا کـرده اسـت. اگـر در سـال گـذشـته، اثـر انگشـت شـما در کـشوری دیـگری 
غــیر از فــرانــسه گــرفــته شــده بــاشــد، هــمان کــشور مــسئول پــرونــده شــما خــواهــد بــود و فــرانــسه تــالش خــواهــد 

کرد تا شما را به همان کشور باز گرداند. 



کشد؟ این روند چه مدت طول می

تــعیین زمــان دقــیق مــشکل اســت: ولــی بــرای دفــتر فــرانــسویِ حــمایــت از پــناهــندگــان و اشــخاص بــدون مــلیت 
کشـد. دادگـاه مـلی حـقوق پـناهـندگـان نـیز هـمین مـیزان زمـان را شـامـل  مـعموالً 6 مـاه الـی 1 سـال طـول مـی

میشود. 

تـوانـم  در طـول زمـان انـتظار بـرای تـصمیم دولـت در مـورد درخـواسـت پـناهـندگـی چـگونـه مـی
کنم؟ ای دریافت می زندگی کنم؟ آیا کمک هزینه

مــطابــق قــانــون، دولــت بــایــد بــه شــما مــسکنی را پــیشنهاد کــند، ایــن مــسکن در بیشــتر مــواقــع در کــادا، مــرکــز 
جـــویـــان اســـت، بـــعضی اوقـــات نـــیز در یـــک هـــتل یـــا مـــرکـــز اقـــامـــت اضـــطراری اســـت. بســـته بـــه  اســـکان پـــناه
وضـعیتتـان، مـقداری پـول دریـافـت خـواهـید کـرد (چـه تـنها بـاشـید و چـه هـمراه خـانـواده). در واقـع، در حـال 
حـاضـر کـمبود جـدی مـسکن مـسالـه مـهمی اسـت و مـمکن اسـت مـجبور شـویـد تـنها بـا آتـا (تـخصیص مـوقـت) 

- 320 یورو در ماه زندگی خود را سپری کنید. 

هـایـی کـه دولـت مـمکن اسـت بـرایتـان فـراهـم کـند را  اگـر اقـامـتگاه را تـرک کـنید یـا آن را نـپذیـریـد، تـمام کـمک
از دست خواهید داد.

هـــــای پـــــزشـــــکی در مـــــرکـــــز "پَـــــس" را در تـــــمام دوران اقـــــدام بـــــرای  شـــــما حـــــق اســـــتفادهی رایـــــگان از مـــــراقـــــبت
درخــواســت پــناهــندگــی داریــد. ســه مــاه بــعد از دریــافــت اجــازهی اقــامــت مــوقــت، "پَــس" مــیتــوانــد بــه شــما در 

های پزشکی دولتی کمک کند.  دسترسی به کمک

درخواست تجدیدنظر

اگــر تــقاضــای پــناهــندگــیتــان رد شــود، یــک مــاه فــرصــت داریــد تــا درخــواســت تجــدیــدنــظر خــود را بــه دادگــاه 
ملی پناهندگی ارائه کنید. شما حق دریافت کمک حقوقی از یک وکیل را دارید. 

درصــورتــی کــه "رونــد ســریــع یــا در اولــویــت" رســیدگــی بــه پــرونــده، شــامــل حــالتــان شــود، حــق دریــافــت کــمک 
حـقوقـی را نـداریـد و تـا مـوقـعی کـه درخـواسـت تجـدیـدنـظر مـیدهـید، از اخـراج احـتمالـی مـحفوظ نیسـتید. ولـی 

معموالً مقامات پیش از اقدام به اخراج، منتظر تصمیم نهایی میمانند. 

اگر زیر سن باشم چه خواهد شد؟

وضــعیت حــقوقــی فــرد زیــر ســنی کــه هــمراه والــدیــن آمــده اســت بــه وضــعیت حــقوقــی آنــها بســتگی دارد. اگــر 
والدین از کشور اخراج شوند، شخص زیرسن میتواند با اجازهی والدین خود در آنجا باقی بماند. 

فــــرد زیــــر ســــنی کــــه از والــــدیــــن جــــدا شــــده اســــت، نــــمیتــــوانــــد اخــــراج شــــود. وی ایــــن امــــکان را دارد کــــه بــــه 
خویشاوندان خود در یکی دیگر  از کشورهای اروپایی بپیوندد. 



اگـــر درخـــواســـت پـــناهـــندگـــی بـــدهـــید، آنـــها مـــسکنی را در ســـرپـــناه مـــوقـــت اضـــطراری کـــه تـــوســـط مـــددکـــاران 
اجــتماعــی اداره مــیشــود بــه شــما پــیشنهاد خــواهــند داد. درصــورتــی کــه درخــواســت شــما رد شــود، هــمچنان 

این اجازه را دارید که تا 18 سالگی در کشور باقی بمانید. 

اگر اقامت شما غیرقانونی است، هنوز میتوانید در یک سرپناه موقت اضطراری زندگی کنید. 

آید؟ ام پیش می چه اتفاقی برای خانواده

اگـر در جـریـان درخـواسـت پـناهـندگـی بـاالی 18 سـال بـاشـید، بسـتگان شـما (همسـر و فـرزنـدان) ایـن امـکان 
را دارند که به شما بپیوندند. شما باید قادر به اثبات رابطهیتان باشید (ازدواج یا گواهی تولد). 

درصـورتـی کـه مـوفـق بـه دریـافـت پـناهـندگـی شـدیـد، همسـر و فـرزنـدان شـما اجـازه دارنـد کـه بـه خـاک فـرانـسه 
وارد شده و زندگی کنند. 

ایــن فــرآیــند مــمکن اســت زمــان طــوالنــی (تــا حــدود دو ســال طــول بکشــد). پــیوســنت بــه خــانــواده بــایــد از طــریــق 
دفتر OFII صورت بگیرد. 

ایا اجازهی کار یا تحصیل دارم؟

بــعد از 1 ســال، امــکان درخــواســت بــرای اجــازهی کــار مــوقــت وجــود دارد. بــرای ایــن کــار شــما بــه یــک تعهــد 
اسـتخدام یـا قـرارداد کـاری نـیاز داریـد. سـپس مـیتـوانـید در شـرایـط قـانـونـی یـکسان مـانـند سـایـر کـارگـران 
خــــارجــــی کــــار کــــنید. یــــک فــــرد زیــــر ســــن کــــه بــــین 16 تــــا 18 ســــال اســــت مــــیتــــوانــــد ایــــن اجــــازه را بــــه شــــکل 

غیرمشروط دریافت کند.  

اگر موفق به دریافت پناهندگی شوید، مانند یک تبعهی کشور، اجازهی کار و تحصیل دارید. 

اگــــر زیــــر 18 ســــال هســــتید، اجــــازهی مــــدرســــه رفــــنت داریــــد. اگــــر زیــــر 16 ســــال داریــــد، تــــحصیل بــــرایتــــان 
اجباری است. 

از لـحاظ نـظری، در طـول فـرآیـند درخـواسـت پـناهـندگـی، رفـنت بـه دانـشگاه مـمکن اسـت. بـرای ایـن کـار، شـما 
نیاز به تسلط به زبان فرانسوی و بعضی مدارک مانند دیپلم وغیره برای بررسی دانشگاه دارید. 

اگــر مــوفــق بــه دریــافــت پــناهــندگــی شــویــد، ، اجــازهی تــحصیل در فــرانــسه و در صــورت نــیاز، دریــافــت کــمک 
مـــــالـــــی از دولـــــت  را داریـــــد. امـــــا بـــــرای ایـــــن کـــــار شـــــما هـــــمچنان بـــــه مـــــدارک خـــــواســـــته شـــــده بـــــرای تـــــحصیل 
هـــای زبـــان  مـــوردنـــظرتـــان و هـــمچنین ســـطح الزم زبـــان فـــرانـــسه نـــیاز داریـــد. هـــمچنین مـــیتـــوانـــید در کـــالس

های شغلی دسترسی پیدا کنید.  فرانسوی شرکت کنید و از طریق مرکز کاریابی به آموزش

درصورتی که موفق به دریافت پناهندگی نشوم و یا اخراج شوم، چه میشود؟



اگـر بـا درخـواسـت شـما مـوافـقت نـشود، مـیتـوانـید از CNDA درخـواسـت تجـدیـدنـظر کـنید. بـرای ایـن کـار یـک 
العجـــــل تـــــعیین شـــــده بـــــیتـــــوجـــــه بـــــاشـــــید،  مـــــاه فـــــرصـــــت داریـــــد. بهـــــتر اســـــت بـــــه جـــــای آنـــــکه نســـــبت بـــــه ضـــــرب
پـــرونـــدهیتـــان را حـــتی اگـــر نـــاقـــص بـــاشـــد ارائـــه دهـــید. (شـــما مـــیتـــوانـــید پـــرونـــدهی خـــود را تـــا پـــیش از زمـــان 

دادرسی تکمیل کنید). پرونده باید شامل حقایق و مدارک جدید باشد.

در روش اولـــویـــت یـــا رونـــد ســـریـــع، درخـــواســـت تجـــدیـــدنـــظر در حـــال تـــعلیق نـــخواهـــد بـــود بـــدیـــن مـــعنا کـــه ایـــن 
درخواست مانع اخراج نخواهد شد. 

درصـورتـی کـه درخـواسـتتـان رد شـود، بـه شـما اطـالع داده خـواهـد شـد کـه بـایـد خـاک فـرانـسه را تـرک کـنید. 
به این اقدام OQTF یا تعهد به ترک خاک فرانسه گفته میشود. 

ایـــن امـــکان وجـــود دارد کـــه از دفـــتر فـــرانـــسویِ حـــمایـــت از پـــناهـــندگـــان و اشـــخاص بـــدون مـــلیت درخـــواســـت 
بـررسـی مجـدد کـنید. بـرای ایـن کـار الزم اسـت تـا اسـناد و شـواهـد جـدیـدی کـه در پـرونـده اصـلی یـا رد شـده 
شـــما وجـــود نـــدارد را ارائـــه کـــنید. در غـــیر ایـــن صـــورت دفـــتر حـــمایـــت از پـــناهـــندگـــان بـــه ســـادگـــی درخـــواســـت 

بررسی مجدد شما را رد خواهد کرد. برای درخواست بررسی مجدد هشت روز فرصت دارید. 

هــای ســایــر کــشورهــای نــیز درخــواســت پــناهــندگــی  خــانــه مــمکن اســت بــه نــظر مــنطقی بــرســد کــه در ســفارت
کــنید، رســیدهــای درخــواســت را نــزد خــود نگهــداریــد تــا تعهــد و جــدیــِت دالیــل شــما را نــشان دهــد. ایــن کــار 

ممکن است منجر به تصمیم مثبت فرانسه یا یک کشور دیگر در آینده شود. 

همچنین تالش برای دریافت اجازهی اقامت به دالیل دیگر مانند (سالمت، کار) نیز ممکن است.

کـند، در ده سـال آیـنده، شـما قـادر  نـظر بـه قـوانـین دوبـلین، زمـانـی کـه فـرانـسه اثـر انگشـت شـما را ثـبت مـی
بــه تــقاضــای پــناهــندگــی در ســایــر کــشورهــای اروپــایــی نــخواهــید بــود (مــگر ایــنکه حــداقــل بــرای ســه مــاه از 

منطقه شنگن خارج شوید). 

هـــایتـــان رد شـــونـــد، شـــما در وضـــعیت بـــیقـــاعـــده در خـــاک فـــرانـــسه بـــه ســـر  درصـــورتـــی کـــه تـــمام درخـــواســـت
مـــیبـــریـــد. مـــمکن اســـت اخـــراج شـــویـــد. مـــمکن اســـت در مـــرکـــز اخـــراج نگهـــداری شـــویـــد یـــا تـــحت بـــازداشـــت 

خانگی قرار بگیرید.

در صورت تصمیم به اخراج، من را به کجا خواهند فرستاد؟

سه امکان وجود دارد: 

دوبـــلین ســـه (بــــخش مــــربــــوط بــــه رونــــد بــــرنــــامــــهی دوبــــلین را مــــشاهــــده کــــنید): اخــــراج بــــه کــــشور دیــــگر -
اتحادیهی اروپا 

رد درخواست پناهندگی: ممکن است به کشور اصلی خود اخراج شوید. -



خـواهـند شـما را بـه آن بـفرسـتند، اخـراج نـمیتـوانـد - در بـعضی مـوارد، بـه خـاطـر شـرایـط کـشوری کـه مـی
قاعده باقی خواهید ماند.   صورت بگیرد. شما در یک وضعیت بی

زندگی بدون مدارک الزم در اینجا چقدر آسان خواهد بود؟

کـنید، بـه کـلینک رایـگان "پَـس" دسـترسـی خـواهـید داشـت. در ایـن کـلینیک  اگـر در یـک شهـر بـزرگ زنـدگـی مـی
گـیری بـرای حـامـلگی یـا سـقط جـنین در  مـیتـوانـید بـا پـزشـک مـالقـات کـرده و درمـان رایـگان دریـافـت کـنید. پـی

فرانسه رایگان است.

