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"بدون مرزها" چه کسی است؟ چرا این راهنما را به من میدهید؟
م"ا گ"روه"ی از اف"رادی هس"تیم ک"ه در شه"ر ک"ال"ه از س"ال  2009ب"ه ص"ورت مش"ترک ف"عال"یت م"یک"نیم .ب"رخ"ی
از م""ا در ک""ال""ه س""اک""ن هس""تند ،ب""رخ""ی دی""گر در ک""شوره""ای م""ختلف زن""دگ""ی م "یک""نند و ب""ه ک""ال""ه آم""دهان""د ت""ا
ب""رای م""دت ک""وت""اه""ی ای""نجا ب""مان""ند .ب""ه ع""نوان گ""روه ف""عال""ین ،م""ا پ""ناه""ندگ""ان را در مح""ل زن""دگ""ی خ""ودم""ان و
س ""ای ""ر ن ""قاط ح ""مای ""ت م "یک ""نیم زی ""را ب ""اور داری ""م ه ""رک ""سی ای ""ن ح ""ق را دارد ک ""ه در ج ""ای م ""ورد ع ""الق "هی خ ""ود
زن""دگ""ی ک""رده و ب""ه زن""دگ""ی به""تری دس""ترس""ی داش""ته ب""اش""د .م""ا ب""اور داری""م ک""ه آزادی ت""غییر م""کان ،ح""ق ه""ر
ان"سان ب"وده و خ"واس"تار ج"هان"ی ب"دون م"رز هس"تیم .ب"رای ح"مای"ت از ش"ما ،م"یخ"واه"یم ت"ا ب"رخ"ی اط"الع"ات
م" ""فید درب" ""ارهی ک" ""ال" ""ه و اروپ" ""ا را در اخ" ""تیارت" ""ان ق" ""رار ده" ""یم .م" ""ا ام" ""یدوار هس" ""تیم ک" ""ه در ه" ""ر م" ""سیری ک" ""ه
میخواهید بروید ،سفر بیخطری داشته باشید.
بدون مرزها در کاله چه کار میکنند؟
م"ا در ب"راب"ر م"رزه"ای"ی ک"ه در آن اف"راد از ن"یازه"ای اول"یهی زن"دگ"ی ،غ"ذای م"ناس"ب و ک"اف"ی ،س"رپ ِ
"ناه و آزادی
ت"غییر م"کان مح"روم ش"دهان"د ک"مکه"ای مس"تقیمی را ف"راه"م ن"موده و ب"ا ای"ن اف"راد ف"عال"یته"ای مش"ترک"ی را
انجام میدهیم.
ما برای فعالیتهای که انجام میدهیم ،هیچ پولی دریافت نمیکنیم و با دولت یا کلیسا کار نمیکنیم.

درص" ""ورت" ""ی ک" ""ه ب" ""