هــای حــمایــت از مــهاجــریــن وجــود دارنــد (جــمع بــدون مــدرک شــناســایــی) کــه بــه  در بــرخــی از شهــرهــا، گــروه
کـــنند. اگـــر مـــیتـــوانـــید، تـــعدادی اظـــهارنـــامـــهی پـــولـــی کـــه بـــه  هـــای الزم کـــمک مـــی شـــما بـــرای دریـــافـــت حـــمایـــت
قـاعـدهمـند شـدن وضـعیتتـان کـمک کـند، تـهیه کـنید. درحـال حـاضـر، بـر اسـاس قـانـون، شـما مـیتـوانـید بـعد 
از 5 سـال دارای وضـعیت قـاعـدهمـند شـویـد. بـرای ایـن مـنظور الزم اسـت تـا حـضور خـود در کـشور را ثـابـت 
ایــد و  ایــد، تــا ســطح مــعینی زبــان فــرانــسوی آمــوخــته کــنید و نــشان دهــید کــه بــرای مــدت مــشخصی کــار کــرده

روند. فرزندان شما نیز به مدرسه می

شما میتوانید ازدواج کنید. به سرپناه اضطراری دسترسی داشته باشید و حساب بانکی باز کنید.

ها تماس

سازماندهی دربرابر اخراج و در صورت بازداشت چه کنیم:

sanspapiers.internetdown.org

منابع اطالعات حقوقی
گروه اطالعات و حمایت از مهاجرین

gisti.org 

سیَمد:
lacimade.org

ها در همبستگی با تمام مهاجرین فدراسیون انجمن
 http://www.fasti.org

ها آورده میشود:  های محلی در همه جای فرانسه وجود دارند، در این جا فهرستی از این گروه گروه

 http://www.gisti.org/spip.php?article1506



وزارت قاعدهمند سازی همهی مهاجرین بیمدرک  

 http://www.ministere-de-la-regularisation-de-tous-les-sans-papiers.net/joomla1.5

به اروپا خوش آمدید

 w2eu.info 

روند)   آموزش بدون مرز (حمایت از افرادی که به مدرسه می

 http://www.educationsansfrontieres.org

جو در فرانسه اطالعات اضافی برای زنان پناه

اگـر شـما زن هسـتید و تـصمیم داریـد کـه در فـرانـسه یـا جـایـی دیـگری در اروپـا تـقاضـای پـناهـندگـی بـدهـید، 
میتوانید اطالعاتی که در پی خواهد آمد را در نظر داشته باشید:

جــویــی اروپــا بــه رســمیت شــناخــته شــده اســت،  هــای خــاص نســبت بــه زنــان در قــانــون پــناه وجــود آزار و اذیــت
هــــا بــــه خــــصوص شــــامــــل مــــوارد زیــــر  ولــــی مــــتاســــفانــــه هــــمیشه مــــحترم شــــمرده نــــمیشــــود. ایــــن آزار و اذیــــت
مــیشــونــد: خــشونــت خــانــگی (درصــورتــی کــه شــما قــربــانــی خــشونــت شــدیــد خــانــگی هســتید و نــمیتــوانــید از 
پـلیس و نـهادهـای قـضایـی کـشور خـود انـتظار حـمایـت داشـته بـاشـید)، نـاقـصسـازی جـنسی زنـان (بـریـدن 
آلـت تـناسـلی زنـان)، ازدواج اجـباری، تـجاوز جـنسی – بیشـتر بـه عـنوان تـاکـتیکی بـرای جـنگ اسـتفاده شـده 

های ناموسی و  روسپیگری اجباری. باشد – جرم

ناقصسازی جنسی زنان

در "لـــیل" (بـــا قـــطار یـــک ســـاعـــت فـــاصـــله از کـــالـــه)، شـــما مـــیتـــوانـــید بـــرای زنـــانـــی کـــه مـــورد ایـــن عـــمل قـــرار 
هـای پـزشـکی و اجـتماعـی الزم را پـیدا کـنید. در بـیمارسـتان مـیتـوانـند بـرایتـان یـک گـواهـی  انـد مـراقـبت گـرفـته
در رابـطه بـا عـملی کـه روی شـما صـورت گـرفـته اسـت، تـهیه کـنند و ایـن گـواهـی مـدرکـی قـانـونـی بـرای اثـبات 

مدعای شما در جهت درخواست پناهجویی است. 

آدرس: 

  59 – LILLE
  Hôpital Saint Vincent de Paul

  Boulevard de Belfort 59000 Lille
  ) 03 20 87 48 48
  8 www. ghicl.fr

  Dr. Richard Matis, gynecologist and obstetrician



  GAMS Nord-Pas-de-Calais
  59000 Lille

  06 87 71 67 64
  www.federationgams.org



هلند 

در این کشور به چه زبانهایی صحبت میشود؟ 

زبان های رسمی: هلندی، فریسکی، انگلیسی

از کاله چقدر فاصله دارد؟ 

مـرز هـلند 140 کـیلومـتری شـرق کـالـه اسـت. شهـرهـای بـزرگ آن عـبارت هسـتند از: روتـردام (290 کـیلومـتر) 
و آمستردام (360 کیلومتر).  قطارها از طریق بلژیک عبور میکنند. 

فرآیند پناهندگی چگونه است؟ 

شــما بــایــد طــی 48 ســاعــت درخــواســت پــناهــندگــی کــنید. مــیتــوانــید بــه مــرکــز پــلیس بــرویــد. درصــورتــی کــه از 
گـیرد، درخـواسـت  ایـد، بـایـد در محـل پـذیـرش مـرکـزی (COL) جـایـی کـه ثـبت صـورت مـی راه زمـین وارد شـده
جــویــی اســت.  خــود را ارائــه کــنید. دفــتر خــدمــات مــهاجــریــن و تــابــعیت (IND) مــسئول ثــبت مــتقاضــیان پــناه
دارد. یــک مــرکــز درخــواســت نــیز  ادارهی اتــباع خــارجــی از تــعداد اطــالعــات شــخصی افــراد یــادداشــت بــرمــی
در فـــرودگـــاه وجـــود دارد، ولـــی در آنـــجا مـــجبور هســـتید بـــا پـــلیس نـــظامـــی ســـلطنتی مـــواجـــه شـــویـــد کـــه مـــمکن 

است به بازداشت منتهی شود. 

کـــنید، دفـــتر خـــدمـــات مـــهاجـــریـــن و  روزی کـــه شـــما درخـــواســـت پـــناهـــندگـــی خـــود را بـــه طـــور رســـمی ارائـــه مـــی
تـــابـــعیت، اولـــین مـــصاحـــبه را بـــه مـــنظور شـــناســـایـــی هـــویـــت، مـــلیت و راه ســـفرتـــان از کـــشور اصـــلی تـــا هـــلند 
انــجام مــیدهــد. از روز اول بــه طــور خــودکــار یــک وکــیل بــرای شــما در نــظر گــرفــته مــیشــود. ایــن شــانــس را 
داریـد کـه بـه ایـن مـوضـوع انـتقاد کـنید. مـصاحـبهی دوم، دالیـل تـقاضـای پـناهـندگـی شـما را پـوشـش خـواهـد 
داد. بــرایتــان مــترجــمی در نــظر گــرفــته مــیشــود. هــر پــناهــجو از حــق مــساعــدت قــانــونــی رایــگان بــرخــوردار 

است.

آورد (نـمیتـوانـند  درخـواسـت تجـدیـدنـظر در جـریـان پـناهـندگـی طـوالنـی، پـرونـدهیتـان را بـه حـالـت تـعلیق در مـی
شــما را در طــول تجــدیــدنــظر اخــراج نــمایــند). درخــواســت تجــدیــدنــظر بــایــد طــی چــهار هــفته پــس از دریــافــت 
جــواب رد صــورت بــگیرد. پــس از تــصمیم  دادگــاِه مــنطقه در هــر دو رونــد کــوتــاه و طــویــل بــررســیِ درخــواســت 
پـناهـندگـی، شـما مـیتـوانـید کـه بـه هـیأت دولـت درخـواسـت تجـدیـدنـظر ارائـه کـنید ولـی ایـن درخـواسـت، تـعلیقی 

نیست. 

دفـــتر خـــدمـــات مـــهاجـــریـــن و تـــابـــعیت، مـــتقاضـــیان ســـوریـــه را در اولـــویـــت قـــرار داده اســـت. ایـــن مـــوضـــوع از 
فوریهی سال 2013 آغاز شده و البته معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. 

چه مدت زمانی طول خواهد کشید؟ 

در فرآیند کوتاه مدت، بین 8 روز تا 6 ماه به همراه هر درخواست تجدیدنظر، زمان الزم است. 



هـا مـنتظر بـمانـید. اگـر پـرونـدهی شـما ضـعیف تـلقی  هـا یـا مـاه بـرای مـصاحـبهی اول مـجبور هسـتید کـه هـفته
شــود، مــمکن اســت طــی هشــت روز تــصمیم نــهایــی را دریــافــت کــنید. بــه ایــن مــعنا کــه شــما بــایــد ســرپــناه را 
بــــعد از 4 هــــفته تــــرک کــــنید. در طــــول ایــــن مــــدت مــــیتــــوانــــید در دادگــــاه بــــه ایــــن درخــــواســــت اعــــتراض کــــنید. 
درصـورتـی کـه در مـحکمه بـرنـده شـویـد، رونـد رسـیدگـی بـه پـرونـدهی شـما ادامـه پـیدا خـواهـد کـرد و ایـن حـق را 
داریـــد کـــه زمـــان طـــوالنـــیتـــری بـــاقـــی بـــمانـــید. اگـــر پـــرونـــدهی شـــما جـــدیتـــر در نـــظر گـــرفـــته شـــود، زمـــان بـــرای 

گیری اول برای چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.  تصمیم

ای دریــافــت  تــا زمــان اطــالع از تــصمیم نــهایــی، چــگونــه زنــدگــی خــواهــم کــرد؟ آیــا کــمک هــزیــنه
خواهم کرد؟ 

بـه شـما محـلی بـرای سـکونـت و بـرای غـذا، لـباس و سـایـر مـخارج شـخصی، بـلیط حـمل و نـقل عـمومـی بـرای 
هـای تـفریـحی و آمـوزشـی، و  هـای قـانـونـی در رونـد پـناهـجویـی، فـعالـیت هـای مـربـوط بـه کـمک وآمـد بـه مـکان رفـت
جـویـی کـه اجـازهی اقـامـت  گـی داده مـیشـود. مـتقاضـیان پـناه هـای امـور پـزشـکی، ، کـمک هـزیـنهی هـفته هـزیـنه
ای پـــیدا کـــند در مـــرکـــز اولـــیهی  انـــد، اجـــازه دارنـــد تـــا زمـــانـــی کـــه دفـــتر COA بـــرایشـــان خـــانـــه دریـــافـــت کـــرده
کـنند.  پـذیـرش بـاقـی بـمانـند. سـاکـنان مـرکـز پـذیـرش مـعموال بـین 5 تـا 8 نـفر در یـک واحـد بـا هـم زنـدگـی مـی
جــــویــــی مــــیتــــوانــــند بــــه دکــــتر عــــمومــــی، مــــامــــا (قــــابــــله) یــــا  مــــانــــند ســــایــــر اشــــخاص در هــــلند، مــــتقاضــــیان پــــناه
جـویـی اولـین مـکان بـرای مـراجـعه بـه مـنظور بـررسـی  بـیمارسـتان مـراجـعه کـنند. مـرکـز سـالمـِت مـتقاضـیان پـناه

مسائل مربوط به سالمت است. 

اگر زیر سن باشم چه میشود؟

هـایـی کـه کـودک بـه هـمراه دارنـد حـداکـثر تـا 14 روز بـازداشـت مـیشـونـد. کـودکـان بـدون سـرپـرسـت  خـانـواده
هـای مـربـوط  کـنند. گـروه هـای جـوانـان اداره مـیشـونـد، زنـدگـی مـی هـای کـوچـک کـه تـوسـط سـازمـان در سـرپـناه
کـــنند. کـــودکـــان در ســـنین  بـــه اســـکان کـــودکـــان مـــعموالً تـــحت نـــظارت 24 ســـاعـــته از 12 کـــودک نگهـــداری مـــی

مدرسه (زیر 18 سال) مجبور هستند به مدرسه بروند. 

آید؟ ام چه پیش می برای خانواده

تــنها شــرکــای مــزدوج بــه عــنوان اعــضای خــانــواده در نــظر گــرفــته مــیشــونــد. در مــورد افــرادی کــه در کــشور 
گــرایــان) اســتثنا وجــود دارد. امــکان آوردن کــودکــان زیــر  خــود قــادر بــه ازدواج نیســتند (بــرای مــثال: هــمجنس

18 سال نیز وجود دارد. 

آیا اجازهی کار و درس دارم؟  



هـا و جـلسات مـشاوره شـرکـت کـنند. شـما  بسـته بـه مـرحـلهی پـناهـندگـی، افـراد بـزرگـسال مـیتـوانـند در بـرنـامـه
مـــیتـــوانـــید بـــرای نگهـــداری از مـــرکـــز، تـــمیز کـــردن فـــضاهـــای مشـــترک و غـــیره کـــار کـــرده و دســـتمزد انـــدکـــی، 
حــدود 13.80 یــورو در هــفته دریــافــت کــنید. شــش مــاه پــس از درخــواســت پــناهــندگــی، اجــازهی کــار کــردن 
داریــد. بــرای اســتفاده از مــواد آمــوزشــی یــا تــماس بــا خــانــواده و دوســتان، مــیتــوانــید بــه مــرکــز آمــوزش بــاز 
جـویـان مـیتـوانـند هـر 12 مـاه تـنها حـداکـثر 24 هـفته کـار کـنند. قـبل از  (اوپـن لـیرسـنتروم) مـراجـعه کـنید. پـناه

.(tewerkstellingsvergunning) آغاز کار، کارفرما باید برای شما درخواست اجازه کار کند

ام موافقت شود، چه پیش خواهد آمد؟  درصورتی که با درخواست پناهندگی

هــای یــکپــارچــهســازی شــرکــت کــنید. شــما  اگــر بــه شــما اجــازهی اقــامــت پــناهــندگــی داده شــود، بــایــد در دوره
مــیتــوانــید کــار دســتمزدی انــجام دهــید و درس بــخوانــید. تــوســط آژانــس مــرکــزی بــرای پــذیــرش مــتقاضــیان 

ای تهیه میشود.  پناهندگی برای شما خانه

درصورتی که درخواست پناهندگی من رد شود، چه پیش خواهد آمد؟ 

4 هفته پس از تصمیم منفی، شما باید مرکز پذیرش را ترک کنید. 

در صورتی که بازداشت شوم، چه پیش خواهد آمد؟ 

ای از حـقوق بـه شـما  بـه مـحض بـازداشـت در مـورد حـقوقتـان مـطلع خـواهـید شـد، ولـی فهـرسـت نـوشـته شـده
ارائــه نــمیشــود. شــما از حــق داشــنت وکــیل و مــترجــم بــرخــوردار هســتید. مــیتــوانــید از طــریــق وکــیل، یــکی از 

اقوام خود را باخبر کنید.

روند بازداشت و حقوق

در هــلند، افــرادی کــه درگــیر فــرآیــند پــناهــندگــی هســتند مــمکن اســت بــازداشــت شــونــد. ایــن بــازداشــت مــمکن 
هــــای عــــادی بــــه ســــر بــــرد.  اســــت تــــا 18 مــــاه طــــول بکشــــد و بــــعضی اوقــــات فــــرد بــــازداشــــت شــــده در زنــــدان

های مربوط به سالمت باید فراهم شوند.  مراقبت

زندگی بدون اجازهی اقامت در اینجا چقدر ممکن است؟ 



هــای مــوســسات  کــنند. تــعداد کــمی از آنــها مــیتــوانــند بــدون کــمک بیشــتر مــهاجــریــن در خــیابــان زنــدگــی مــی
هـایـی واداشـته  حـساب غـیردولـتی بـه خـدمـات دسـترسـی پـیدا کـنند. اکـثر اوقـات، مـهاجـریـن بـه امـضای صـورت
مـیشـونـد کـه نـبایـد مـجبور بـه پـرداخـت آن بـاشـند. صـندوق بهـداشـتی دولـت ( CVZ) "خـدمـات الزم پـزشـکی" 
مـهاجـریـن بـدون مـدرک را تـحت پـوشـش قـرار مـیدهـد. امـکان کـار وجـود دارد: نگهـداری از کـودکـان، کـارهـای 
هــا. بــعضی اوقــات، بــخش بــازرســی کــار بــرای بــررســی کــارگــران  ســاخــتمانــی، بــاغــبانــی یــا کــار در رســتوران
کـند. کـارفـرمـا مـیتـوانـد بـرای هـر کـارگـر غـیرقـانـونـی بـین 4000 تـا 8000  هـا بـازدیـد مـی غـیرقـانـونـی از شـرکـت
یــورو جــریــمه شــود. یــک کــارگــر غــیرقــانــونــی جــریــمه نــمیشــود ولــی دســتگیر شــده و در بــازداشــت نــگه داشــته 
کـنید، تـحت قـانـون کـار رسـماً از حـق و حـقوقـی بـرخـوردار هسـتید. کـارفـرمـایـان مـمکن  مـیشـویـد. اگـر کـار مـی
اســت بــخواهــند از وضــعیت آســیبپــذیــر شــما ســوءاســتفاده کــرده و شــما را بــه کــار در شــرایــط بــسیار بــد یــا 
خـــالف مـــیلتـــان مـــجبور کـــنند (بـــرای مـــثال کـــار در صـــنعت ســـکس). اگـــر مـــجبور بـــه کـــار هســـتید، مـــیتـــوانـــید 
کـارفـرمـای خـود را بـه پـلیس گـزارش دهـید و مـمکن اسـت بـه دلـیل قـربـانـی قـاچـاق انـسانـی بـودن، بـر اسـاس 

قانون B9  از حق ماندن در کشور برخوردار شوید. 

ها تماس

کمک حقوقی رایگان 
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آملان

در آملان به چه زبانهایی صحبت میشود؟ 

زبان رسمی آملانی است (انگلیسی اغلب در شهرهای بزرگ استفاده میشود).

فاصلهی آملان از کاله چقدر است؟

مـرز آملـان 340 کـیلومـتری شـرق کـالـه قـرار دارد. شهـرهـای بـزرگ ایـن کـشور عـبارت هسـتند از کـلن (460 
کـــیلومـــتر)، هـــامـــبورگ (770 کـــیلومـــتر)، فـــرانـــکفورت (600 کـــیلومـــتر) و پـــایـــتخت آن بـــرلـــین (950 کـــیلومـــتر). 
آملــان از طــرف شــرق بــا فــرانــسه هــم مــرز اســت. غــیر از ایــن مــسیر، قــطارهــا از طــریــق بــلژیــک و هــلند عــبور 

میکنند. 

روند تقاضای پناهندگی چگونه است؟ 

شــما مــیتــوانــید درخــواســت پــناهــندگــی خــود را در هــر ادارهی فــدرال مــهاجــرت و پــناهــندگــی (BAMF) ارائــه 
کـــنید. اگـــر در دیـــگر نـــهادهـــای دولـــتی (پـــلیس، مـــقامـــات محـــلی مـــهاجـــرت یـــا ادارهی امـــور اتـــباع خـــارجـــی) 
درخـــواســـت پـــناهـــندگـــی بـــدهـــید، بـــه ادارهی مـــهاجـــرت و پـــناهـــندگـــی ارجـــاع داده مـــیشـــویـــد. در آملـــان ادارات 

ای نیستند و معموالً بهتر است شخص دیگری شما را همراهی کند. های دوستانه مکان

در ادارهی فـــدرال، از شـــما خـــواســـته مـــیشـــود کـــه اطـــالعـــات شـــخصی خـــود را ارائـــه دهـــید و (بـــرای دوبـــلین 
سـه) عـکس و اثـر انگشـتتـان نـیز گـرفـته مـیشـود. مـمکن اسـت از شـما 25 سـوال در مـورد خـودتـان پـرسـیده 
شــود (مــانــند: چــگونــه بــه آملــان آمــدیــد، آخــریــن محــل ســکونــت). پــاســخ هــای شــما ضــبط مــیشــونــد و بــعداً در 
گـیرنـد. مـطابـق قـانـون، در جـریـان هـر دو مـصاحـبه بـایـد  جـریـان مـصاحـبهی اصـلی مـورد اسـتفاده قـرار مـی
یــک مــترجــم هــمزبــان بــا شــما بــرایتــان آورده شــود. مــنت هــر مــصاحــبه فــقط زمــانــی بــایــد امــضا شــود کــه از 

محتوای آن مطمئن هستید. در آملان دریافت کمک های رایگان حقوقی دشوار است. 

کشد؟ چه مدت زمانی طول می

این پروسه میتواند بین 6 تا 12 ماه زمان ببرد. 

ای  تـوانـم زنـدگـی کـنم؟ آیـا کـمک هـزیـنه در طـول زمـان انـتظار بـرای دریـافـت تـصمیم، چـگونـه مـی
کنم؟ دریافت می

بـــــه شـــــما اجـــــازهی اقـــــامـــــت محـــــدود داده مـــــیشـــــود  (Aufenthaltsgestattung). سیســـــتمی بـــــه نـــــام "ایـــــزی" 
ای جـــمعی و مشـــترک  کـــند. شـــما یـــک تـــخت در خـــانـــه مـــتقاضـــیان پـــناهـــندگـــی را در ســـراســـر آملـــان پـــخش مـــی
هـا در شهـرهـا و بـعضی  هـا مـتغیر اسـت. بـعضی از ایـن خـانـه کـنید. شـرایـط زنـدگـی در ایـن خـانـه دریـافـت مـی
در حـومـهی شهـر قـرار دارنـد. شـما در مـورد جـایـی کـه فـرسـتاده مـیشـویـد حـق انـتخاب نـداریـد و چـهار مـاهِ 

اول، امکان سفرتان محدود خواهد بود. همچنین مقداری پول نیز دریافت میکنید. 



در مورد افراد زیر سن چگونه است؟

ای هــــمراه بــــا دیــــگر افــــراد زیــــر 18 ســــال داده مــــیشــــود. در آنــــجا یــــک مــــددکــــار  بــــه شــــما جــــایــــی در خــــانــــه
اجـتماعـی، تـخت خـواب، غـذا و مـقداری پـول خـواهـید داشـت. احـتمال دارد آمـوزش تـحصیلی یـا شـغلی نـیز 
دریــافــت کــنید. آوردن اعــضای خــانــواده بــرای پــیوســنت بــه شــما کــار دشــواری اســت. بــعد از ایــنکه 18 ســالــه 

شدید، ممکن است از کشور اخراج شوید. 

آید؟  ام چه پیش می در مورد خانواده

ایـد مـمکن اسـت خـانـوادهیتـان (شـوهـر، زن، کـودکـان زیـر سـن) نـیز  اگـر شـما اجـازهی اقـامـت دریـافـت کـرده
این اجازه را کسب کنند. افرادی که برای پیوسنت به اعضای خانواده میآیند هم حق کار کردن دارند. 

توانم کار کنم و درس بخوانم؟ آیا می

جــویــی، مــیتــوانــید بــرای اجــازهی کــار درخــواســت بــدهــید. در آملــان  پــس از گــذشــت ســه مــاه از پــروســهی پــناه
ای صادر میشود که کارگر نیاز است.  های کاری این اجازه بیشتر در حوزه

چه اقداماتی باید انجام دهم؟ 

برای اجازهی کار باید درخواست خود را به آژانس کار فدرال ارائه دهید.

آید؟ درصورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود، چه پیش می

هـای رایـگان زبـان آملـانـی وجـود دارد تـا شـانـس شـما را  بـا اجـازهی اقـامـت در آملـان، امـکان شـرکـت در دوره
در یــــافــــنت کــــار افــــزایــــش دهــــد. تــــا زمــــانــــی کــــه بــــتوانــــید مــــسئولــــیت خــــود را بــــر عهــــده بــــگیریــــد، کــــمک هــــزیــــنهی 
اجـتماعـی دریـافـت خـواهـید کـرد. اجـازهی سـفر بـه سـایـر کـشورهـای اروپـایـی را داریـد امـا نـمیتـوانـید در آن 

کشورها زندگی کنید. 

جویی من رد شود، چه اتفاقی رخ میدهد؟  درصورتی که درخواست پناه

مـــدارا (دولـــدونـــگ): درخـــواســـت شـــما رد شـــده ولـــی قـــادر بـــه ســـفر نیســـتید یـــا پـــاســـپورت الزم بـــرای اخـــراج را 
نــداریــد یــا وضــعیت درکــشور اصــلی شــما بــرای بــازگشــت مــطلوب نیســت. ایــن یــک تــوافــق کــوتــاه مــدت بــرای 
چــند هــفته اســت ولــی مــیتــوانــد بــرای چــندیــن ســال تــمدیــد شــود. از لــحاظ قــانــونــی اجــازهی کــار کــردن داریــد 

اما عمالً چهار سال اول، این امر بسیار دشوار است. امکان دریافت آموزش برای کار وجود دارد. 

اگـر درخـواسـت شـما رد شـود، ادارهی فـدرال نـتیجه را بـه صـورت کـتبی بـه اطـالعتـان خـواهـد رسـانـد. امـکان 
درخــواســت تجــدیــدنــظر وجــود دارد امــا ایــن کــار بــایــد طــی 1 یــا 2 هــفته بــه صــورت کــتبی انــجام شــود. شــما 
مـیتـوانـید بـرای دریـافـت کـمک حـقوقـی، درخـواسـت بـدهـید ولـی مـمکن اسـت مـورد قـبول واقـع نـشود. پـیش از 

اخراج از کشور، احتمال دارد مجبور شوید که حدود 18 ماه در مرکزی بسته منتظر بمانید.



آید؟  درصورت بازداشت چه پیش می

بــه مــحض بــازداشــت، از حــقوق خــود بــاخــبر مــیشــویــد. ســند کــتبی حــاوی تــمام حــقوق (بــه زبــان آملــانــی) بــه 
شــما نــشان داده مــیشــود. درصــورتــی کــه بــه زبــان آملــانــی صــبحت نــکنید، یــک مــترجــم مــحتویــات لیســت را 
بـرایتـان تـوضـیح خـواهـد داد. سـپس از شـما خـواسـته مـیشـود تـا سـندی را مـبنی بـر ایـنکه در مـورد تـمامـی 

اید، امضا کنید. میتوانید به صورت رایگان یک مترجم داشته باشید. حقوقتان مطلع شده

توانم در اینجا بدون اجازهی اقامت زندگی کنم؟  چگونه می

کـنند. بـرخـی بـه صـورت مـخفی در  حـدود 500.000 تـا 1.500.000 نـفر در آملـان بـدون مـدرک زنـدگـی مـی
انــد. هــمچنین  انــد امــا آن را از دســت داده کــنند. بــرخــی دیــگر زمــانــی اجــازهی اقــامــت داشــته آملــان کــار مــی
کــنند. شــرایــط  افــرادی نــیز هســتند کــه پــس از رد درخــواســت پــناهــندگــیشــان بــه صــورت مــخفی زنــدگــی مــی
هــای پــزشــکی را  زنــدگــی افــراد غــیرقــانــونــی بــسیار بــد اســت. آنــها نــمیتــوانــند حــقوق اجــتماعــی مــانــند کــمک
گیرند.  درخواست کنند، در نتیجه، کارگران غیرقانونی توسط کارفرمایان خود مورد سوءاستفاده قرار می

ها تماس

های پزشکی برای اشخاص بدون مدرک کمک

هــای ایــن  ادارات پــزشــکی زیــادی در شهــرهــای مــختلف آملــان وجــود دارد. در ایــن وبســایــت لیســت و نــقشه
medibueros.m-bient.com :ادارات وجود دارد

دفتر پزشکی کمک به پناهندگان (برلین) 

حمایت پزشکی برای افراد بدون مدرک

 Mehringhof, Gneisenaustr. 2A, Hinterhof, Aufgang 3, 2. Stock, Berlin- Kreuzberg

  info@medibuero.de

 www.medibuero.de

پزشکی مهاجر مالِتسِتر

پزشکی برای افراد بدون بیمهی سالمت

  Aachener Str. 12, 10713 Berlin-Wilmersdorf

  030 82 72 26 00



 MMMedizin@malteser-berlin. de

تماسهای بیشتر

 (PRO ASYL) پرو اسایل: موسسه مستقل حقوق بشر

  0049 (0)69 23 06 88

  proasyl@proasyl.de

 proasyl.de

:(KUB) (برلین) کوب

های حقوقی های مختلف، دیدار، کمک مرکز اطالعرسانی، مشاوره به زبان

  Oranienstr. 159, 10969 Berlin (the nearest u-bahn train is Mortizplatz)
  030 -614 94 00, 030 - 614 94 04

  http://www.kub-berlin.org



  kontakt @ kub-berlin

(Ban Ying e.V.) (برلین) انجمن بان یینگ

اند کشی یا قاچاق انسان را تجربه کرده کمک به زنان مهاجری که خشونت، بهره

  Anklamer Str. 38, 10115

  030 440 63 73, or 030 440 63 74

  info@ban-ying.de

 www.ban-ying.de

دانمارک

ها صحبت میشود؟  در دانمارک به کدام زبان

زبان رسمی، دانمارکی است. زبان انگلیسی نیز در بسیاری موارد استفاده میشود. 

فاصله دانمارک از کاله چقدر است؟

شهـر مـرزیِ تـونـدر 900 کـیلومـتر و پـایـتخت دانـمارک، کـپنهاگ 1200 کـیلومـتر از کـالـه فـاصـله دارد. قـطار 
کند.  از طریق بلژیک و آملان عبور می

روند تقاضای پناهندگی چگونه است؟ 

در دانــمارک، مــیتــوانــید شــخصاً در یــک مــرکــز پــلیس یــا مــرکــز اقــامــت "ســندهــولــم" نــزدیــک ایســتگاه اَلِــرود 
درخــواســت پــناهــندگــی خــود را ارائــه کــنید. شــما نــمیتــوانــید خــارج از مــرز دانــمارک درخــواســت پــناهــندگــی 
انـد، تـوسـط پـلیس ثـبت شـده، عـکس و اثـر انگشـتشـان گـرفـته مـیشـود و  بـدهـید. کـسانـی کـه در مـرز رد نشـده
ســپس بــه مــرکــز اقــامــت ســندهــولــم، جــایــی کــه تــوســط مــوســسهی صــلیب ســرخ دانــمارک اداره و در آن رونــد 
عـــادی پـــناهـــندگـــی آغـــاز مـــیشـــود، مـــنتقل مـــیشـــونـــد. هـــمچنین اگـــر شـــما از یـــک بـــیماریِ جـــدیِ ثـــبت شـــدهی 
فـیزیـکی یـا روانـی رنـج مـیبـریـد و در کـشورتـان هـیچ درمـانـی بـرای آن وجـود نـدارد، مـیتـوانـید خـارج از رونـد 

عادی پناهندگی، درخواست اجازهی اقامت بشردوستانه کنید.

ای دریـــافـــت  در طـــول انـــتظار بـــرای دریـــافـــت تـــصمیم، چـــگونـــه زنـــدگـــی کـــنم؟ آیـــا کـــمک هـــزیـــنه
کنم؟ می



از مــتقاضــیان پــناهــندگــی در دانــمارک انــتظار مــیرود کــه در طــول رســیدگــی بــه درخــواســت پــناهــندگــیشــان 
در مــراکــز زنــدگــی کــنند. فــرزنــدان مــتقاضــیان پــناهــندگــی از حــق مــراقــبت بهــداشــتی بــرابــر بــا کــودکــان مــقیم 
دانـــمارک بـــرخـــوردار هســـتند. در صـــورت نـــیاز بـــه مـــراقـــبت بهـــداشـــتی و مـــوارد اورژانـــسی یـــا تـــسکین درد، 
مــخارج مــربــوطــه بــرای مــتقاضــیان پــناهــندگــی بــزرگــسال تــوســط اداره خــدمــات مــهاجــریــن دانــمارک پــرداخــت 
هـای اولـیه را دریـافـت خـواهـید  مـیشـود. شـما مـسکن رایـگان، غـذا (در یـک کـافـهتـریـا یـا بـرای پـخنت) و لـباس
کــرد. بــرای خــریــد لــباس، لــوازم بهــداشــتی شــخصی و غــذا ، مــگر آنــکه در یــکی از مــراکــزی زنــدگــی کــنید کــه 
هــای بهــداشــتی الزم، تــحصیل و  غــذای رایــگان مــیدهــند، پــول دریــافــت خــواهــید کــرد. هــمچنین بــرای مــراقــبت
جـویـی، مـخارج حـمل و  هـای مـربـوط بـه مـتقاضـیان پـناهـندگـی بـزرگـسال، مـسکن در مـرکـز پـناه سـایـر فـعالـیت
نـــقل بـــرای جـــلسات بـــا مـــسئولـــین وغـــیره نـــیز بـــایـــد مـــورد حـــمایـــت قـــرار بـــگیریـــد. کـــمک هـــزیـــنهی بیشـــتر بـــرای 

حمایت از کودکان موجود است. 

کشد تا تصمیم نهایی گرفته شود؟ چه مدت طول می

جــواب بــه درخــواســت پــناهــندگــی بســته بــه پــرونــده و مــیزان ورود مــهاجــریــن مــیتــوانــد بــین 3 مــاه تــا 1 ســال 
طول بکشد. 

توانم کار کنم و درس بخوانم؟   آیا می

درصـورتـی کـه بـاالی 18 سـال بـاشـید، مـیتـوانـید بـعد از 6 مـاه، در ادارهی خـدمـات مـهاجـرت دانـمارک بـرای 
هـایـی  جـویـان بـاالتـر از 18 سـال بـایـد در دوره جـویـی درخـواسـت بـدهـید. پـناه اجـازهی کـار در حـین دوران پـناه
جــویــی اداره مــیشــود، شــرکــت کــنند. بــرخــی امــکانــات هــم بــرای تــحصیل وجــود دارنــد،  کــه تــوســط مــرکــز پــناه
هـای ابـتدایـی زبـان دانـمارکـی  خـصوص وقـتی بـتوانـید انـگلیسی صـحبت کـنید. هـر کـسی مـیتـوانـد بـه دوره بـه

یا انگلیسی دسترسی داشته باشد. 

هـای خـاصـی بـرای کـودکـان بـین سـنین 7 و 16 پـیشنهاد مـیشـود. بـه کـودکـان، دانـمارکـی، انـگلیسی و  دوره
گردد، آموزش داده میشود.  سایر موضوعاتی که در مدرسهی ابتدایی و راهنمایی دانمارک تدریس می

اگر زیر سن باشم، وضعیت چگونه خواهد بود؟

ای تـــعیین مـــیشـــود کـــه کـــارمـــند ادارهی مـــهاجـــرت  درصـــورتـــی کـــه تـــنها و زیـــر ســـن بـــاشـــید، بـــرایتـــان نـــمایـــنده
ای زنـدگـی خـواهـید کـرد. فـقط  نیسـت. درخـواسـت شـما بـایـد بـه سـرعـت بـررسـی شـود و در مـرکـز اقـامـت ویـژه
زمـانـی مـجبور هسـتید کـه درخـواسـت پـناهـندگـی کـنید کـه بـه نـظر آنـها بـه انـدازهی کـافـی بـالـغ بـیایـید، چـیزی 
آیـد. درغـیر ایـن صـورت، اگـر در کـشور خـودتـان، بـه خـانـواده  کـه در مـورد بیشـتر مـتقاضـیان جـوان پـیش مـی
هـای عـمومـی دسـترسـی نـداشـته بـاشـید اجـازهی اقـامـت را دریـافـت خـواهـید کـرد. هـر نـوع اطـالعـات  یـا مـراقـبت
هـای خـاص و هـمچنین شـرایـط کـشورتـان بـایـد مـدنـظر قـرار گـیرد.  مـربـوط بـه سـالمـتیتـان یـا نـیاز بـه مـراقـبت
بــرای ایــنکه واجــد شــرایــط اجــازهی اقــامــت بــاشــید نــبایــد در کــشور اصــلی خــود بــه مــرکــز پــذیــرش یــا مــراقــبت 

دسترسی داشته باشید. 



افتد؟ اگر درخواست پناهندگی من پذیرفته شود، چه اتفاقی می

بـرای مـدت مـعموالً پـنح سـال، اجـازهی اقـامـت مـوقـت دریـافـت خـواهـید کـرد. پـس از پـنج سـال، درصـورتـی کـه 
شــما بــعضی از مــطالــبات را بــرآورده کــرده بــاشــید، ایــن مــدرک مــیتــوانــد تــمدیــد شــود یــا بــه مــدرک دائــمی 
تـغییر پـیدا کـند. بـرای سـه سـال اول، بـایـد در یـک بـرنـامـهی یـکپارچـهسـازی در محـل زنـدگـی خـود، جـایـی کـه 
بـه شـما مـسکن، مـزایـا و داده مـیشـود، شـرکـت کـنید. بـرای تـحصیل و کـارآمـوزی نـیز بـرنـامـهریـزی مـیشـود. 
جـویـان، در مـورد سیسـتم پـزشـکی و رفـاهـی، دارای حـقوق مـشابـه شهـرونـدان دیـگر هسـتند. اگـر  مـعموالً پـناه
های فشردهی زبان دانمارکی ارائه میشود.  اجازهی اقامت در دانمارک را دریافت کنید، برایتان دوره

آیا می توانم خانوادهی خود را بیاورم؟

کـنید کـه دارای  ایـد و همسـر شـما ثـبت شـده بـاشـد و یـا بـا شـخصی زنـدگـی مـی درصـورتـی کـه ازدواج کـرده
اقــامــِت دانــمارک اســت مــیتــوانــید بــرای پــیوســنت بــه خــانــواده درخــواســت بــدهــید. شــما هــمچنین مــیتــوانــید بــه 
خـــواهـــید در دانـــمارک  کـــودکـــان زیـــر 15 ســـال (و در مـــواردی خـــاص، بـــزرگتـــر) خـــود نـــیز بـــپیونـــدیـــد. اگـــر مـــی
ازدواج کــنید ولــی غــیرقــانــونــی هســتید، بــایــد مــواظــب بــاشــید: مــقامــات، فهــرســت تــمام اشــخاصــی کــه ازدواج 
کـنند را بـرای پـلیس مـیفـرسـتند. بـرای درخـواسـت پـیوسـنت بـه خـانـواده در دانـمارک، بـایـد یـک فـرم کـتبی  مـی
را تـکمیل و مـدارک مـورد نـیاز را تـهیه کـنید. مـیتـوانـید بسـتهی درخـواسـتنـامـه را از دفـتر خـدمـات مـهاجـرت، 

در مرکز پلیس محلی، سفارت دانمارک یا کنسولگری دانمارک در کشور اصلی خود دریافت کنید. 

جویی من رد شود، چه اتفاقی رخ میدهد؟  اگر درخواست پناه

هـای رد شـده در پـروسـهی عـادی بـه هـیأت تجـدیـدنـظر پـناهـندگـان ارسـال  بـه صـورت خـودکـار، تـمام درخـواسـت
کـــه جـــواب تجـــدیـــدنـــظر مـــشخص شـــود، در دانـــمارک بـــمانـــید. امـــکان  مـــیشـــود. شـــما حـــق داریـــد تـــا زمـــانـــی
درخـــواســـت تجـــدیـــدنـــظر دوبـــاره وجـــود نـــدارد و اگـــر تـــقاضـــای شـــما رد شـــود از شـــما خـــواســـته مـــیشـــود کـــه 
دانـمارک را مـعموالً طـی 15 روز تـرک کـنید. هـرچـند، اگـر صـدور پـاسـپورت یـا مـدارک سـفر مـمکن نـباشـد، 
بـعد از 18 مـاه مـمکن اسـت اجـازهی اقـامـت مـوقـت بـه شـما داده شـود. ایـن مـوضـوع بـسیار نـادر اسـت  زیـرا 
کــنید و پــلیس  در ایــن صــورت از شــما خــواســته مــیشــود تــا امــضا کــنید کــه داوطــلبانــه دانــمارک را تــرک مــی
نــــیز از اخــــراج شــــما دســــت کــــشیده اســــت. دانــــمارک قــــبل از اخــــراج فــــرد بــــه کــــشور اصــــلی، مــــنتظر پــــاســــخ 

پذیرش کشور اصلی میماند. 

در دانــمارک یــک بــازداشــتگاه بــه نــام ِالِــیبیک وجــود دارد کــه در کــنار کــمپ اصــلی پــناهــجویــی سِــــــنهوملــالیِــرن 
قــرار دارد. حــداکــثر مــدت زمــانــی کــه اشــخاص در ایــن بــازداشــتگاه نگهــداری مــیشــونــد، 18 مــاه اســت. در 
بیشــتر مــوارد، زمــان بــازداشــت بــه مــراتــب کــوتــاهتــر اســت. در زنــدان امــکان جــدا کــردن شــما از ســایــر افــراد 
نــیز وجــود دارد. هــمچنین در آنــجا از حــق مــالقــات بــا وکــیل، دکــتر یــا کــشیش و دوســتان نــزدیــک و خــانــواده 

برخوردار هستید. شما حق کار با دستمزد پائین را نیز دارید. 

زندگی بدون اجازه اقامت در اینجا چقدر ممکن است؟



دســترســی بــه خــدمــات بهــداشــتی یــا اجــتماعــی و رفــاهــی بــسیار مــشکل اســت. امــکان کــار غــیرقــانــونــی وجــود 
دارد. افـــراد مـــمکن اســـت بـــعد از رد شـــدن درخـــواســـت پـــناهـــندگـــیشـــان تـــصمیم بـــگیرنـــد کـــه بـــدون مـــدرک در 

دانمارک زندگی کنند. 

افتد؟  درصورتی که بازداشت شوم چه اتفاق می

اگـــر پـــلیس نســـبت بـــه هـــویـــتتـــان مـــشکوک شـــود، مـــیتـــوانـــد شـــما را بـــه مـــرکـــز پـــلیس بـــبرد تـــا هـــویـــتتـــان را 
تـشخیص دهـد. پـیش از دیـدار بـا قـاضـی مـمکن اسـت 72 سـاعـت در آنـجا نـگه داشـته شـویـد. بـه شـما یـک 

وکیل داده میشود. 

ها تماس

مشاورهی حقوقی رایگان

(The Trampoline House) ِترَمپولین هاوس

 Thoravej 7, ground floor

 DK-2400 Copenhagen NV

 Denmark

 Tel: (+45) 32 20 02 25

 Email: info@trampolinehouse.dk

 Web: trampolinehouse.dk

 Asylret (Right to Asylum)  حق پناهندگی

 Email: info@asylret.dk

 Web: www.asylret.dk

 Refugees Welcome  پناهندگان خوش آمدید

 Dronningensgade 14

 DK-1420 Copenhagen K

 DenmarkTel: (+45) 50 55 80 11

 Email: kontakt@refugeeswelcome.dk



 Web: www.refugeeswelcome.dk

 RUSK  روسک

 rusklaw.org

 Baggesensgade 6, kld. th.

 2200 København N

 Mondays 18-19

 28 25 53 20

 Mail: kontakt@rusklaw.org

  LGBT Denmarkدگرباشان جنسی دانمارک

 Mail: Postboks 1023, 1007 København K

 For visits: Nygade 7, 2., 1164 København K

 E-mail: lgbt@lgbt.dk

 tlf. 33 13 19 48

 Lgbtasylum.dk

 www.lgbtasylum.dk

 45 71 52 33 97

 Email: lgbtasylumdk@gmail.com

 Danish Refugee Council - NGO   شورای پناهندگان دانمارک

 Borgergade 10

 DK – 1300 København K

 Telefon: 33 73 50 00

 Fax: 33 91 45 07

 Email: drc@drc.dk

 Web: www.flygtning.dk



ها و مکانهای دیگر برای مشاورهی سالمت: کلینیک

در کــپنهاگ یــک کــلینیک ســالمــت بــرای مــهاجــریــن بــدون مــدرک وجــود دارد کــه تــوســط صــلیب ســرخ، شــورای 
پناهندگان دانمارک و انجمن پزشکی دانمارک اداره میشود. آدرس این مراکز به قرار زیر است: 

 Rewentlowsgade 10, 1651 København V

هــای  هــمچنین خــانــهی تــرامــپولــین، مــعموالً در روزهــای چــهارشــنبه از ســاعــت 4 تــا 6 بــعد از ظهــر، مــشاوره
مربوط به سالمت ارائه میدهد. (آدرس این مکان در باال ذکر شده است). 

برای اشخاص زیر 18 سال:

 Save the Children Denmark   (رِد بارِنت) موسسهی نجات کودکان دانمارک 

 Rantzausgade 60

 2200 Copenhagen N

 Denmark

 tel:  +45/35.36.55.55

 fax: +45/35.39.11.19

 e-mail: SK@redbarnet.dk

 www.redbarnet.dk

بلژیک

ها صحبت میشود؟  در بلژیک به کدام زبان
در بلژيک سه زبان رسمی وجود دارد که عبارتند از فرانسوی، هلندی و آملاني.

فاصلهی بلژيک از کاله چقدر است؟
مـرز بـلژیـک در 60 کـیلومـتری شـرق کـالـه واقـع شـده اسـت. نـزديـکتـريـن شهـر بـزرگ آن بـه کـالـه، بـروژ (110 

کیلومتر) و پایتخت آن بروکسل (200 کیلومتر) است. 

جویی چگونه است؟  روند پناه



درخـواسـت پـناهـندگـي بـایـد حـداکـثر تـا 8 روز پـس از رسـیدن بـه بـلژيـک، در ادارهی اتـباع خـارجـی یـا پـلیس 
فــدرال ثــبت گــردد. کــمیساريــاي عــمومــی پــناهــندگــان و اشــخاص بــدون کــشور درخــواســت را بــررســي کــرده و 
گــــیرد کــــه بــــه فــــرد وضــــعيت پــــناهــــندگــــی، وضــــعيت حــــمايــــت ثــــانــــوي یــــا جــــواب رد بــــدهــــد. بــــا شــــما  تــــصمیم مــــی
اي هـــم داده مـــیشـــود (شـــما بـــایـــد درخـــواســـت مـــترجـــم کـــنید – یـــک وکـــیل یـــا  مـــصاحـــبه شـــده و پـــرســـشنامـــه
شـخص قـابـل اعـتماد مـي تـوانـد هـمراهتـان بـاشـد). شـما حـق داريـد کـه بـه خـدمـات حـقوقـی دسـترسـی داشـته 

باشيد. 

کشد؟  چقدر طول مي
کشد.  حداقل شش ماه برای درخواست اول طول مي

اي  گـذرد؟ آیـا بـه مـن کـمک هـزیـنه ام مـي در هـنگام انـتظار بـرای دریـافـت جـواب، چـگونـه زنـدگـی
داده میشود؟

درجـریـان رونـد پـناهـندگـی، بـه شـما محـلي بـراي اسـکان در يـک مـرکـز پـذیـرش داده مـیشـود (ايـن مـراکـز بـین 
75 تـا 800 تـخت دارنـد). هـمچنني بـايـد غـذا، لـباس، هـزیـنهی روزانـه، خـدمـات درمـانـي، اجـتماعـی و روانـی، 
امــکان دســترســي بــه وکــيل، تــرجــمه و آمــوزش دريــافــت کــنيد. عــالوه بــرايــن، مــعایــنهی پــزشــکي مــيشــويــد و 
اي حـاوي اطـالعـاتـي در مـورد حـقوقتـان دريـافـت خـواهـيد نـمود. پـس از 4 مـاه، بـايـد بـه شـما در یـک  دفـترچـه
خـانـه، محـلي بـراي اسـکان داده شـود. دسـترسـی بـه خـدمـات درمـانـي عـمومـی بـایـد از طـریـق مـرکـز خـدمـات 
درمـانـي اضـطراري CPAS/OCMW صـورت گـيرد. بـایـد آدرس خـانـه یـا خـوابـگاه خـود را بـه ايـن مـرکـز داده 
ای بــراي مــراجــعه بــه پــزشــک بــدهــند. در بــعضی از شهــرهــا، مــوســسات  و آنــها نــيز بــايــد بــه شــما مــعرفــينــامــه

ای وجود دارند که امکانات دیگری هم برای خدمات درماني فراهم میکنند.  غير دولتي

تجديدنظرخواهي
بـرنـامـهی دوبـلین سـه و سیسـتم تجـديـدنـظرخـواهـي در بـلژیـک، بـه خـاطـر نـقض حـقوق بشـر مـورد انـتقاد قـرار 
گـــرفـــته اســـت. درخـــواســـت تجـــديـــدنـــظر بـــایـــد حـــداکـــثر تـــا 10 روز (رونـــد ســـریـــع) یـــا 30 روز (رونـــد عـــادی) بـــه 

شورای دادخواهی اتباع خارجی (CALL) تسلیم شود. 
در مرحلهی دوم، درخواست تجديدنظر مي تواند به شورای امور خارجه ارائه شود. 

برای افراد زیر سن چه اتفاقي می افتد؟
هــای آنــان بــازداشــت نــخواهــند شــد. کــودکــان بــایــد تــا 18 ســالــگی بــه  کــودکــان زیــر ســن 18 ســال و خــانــواده
هـاي ابـتدایـی آمـوزش زبـان هـلندي حـاضـر شـونـد. حـتی اگـر شـما مـقيم غـیرقـانـونـی  مـدرسـه بـرونـد و در کـالس
هـم بـاشـید، مـیتـوانـید بـراي امـتحانـات گـواهـينـامـه دریـافـت کـنید. بـراي کـودکـان بـدون هـمراه، یـک راهـنما از 

طرف دولت تعيني میشود تا به صورت قانونی کودک را نمایندگی کند. 

شرايط براي خانواده من چگونه خواهد بود؟
زمـــان زیـــادی الزم اســـت تـــا بـــتوانـــيد خـــانـــوادهتـــان را هـــم نـــزد خـــود بـــياوريـــد. در ايـــن زمـــينه خـــانـــواده يـــعني: 
همسـر/شـوهـر یـا شـریـک ثـبت شـده، فـرزنـدان زیـر سـن 18سـال، فـرزنـدان بـزرگـسال مـعلول. در صـورتـی کـه 
فـرد زیـر سـن بـدون هـمراه بـاشـید، مـیتـوانـید والـدیـن خـود را هـم بـیاوریـد. چـند همسـري بـه رسـميت شـناخـته 

نمیشود، اما فرزندان حاصل از شرکای مختلف به رسميت شناخته ميشوند. 



آيا اجازهی کار و تحصيل دارم؟ 
6 مــاه پــس از ارائــهی درخــواســت پــناهــندگــی، مــيتــوانــيد درخــواســت اجــازهی کــار کــنيد. درصــورتــی کــه زیــر 
سـن 18 سـال بـاشـید، حـق رفـنت بـه مـدرسـه را خـواهـيد داشـت. افـراد بـزرگـسال بـدون مـدرک قـانـونـي، مـجاز 
بــه تــحصيل در مــدارس مــتوســطه نيســتند. درصــورتــی کــه زیــر 18 ســال بــاشــید، مــدارس اجــازه نــدارنــد کــه 
گـیریـد.  کـند و شـما نـیز تـحت بـیمهی مـدرسـه قـرار مـی شـما را ثـبت نـام نـکنند. مـدرسـه کـمک هـزيـنه دریـافـت مـی
درصـورتـی کـه تـوان پـرداخـت هـزيـنهی مـدرسـه را نـداشـته بـاشـيد، مـیتـوانـید دربـارهی آن بـا مـدیـریـت مـدرسـه یـا 

با OCMW صحبت کنید. 

تـحصيل: هــیچ قــانــون مــشخصي در بــلژیــک در مــورد حــقوق و وظــايــف بــزرگــساالن بــدون مــدرک در رابــطه 
بـا تـحصيل در دانـشگاه و کـالـج وجـود نـدارد. شـما بـايـد درخـواسـت تـحصيل را بـه خـود دانـشگاه ارائـه کـنید- 

هر دانشگاه روند خاصي براي پذيرش دارد. 

کـار: اشـخاصـی کـه دارای اجـازهی اقـامـت مـوقـت بـاشـند، مـيتـوانـند کـار کـنند، مشـروط بـر ايـنکه درخـواسـت 
"کـارت کـار" (مـجوز کـار) بـدهـند. ايـن مـجوز کـار تـا زمـانـي کـه اقـامـت مـوقـت شـما مـعتبر بـاشـد، اعـتبار دارد. 
بـــا ايـــن مـــجوز کـــار (مـــجوز درجـــه C)، تـــنها بـــرخـــی از کـــار هـــا مـــجاز هســـتند. کـــارفـــرمـــا (نـــه کـــارگـــر) بـــايـــد از 
ادارهی مــهاجــرت درخــواســت مــجوز کــار کــند. درصــورتــی کــه آنــان بــه شــما اجــازهی کــار نــدهــند، مــیتــوانــید 

درخواست تجديدنظر کنید.

افتد؟  در صورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود، چه اتفاقی مي
پـناهـندگـان پـذیـرفـته شـده نـیاز بـه مـجوز کـار نـدارنـد. آنـان مـیتـوانـند تـحت شـرايـط مـشابـه اتـباع بـلژیـک کـار 

کنند. 

افتد؟ در صورتی که درخواست پناهندگی من رد شود، چه اتفاقی مي
از شما خواسته میشود تا به مرکز پذیرش برگشته و منتظر انتقال/اخراج (30 روز) باشید. 

افتد؟  درصورت بازداشت چه اتفاقي می
شــــما حــــق داریــــد ســــکوت کــــنيد، از حــــقوق خــــود و اتــــهامــــات آگــــاه شــــویــــد و مــــترجــــم رایــــگان داشــــته بــــاشــــید. 

میتوانید درخواست کمک های حقوقی کنید. 

 روند بازداشت و حقوق بازداشت شدگان
در صــورتــي کــه پــليس شــما را هــنگام عــبور از مــرز بــبيند، دســتگیر مــیشــویــد. در ايــن صــورت مــمکن اســت 
بـــین 2 تـــا 8 مـــاه بســـته بـــه شـــرايـــط،  بـــازداشـــت شـــويـــد. هـــمچنني مـــمکن اســـت بـــه دلـــيل عـــدم پـــيگرِي مـــراحـــل 
درخـواسـت پـناهـندگـي، و يـا بـه دلـيل ارائـهی درخـواسـت پـناهـندگـي در کـشوري ديـگر، بـازداشـت شـويـد. ایـن 

ها) توسط دفتر امور اتباع خارجي اداره میگردند.  مراکِز بسته (بازداشتگاه

زندگی بدون مدارک چقدر ممکن است؟ 
زندگی بدون مدرک و یافنت کار در بلژیک امکانپذیر است.

ها تماس



براي کمکهای پزشکی

Medimmigrant 

Gaucheretstraat 164 

B - 1030 Brussel 

Tel: +32 2 274 14 33 

Fax: +32 2 274 14 48 

E-mail: secr@medimmigrant.bemedimmigrant.be 

کار

سازمان کارگران مهاجر بدون مدرک
ORCA 
Organisatie voor Clandestiene Arbejdsmigranten  
Gaucheretstraat 164 
B - 1030 Brussel 
Tel: +32 2 274 14 31 
Fax: +32 2 274 14 48 
E-mail: info@orcasite.beorcasite.be 

شورای پناهندگان بلژیک 
جــویــی در روزهــای هــفته  هــای شــما درمــورد رونــد درخــواســت پــناهــندگــی،خــدمــات پــناه بــراي پــاســخ بــه پــرســش
بــین ســاعــت 2 تــا 5 بــعد از ظهــر در دســترس اســت. ایــن شــورا افــراد را درهــنگام بــازداشــت یــا بــراي مــلحق 

کند. شدن به خانواده کمک مي

Belgian Refugee Council 
Rue des palais 154 
1030 SCHAERBEEK 
Tel: +32 2 537 82 20 
E-mail: info@cbar-bchv.becbar-bchv.be  (اانگليیسی٬، فراانسویی٬، هھھھلندیی) 

کمک براي افراد آواره
Aide aux personnes déplacées 
(Displaced Persons' Aid) 
Rue du Marché 35 
B – 4500 Huy 
Contact: Régine Thiebaut 
Tel: +32 (0) 85 21 3481 
Fax: +32 (0) 85 23 0147 
E-mail: apd.hvo.holsbeek@belgacom.net  
Web: www.aideauxpersonnesdeplacees.be 

mailto:apd.hvo.holsbeek@belgacom.net


ادارات دولتی
دفتر کمیسار عالی پناهندگان و اشخاص بدون تابعیت

Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons 
Web: www.cgra.be 

سوئد

ها صحبت میشود؟  در سوئد به کدام زبان
زبان رسمی، سوئدی است. زبان انگلیسی هم صحبت میشود. 

فاصله سوئد از کاله چقدر است؟

مـرز سـوئـد از طـريـق مـسير زمـيني تـا کـالـه 1200 کـیلومـتر فـاصـله داشـته و در شـمال شـرق آن قـرار دارد. 
اولـــني شهـــر بـــزرگ مـــرزي، مـــاملـــو اســـت. فـــاصـــلهی کـــالـــه از اســـتکهلم پـــايـــتخت ســـوئـــد 1800 کـــیلومـــتر اســـت. 

کند.  مسیر قطار از بلژیک، آملان و دانمارک عبور می

روند پناهجویی چگونه است؟ 
هـا هـم مـیشـود)، مـیتـوانـید اعـالم کـنيد کـه قـصد پـناهـندگـي  کـه بـه مـرز سـوئـد بـرسـید (شـامـل فـرودگـاه زمـانـی

داريد. در اين صورت شما به یکی از ادارات درخواست پناهندگی منتقل خواهيد شد. 

کشد؟  دریافت جواب چقدر طول می

مــيانــگني زمــان الزم بــراي ايــن رونــد 147 روز اســت. در صــورتــی کــه پــرونــدهی شــما ضــعیف در نــظر گــرفــته 
شود، ممکن است جواب را زودتر دریافت کنید. 

اي  ام مـي گـذرد؟ آیـا بـه مـن کـمک هـزیـنه در هـنگام انـتظار بـرای دریـافـت جـواب، چـگونـه زنـدگـی
داده میشود؟

بـه شـما مـکانـي در يـک آپـارتـمان، يـا مـنطقهی عـادي مـسکونـي يـا مـرکـز اسـکان داده خـواهـد شـد. مـتقاضـیان 
پـناهـندگـی مـیتـوانـند انـتخاب کـنند کـه در مـرکـز اسـکان پـناهـندگـان سـاکـن شـونـد، امـا در ايـن صـورت بـايـد 

به شهري منتقل شوند که ادارهی مهاجرت بتواند براي آنان محل زندگی فراهم کند. 
اگـر پـول داشـته بـاشـید، بـایـد هـزيـنهی اسـکان خـود را پـرداخـت کـنید. درغـیر ايـن صـورت، رایـگان خـواهـد بـود. 
هــای مشــترک زنــدگــی کــنند. یــک خــانــواده مــیتــوانــد اتــاق مجــزا داشــته بــاشــد امــا  افــراد مجــرد بــایــد در اتــاق
بـایـد انـتظار داشـته بـاشـند کـه در آپـارتـمانـي مشـترک بـا ديـگران زنـدگـی کـنند. ايـن امـکان وجـود دارد کـه در 

هاي مختلفي منتقل شويد.  جریان رسيدگي به درخواست پناهندگی، به مکان



هـزیـنهی مـاهـانـه خـواهـيد داشـت. ایـن هـزيـنه قـرار اسـت  درجـریـان رسـيدگـي بـه درخـواسـت پـناهـندگـي، کـمک
هــای  صــرف لــباس، خــدمــات درمــانــي، دنــدانــپزشــکي، لــوازم آرایــشی-بهــداشــتي، ســایــر مــحصوالت و فــعالــیت
گــيرد). در صــورتــی کــه بــه مــتقاضــیان  تــفریــحی شــود. (الــبته بــه بــخشي از خــدمــات درمــانــي یــارانــه تــعلق مــي
پـناهـندگـي از سـوي ادارهی مـهاجـرت هـزیـنهی روزانـه تـعلق گـيرد، آنـان کـارت بـانـکی دریـافـت خـواهـند کـرد کـه 
کـمک هـزيـنه بـه آن واريـز خـواهـد شـد. مـتقاضـیان پـناهـندگـی مـيتـوانـند درخـواسـت نـمايـند تـا  کـمک هـزيـنهی 
هـاي  هـايـي چـون مـخارج لـباس هـاي زنـدگـي الزم اسـت، دريـافـت کـنند؛ هـزيـنه بيشـتري کـه بـراي تـامـني حـداقـل
هــــزیــــنه نســــبتا کــــم اســــت (252 یــــورو در مــــاه بــــرای یــــک نــــفر مجــــرد  زمســــتانــــي، عــــينک و غــــيره. مــــقدار کــــمک
بــــزرگــــسال). هــــمچنني شــــما مــــعموال تــــا زمــــانــــي کــــه مــــنتظر دريــــافــــت جــــواب هســــتيد، اجــــازهی کــــار خــــواهــــيد  

داشت. 

آيا اجازه کار و تحصيل دارم؟ 
در زمــانــي کــه مــنتظر جــواب هســتيد، مــيتــوانــيد تــحصيل کــرده و اجــازه کــار دريــافــت کــنيد. در صــورتــی کــه 
جــواب درخــواســت شــما مــثبت بــاشــد، خــواه بــصورت اقــامــت دائــم و يــا مــوقــت، مــیتــوانــید مــانــند ســایــر اتــباع 

سوئد کار کرده يا تحصيل نمائيد. در سوئد اگر اجازهی اقامت داشته باشيد، تحصيل رايگان است.

افتد؟  در صورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود، چه اتفاقی مي
هــاي زبــان ســوئــدی خــواهــيد بــود. در صــورتــی کــه  اگــر درخــواســت شــما پــذیــرفــته شــود، واجــد شــرايــط کــالس
اجـازهی اقـامـت دريـافـت کـرده و مـشمول دورهی آشـنايـي مـقدمـاتـي شـويـد، ادارهی خـدمـات کـاریـابـی عـمومـي 

به شما براي یافنت مسکن کمک خواهد کرد. 

اگـر اجـازهی اقـامـت از طـريـق کـار داشـته بـاشـيد، بـایـد خـودتـان مـسکن را تـهیه کـنید. در صـورتـی کـه محـل 
ســـکونـــت خـــود را بـــيابـــيد، بـــايـــد کـــرايـــهی آن را نـــيز خـــود پـــرداخـــت کـــنيد. اگـــر از عهـــده پـــرداخـــت کـــرایـــه خـــانـــه 

برنياييد، میتوانید به یکی از مراکز متعلق به اداره مهاجرت نقل مکان کنید. 

افتد؟ اگر که درخواست پناهندگی من رد شود / اخراج شوم، چه اتفاقی مي
اي تــشکيل  ادارهی مــهاجــرت تــرجــیح مــیدهــد کــه شــما خــودتــان ســوئــد را تــرک کــنید و بــه هــمني مــنظور جــلسه
خــواهــد داد تــا در مــورد نــحوهی خــروجتــان صــحبت کــنيد. آنــان مــمکن اســت شــما را مــجبور بــه تــرک خــاک 
ســـوئـــد کـــنند امـــا نـــميتـــوانـــند ایـــن کـــار را تـــا حـــداقـــل 3 هـــفته پـــس از ارســـال حـــکم اخـــراج انـــجام دهـــند. در 

صورتی که با این اداره همکاری نکنید، شما را به ادارهی پلیس معرفی خواهند کرد. 
در صـورتـی کـه قـبالً اجـازهی کـار داشـته بـاشـید، پـس از جـواب رد، دیـگر مـجاز بـه کـار کـردن نـخواهـيد بـود. 
ایــد، احــتماال مــيتــوانــيد بــه کــار  کــرده الــبته در صــورتــی کــه یــک کــار عــادی داشــته و مــالــيات نــیز پــرداخــت مــی
خـود ادامـه دهـيد (اگـر کـارفـرمـاي شـما از تـغيير وضـعیتتـان مـطلع نـشود يـا بـرايـش اهـميت نـداشـته بـاشـد). 
مـــسئولـــین مـــالـــیات بـــه صـــورت خـــودکـــار اطـــالعـــات کـــارگـــران را در اخـــتيار پـــلیس قـــرار نـــمیدهـــند. هـــرچـــند، 

هاي کار بررسی میکنند.  ادارهی مالیات و پلیس گاهي اوقات مجوز کار و اقامت را در محل

روند بازداشت و حقوق بازداشتشدگان



شــما مــمکن اســت بــرای تــعيني هــویــت و ايــنکه آيــا مــجاز بــه مــانــدن هســتيد يــا بــايــد اخــراج شــويــد، بــازداشــت 
شـويـد. قـبل از اخـراج تـنها در صـورتـي مـيتـوانـيد بـازداشـت شـويـد کـه آنـها دلـيلي بـراي ايـن احـتمال داشـته 

باشند که مخفي خواهيد شد.
 بــــازداشــــت بــــرای تــــعيني هــــویــــت نــــميتــــوانــــد بــــیش از 48 ســــاعــــت طــــول بکشــــد. در ســــايــــر مــــوارد، بــــازداشــــت 

ميتواند بین 2 هفته تا 2 ماه باشد. 

افتد؟  درصورت بازداشت چه اتفاقي می

در صـورتـی کـه شـما تـوسـط پـلیس بـازداشـت شـويـد، بـایـد اطـالعـات کـتبی درمـورد حـقوق خـود دریـافـت کـنید 
هـای مـتعددي مـوجـود اسـت). شـما مـيتـوانـيد وکـیل و  (اگـر بـه زبـان سـوئـدی صـحبت نـکنید، تـرجـمه بـه زبـان

مترجم داشته باشید. همچنني میتوانید یک خویشاوند خود را مطلع کنيد. 

آیا امکان زندگی بدون اجازه اقامت در سوئد وجود دارد؟ 
مـهاجـریـن مـطابـق قـانـون حـق دسـترسـی بـه خـدمـات درمـانـي مـعیني را دارنـد کـه بـه نـام "خـدمـات درمـانـي غـير 
هــا ایــن مــطلب را بــه صــورت دیــگری درک  قــابــل تــبعيض" شــناخــته مــيشــونــد- گــرچــه بــعضی از بــیمارســتان

میکنند. 
کـارمـندان بـخش درمـان مـوظـف هسـتند تـا شـما را بـه صـورت محـرمـانـه و بـدون ارسـال اطـالعـاتتـان بـه سـایـر 
مــراجــع درمــان کــنند.  (تــنها اســتثناء زمــانــی اســت کــه پــلیس در جســتجوی شــما بــوده و مــشخصاً در مــورد 

حضور شما در بيمارستان سوال کند). 
در ســـوئـــد، هـــر مـــدرســـه حـــق انـــتخاب دارد کـــه کـــودکـــان خـــارجـــی در آنـــجا تـــحصيل کـــنند یـــا خـــير. بـــه عـــنوان 
هــاي  هــاي مــدرســه " بــزرگــسال شــما حــق آمــوزش نــداريــد. مــمکن اســت بــتوانــيد در درس "مــهاجــر غــيرقــانــونــيِ

عالي مردمي، به نام "folkhögskolor" حاضر شويد. 
اگـر پـلیس دالیـلي داشـته بـاشـد کـه شـما در سـوئـد بـدون مـجوز اقـامـت داریـد، حـق دارد مـدارک هـویـتیتـان 
کـنند، مـانـند  را بـررسـی کـند. آنـها مـعموالً کـارت هـویـت را در جـريـان سـايـر رونـدهـاي مـعمول خـود مـطالـبه مـي

ها. کنترل ترافیک یا بازرسي از رستوران
اگـر کـار سـیاه کـنید، امـنيت شـغلي یـا حـق مـرخـصي اسـتعالجـي نـخواهـيد داشـت. هـرچـند، هـميشه از حـق 
پــرداخــت مــتناســب و بــه مــوقــع حــقوق بــرخــوردار هســتید. اتــحادیــهی کــارگــري سَــــــک (SAC) مــيتــوانــد شــما را 

در اين زمينه ياري کند. 

ها تماس

سازمان هیچ کسی غیرقانونی نیست – سوئد

 No One is Illegal - Swedan 

اوپساال 

Uppsala 
E-mail: uppsala@ingenillegal.org 
Tel: 073 - 95 96 150 



استکهلم 

Stockholm 
E-mail: stockholm@ingenillegal.org 
Tel: 0707 - 33 61 07 ((هاي حقوقي است  اين شماره تنها براي توصيه

اوسترشوند

Östersund 
E-mail: ostersund@ingenillegal.org 

يوتوبوري

Göteborg 
E-mail: goteborg@ingenillegal.org ,  momo@ingenillegal.org 
Phone: 0704 - 37 75 24 

نوربوتن 

Norrbotten 
E-mail: norrbotten@ingenillegal.org 

کند: مراکز درماني که خدمات رایگان به متقاضیان پناهندگي و افراد بدون مدرک ارائه می
سازمان پزشکان جهان-  استکهلم 

Läkare i Världen i Stockholm  (Médecins du Monde Sweden) 
Tel: 08-6646687 
lakareivarlden.org 

صلیب سرخ سوئد - استکهلم

Svenska Röda Korset  (Swedish Red Cross) 
Tel: 0709-406723 
Tel: 9 30 11 30 
Web: www.redcross.se 

مرکز خدمات درماني روزِنگِرِنسکا (يوتوبوري)

Rosengrenska stiftelsen (Göteborg)  
(Health Care Center) 
Tel: 0704-066670 
E-mail: kliniken@rosengrenska.org 
Web: www3.rosengrenska.org 

مرکز خدمات درماني بنياد ِدلتا (ماملو)

Deltastiftelsen (Malmö) 
(Health Care Center) 

mailto:goteborg@ingenillegal.org


E-mail: deltastiftelsen@gmail.com 
Web: www.deltastiftelsen.se 

مرکز خدمات درماني  ليليِنگِرِنسکا (واربرگ)

 Liljengrenska (Varberg) 
(Health Care Center) 
Tel: 0768-939593  - 19:00 هر شب از ساعت 18:00 تا
E-mail: liljengrenska@hotmail.com 

مرکز خدمات درماني پورتن (بوراس)

 Porten (Borås) 
(Health Care Center) 
Tel: 0735-632080  - 19:00 چهارشنبه ها از ساعت 17:30 تا 
E-mail: krook99@gmail.com 

درمانگاه تيِنر
Tinnerökliniken 
 (Östergötland Linköping/Norrköping) 
Tel: 0733-225887 
E-mail: info@papperslosa.se 

جــویــی در ســوئــد مــيتــوانــيد بــه صــفحهی ایــنترنــتی زيــر کــه بــه زبــان هــای  بــرای اطــالعــات بیشــتر درمــورد پــناه
www.ingenillegal.org/node/357 :انگلیسی، عربی، اسپانیایی و سوئدی است، مراجعه نمائید

اتریش

در اتريش به کدام زبان ها صحبت میشود؟ 
زبان آملاني زبان رسمی اتریش است. در شهرهای بزرگ، زبان انگليسي هم فهميده میشود. 

فاصلهی اتريش از کاله چقدر است؟

مـرز اتـریـش از مـسير زمـينی 1050 کـیلومـتر از کـالـه فـاصـله دارد کـه در طـرف جـنوب شـرقـی آن واقـع شـده 
اســـت. اولـــین شهـــر بـــزرگ مـــرزي اتـــریـــش ايـــنزبـــروک اســـت. فـــاصـــله کـــالـــه تـــا ویـــن، پـــایـــتخت اتـــریـــش 1300 

کند.  کیلومتر است. مسير قطار از آملان و سوئیس عبور می

روند پناهجویی چگونه است؟ 

mailto:krook99@gmail.com


بــــــــــرای درخــــــــــواســــــــــت پــــــــــناهــــــــــندگــــــــــی، شــــــــــما مــــــــــیتوانــــــــــید بــــــــــه یــــــــــکی از ســــــــــه مــــــــــرکــــــــــز پــــــــــذیــــــــــرش پــــــــــناهــــــــــجويــــــــــان 
(Erstaufnahmestelle) مــــــــراجــــــــعه کــــــــنيد: - در فــــــــرودگــــــــاه (بــــــــرای اشــــــــخاصــــــــی کــــــــه تــــــــوســــــــط هــــــــواپــــــــیما وارد 

مـــيشـــونـــد) در ویـــن/شـــوخـــات؛ در تـــرایـــزکـــیرشـــن در نـــزدیـــکي ویـــن؛ یـــا در تـــالـــهام در نـــواحـــی بـــاالی اتـــریـــش 
(نـزدیـک سـالـزبـورگ، ویـلز و لـينتس). در صـورتـی کـه پـلیس دسـتگیرتـان کـند، مـیتـوانـید تـقاضـای پـناهـندگـی 
را در داخــل مــرکــز پــلیس نــيز ثــبت کــنيد. بــه شــکلی بــسيار واضــح بــيان کــنيد کــه شــما مــتقاضــي پــناهــدگــي 
خـــواهـــم پـــناهـــنده شـــوم" ) و  هســـتيد ("ايـــش مـــوشـــته آزول" ”Ich möchte Asyl“ بـــه مـــعناي ايـــنکه "مـــن مـــي
هـنگامـي کـه مـنتقل مـيشـويـد چـندیـن بـار آن را تـکرار کـنيد. آنـها شـما را بـازرسـی کـرده و اسـم، تـاریـخ تـولـد، 
کــنند. از شــما مــیپــرســند کــه بــه چــه دلــيل کــشور خــود را  تــابــعیت و زبــانتــان را پــرســیده و انگشــتنــگاري مــي
ايــد؟ ســپس شــما را بــه مــرکــز  ايــد؟ و چــگونــه بــه اتــريــش آمــده ايــد؟ ســفرتــان را از کــجا آغــاز کــرده تــرک کــرده

پذیرش پناهجويان منتقل میکنند. 

کشد؟  دریافت جواب چقدر طول می

هـا طـول خـواهـد کـشيد. پـس از مـصاحـبهی اصـلی، شـما جـواب اول را در  هـا یـا حـتي مـاه رونـد پـذیـرش، هـفته
کــــنید. در صــــورتــــی کــــه جــــواب رد بــــگيريــــد، امــــکان درخــــواســــت تجــــديــــد  چــــند هــــفته یــــا چــــند مــــاه دریــــافــــت مــــی

نظرخواهيد داشت (حتما به ضرب العجل درخواست تجديد نظر توجه کنيد!). 

افتد؟  در صورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود، چه اتفاقی مي
مســتقل از ايــنکه جــواب شــما چــه بــاشــد، مــمکن اســت ويــزاي يــک ســالــه دريــافــت کــنيد (ويــزاي حــمايــتي)، کــه 
اگـر امـکان بـاز پـس فـرسـتادن شـما بـه کـشور مـبداء وجـود نـداشـته بـاشـد، مـيتـوانـد سـاالنـه تـمديـد شـود. (بـه 
ضــرب العجــل تــمديــد تــوجــه داشــته بــاشــيد). شــما اجــازه کــار و دســترســی بــه خــدمــات اجــتماعــی را خــواهــید 

داشت. 

اي  گـذرد؟ آیـا بـه مـن کـمک هـزیـنه ام مـي در هـنگام انـتظار بـرای دریـافـت جـواب، چـگونـه زنـدگـی
داده میشود؟

هـاي اولـيهی اتـریـش، بـايـد بـراي پـناهـجویـان و سـایـر اتـباع خـارجـی بـیرون از سیسـتم عـادي  سیسـتم مـراقـبت
اجـتماعـی، مـسکن، غـذا و خـدمـات درمـانـي فـراهـم کـند. مـراقـبت اولـيه بـه دو صـورت ارائـه مـیشـود: 1) محـل 
اســــکان امــــن 2)  هــــزيــــنهی نگهــــداري بــــراي کــــسانــــي کــــه خــــود مــــسوولــــیت مــــسکنشــــان را بــــر عهــــده دارنــــد. 
گـردد. در  هـاي اسـکان امـن، شـامـل خـانـه، بـیمهی درمـانـي، غـذا و پـول تـوجـیبي (40 یـورو در مـاه) مـی محـل
صـورتـی کـه خـود مـتکفل محـل اسـکان خـود بـاشـيد، بـرنـامـه شـامـل بـیمهی درمـانـي، 180 یـورو بـرای زنـدگـی و 
110 یـورو بـرای کـرایـه خـانـه خـواهـد بـود. در واقـعيت، کـمک مـالـی بـرای زنـدگـي مسـتقل اکـثراً داده نـمیشـود. 
در صــورتــی کــه جــرمــی مــرتــکب شــویــد و یــا درآمــدي داشــته بــاشــید، هــزیــنهی مــراقــبت اولــيه کــاهــش خــواهــد 
هــــاي پــــايــــه، بــــا در دســــت داشــــنت مــــدارک خــــود بــــه یــــکی از شــــعب  يــــافــــت. بــــرای ارائــــهی درخــــواســــت مــــراقــــبت
خـدمـاتـی آن مـراجـعه کـرده و وقـت مـالقـات بـگیریـد. در صـورتـی کـه بـخواهـید کـه در مـکانـي غـير از محـلي کـه 

ها نخواهيد شد.  به آن فرستاده ميشويد زندگي کنيد، مشمول اين مراقبت

آيا اجازه کار و تحصيل دارم؟ 



تـحصيل: کــودکــان زیــر 15 ســال بــدون درنــظر گــرفــنت وضــعیت اقــامــت بــایــد بــه مــدرســه بــرونــد. ولــی کــودکــان 
هـــای شـــغلی بـــه مـــراتـــب دشـــوارتـــر اســـت.  هـــا، پـــذيـــرفـــته نـــشونـــد. آمـــوزش مـــمکن اســـت، مـــخصوصـــا در کـــمپ
هـاي رایـگان زبـان و ادبـيات آملـانـي بـرای زنـان خـارجـی،  سـازمـان دانـایـدا (http://www.danaida.at) کـالس

کند.  هاي آشپزي و کامپيوتر برگزار می همچنني کالس

کــار: شـــما در اتـــریـــش در طـــول دورهی بـــررســـي پـــناهـــندگـــي، اجـــازهی کـــار بـــه صـــورت قـــانـــونـــي نـــداريـــد. در 
صـورتـی کـه شـما هـنگام کـار بـه صـورت غـيرقـانـونـي (کـار سـياه) دسـتگیر شـویـد، مـمکن اسـت بـه بـازداشـت و 
اخـــراج شـــما از اتـــریـــش منجـــر شـــود، بـــنابـــرايـــن مـــراقـــبب بـــاشـــید! 3 مـــاه بـــعد از تـــقاضـــای پـــناهـــندگـــی اگـــر 
تــــوانســــتید کــــسی را پــــیدا کــــنید کــــه بــــه شــــما کــــار دهــــد، هــــمني فــــرد مــــيتــــوانــــد در شــــرايــــط خــــاص بــــرایــــتان 

.(Beschäftigungsbewilligung ) درخواست مجوز کار کند

افتد؟  در صورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود، چه اتفاقی مي
هـاي ثـانـوي گـرديـد، بـه بـازار کـار اتـریـش  در صـورتـی کـه بـه عـنوان پـناهـنده شـناخـته شـده يـا مـشمول حـمايـت
دســترســی کــامــل خــواهــيد داشــت. در ايــن صــورت بــايــد خــود را در ادارهی کــار دولــتي ثــبت کــنید. ایــن اداره 
هــاي شــغلي  کــند. ادارهی مــزبــور بــرايتــان مــوقــعيت شــما را بــه مــراکــز آمــوزش زبــان آملــانــي نــیز مــعرفــی مــی
کــند، گــرچــه خــودتــان هــم مــيتــوانــيد ایــن کــار را انــجام دهــید. پــيدا کــردن کــار در اتــريــش مــي  جســتجو مــي
هــاي زبــان آملــانــي خــوب الزم دارنــد و بــرخــي  هــاي شــغلي، مــهارت تــوانــد مــشکل بــاشــد. بــسياري از مــوقــعيت

افراد نيز مهاجرين را استخدام نميکنند. 

توانم خانوادهی خود را دعوت کنم؟ آيا مي
، پـناهـندگـی یـا حـمايـت ثـانـوي دریـافـت کـند، سـايـر اعـضا نـیز بـايـد   در صـورتـی کـه یـکی از اعـضای خـانـواده
دريــافــت کــنند (مــگر ايــنکه مــحکومــيت جــنایــی در اتــریــش داشــته بــاشــند). اگــر يــکي از اعــضای خــانــوادهی 
شـــما پـــناهـــندگـــی یـــا حـــمايـــت ثـــانـــوي دریـــافـــت کـــرده بـــاشـــد، مـــيتـــوانـــيد در ســـفارت اتـــریـــش در کـــشور خـــود 
درخـواسـت ويـزاي ورود بـه اتـریـش بـدهـید و مـسئولـین سـفارت درخـواسـت شـما را بـررسـی خـواهـند کـرد. ايـن 

ويزاها براي 4 ماه معتبر خواهند بود.
والـدیـن کـودکـان زیـرسـن، شـرکـای ازدواج، کـودکـان زیـرسـن و کـودکـان زیـرسـن شـریـک قـبلی ازدواج، اعـضای 
آيــند. شــرکــای ازدواج بــایــد در کــشور اصــلیشــان ازدواج کــرده بــاشــند، درغــیر ايــن  خــانــواده بــه حــساب مــی

صورت قوانین دیگری اعمال میشوند. 

افتد؟  اگر درخواست پناهندگی من پذیرفته نشود، چه اتفاقی مي
هـای اخـراج بـرده شـویـد، حـق داریـد بـا یـک دوسـت و وکـیل خـود تـماس  در صـورتـی کـه شـما بـه یـکی از زنـدان
بــگيريــد.  اگــر زمــان اخــراجــتان مــشخص و تــاریــخی در ایــن رابــطه تــعیین شــد، بــه ســرعــت، دوســتان و وکــیل 
خـود را مـطلع کـنيد. بـه یـاد داشـته بـاشـید کـه اگـر در بـازداشـت پـليس بـاشـيد، مـمکن اسـت پـليس بـه شـما را 
اجـازه نـدهـد کـه بـا وکـیل خـود تـماس بـگیریـد (بـه خـصوص هـنگامـیکه آنـان از پـروسـه سـریـع اخـراج اسـتفاده 
گـــیرد). اخـــراج در صـــورتـــی کـــه آزار و اذيـــت یـــا  نـــمایـــند کـــه در هـــمان روز یـــا روز بـــعد بـــازداشـــت صـــورت مـــی
هـاي غـیرانـسانـي، حـکم اعـدام يـا شـکنجه در کـشور اصـلی شـما را تهـدیـد کـند، مـجاز نيسـت. شـما  مـجازات
مــیتــوانــید درخــواســت تجــديــدنــظر کــنید. (اخــراج مــيتــوانــد هــر بــار تــا یــک ســال بــه تــعویــق بــیافــتد). الــبته ایــن 

کار نميتواند تضمین کند که پلیس از اخراج شما خودداری نمايد! 

http://www.danaida.at


روند بازداشت و حقوق بازداشت شدگان
در صـــورتـــی کـــه شـــما حـــکم اخـــراج دریـــافـــت کـــنید امـــا خـــاک اتـــریـــش را تـــرک نـــکنید، مـــمکن اســـت بـــازداشـــت 
شــــده و در صــــف انــــتظار اخــــراج قــــرار گــــيريــــد. آنــــها مــــمکن اســــت شــــما را در زمــــانــــي کــــه مــــشغول بــــررســــی 
وضـعیت یـا مـنتظر حـکم اخـراجتـان هسـتند در بـازداشـت نـگاه دارنـد. ایـن کـار نـبایـد زیـاد طـوالنـی شـود ولـی 
مــمکن اســت حــداکــثر تــا 10 مــاه در فــاصــله زمــانــي 18 مــاهــه بــازداشــت بــاشــيد. شــما در تــمام طــول زمــان 

بازداشت و 6 هفته پس از آن نیز حق اعتراض داريد.

ها و کودکان بازداشت خانواده
هــا وجــود دارد. از ایــن بــازداشــتگاه تــنها مــيتــوان بــراي  در بــیرون شهــر ویــن، بــازداشــتگاهــي بــرای خــانــواده
حــداکــثر 48 ســاعــت قــبل از اخــراج از خــاک اتــریــش اســتفاده کــرد. شــورای عــالــی پــناهــندگــان ســازمــان مــلل 
هــای اتــریــش را مــورد انــتقاد قــرار  هــاي حــقوقــی در بــازداشــتگاه هــاي درمــانــي و حــمايــت متحــد کــمبود مــراقــبت
های بازداشت اتریش به مراتب گستردهتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.  داده است. سياست

افتد؟  درصورت بازداشت چه اتفاقي می

هـمهی کـسانـي کـه در اتـریـش دسـتگير مـيشـونـد، حـق دارنـد کـه از دالیـل بـازداشـت خـود بـه زبـانـي کـه کـامـال 
مــــيفــــهمند، مــــطلع شــــونــــد. اگــــر شــــما بــــخواهــــيد، آنــــان مــــوظــــفند يــــک دوســــت و وکــــیل شــــما را مــــطلع ســــازنــــد. 

بازداشت باید به اطالع سفارت يا کنسولگري کشور اصلی شما نیز رسانده شود. 

توانم در اتريش بدون اجازهی اقامت زندگی کنم؟  چگونه مي
هـــایـــي کـــه تـــوســـط  انـــد مـــیتـــوانـــند بـــرای مـــدت زمـــان کـــوتـــاهـــي در ســـرپـــناه مـــتقاضـــیانـــي کـــه جـــواب رد گـــرفـــته
هــای مــتقاضــیان پــناهــندگــی هســتند،  هــاي غــيردولــتي اداره مــیشــونــد و بیشــتر جــوابــگوی نــیازمــندی ســازمــان
انـد. امـا مـوسـسات مـتعددي  هـا بـایـد مـطمئن شـونـد کـه مسـتاجـرانشـان ثـبت شـده خـانـه زنـدگـی کـنند. صـاحـب
وجـــود دارنـــد کـــه بـــه افـــراد بـــدون مـــدرک خـــانـــه اجـــاره مـــیدهـــند. اشـــخاص بـــدون مـــدرک واجـــد شـــرایـــط اخـــذ 
بــیمهی درمــانــي عــمومــي نيســتند. شــما بــایــد بــه خــدمــات اضــطراري درمــانــي دســترســی داشــته بــاشــید ولــی 
بـایـد پـول آن را خـود پـرداخـت کـنید. بـه طـور کـلي در اتـریـش دسـترسـی بـه خـدمـات درمـانـی بـه خـصوص در 

شهرهای بزرگ و یا به هنگام بازداشت مشکل است.

ها تماس

کار

مـــــرکـــــز مـــــشاورهی اتـــــحادیـــــهی کـــــارگـــــران بـــــرای اشـــــخاص بـــــدون مـــــدرک بـــــه نـــــام UNDOK در فـــــدراســـــيون 
هــای خــود را بــه زبــان هــای مــختلف بــه  هــاي کــارگــري اتــريــش ÖGB وجــود دارد. ایــن مــرکــز مــشاوره اتــحاديــه

کند.  کارگران بدون مدرک ارائه می

هاي کارگري اتريش (کاتاماران) فدراسيون اتحاديه

 ÖGB (Catamaran) 
Lift D, 1. Stock, Raum 1913 



Johann-Böhm-Platz 1 
1020 Wien 
www.undok.at 

کمک حقوقي 

پناهندگان در اضطرار (ارائهی مشاورهی حقوقي)

Asyl in Not 
Währinger Straße 59/2/1, 1090 Wien,  
Tel: 01/408 42 10, 
E-Mail :  office@asyl-in-not.org  

مرکز مشاوره براي فراريان و پناهندگان
کــــند. هــــمچنني  ايــــن مــــرکــــز بــــرای ارائــــهی درخــــواســــت تجــــديــــدنــــظر بــــه پــــناهــــجويــــان پــــذيــــرفــــته نشــــده کــــمک مــــی

اي ارائه ميدهد.   هاي زبان آملاني و خدمات مشاوره کالس

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung 

Schottengasse 3a/1/59, 1010 Wien, Austria 

tel: ++ 43/1/533.72.71  

e-mail: deserteursberatung@utanet.at 

http://www.deserteursberatung.at 

مرکز مشاورهی کاريتاس براي پناهندگان و مهاجران

Caritas Flüchtlings- und Migrantenberatung 
Keplerstrasse 82, 8020 Graz, Austria,  
tel: ++ 43/316/8015-0,  
e-mail: office@caritas-graz.at,  
http://www.caritas-graz.at 

زیبرا
کند.  اي در زمينهی مسائل حقوقي، اسکان و درمان ارائه مي اطالعات و خدمات مشاوره

Zebra 
Granatengasse 4/III, 8020 Graz,  
Telefon: +43/ 316/ 83 56 30 – 0,  
E-Mail: office@zebra.or.at 

خدمات درماني رايگان برای اشخاص بدون مدرک یا بیمه  

بيمارستان برادران بارم هرتسیگِن

http://www.deserteursberatung.at
mailto:office@caritas-graz.at
mailto:office@zebra.or.at


Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Grofle Mohrengasse 9, 1020 Vienna,  
Tel.: 0043 (0)1 - 21 121-0,  
http://www.barmherzige-brueder.at/ 

مایز (بيمارستان نيستند اما ميتوانند به شما بگويند که به کجا مراجعه کنيد)

MAIZ  
Hofgasse 11, 4020 Linz,  
Tel.: 0043 (0)732 - 77 60 70, 
 http://maiz.at 


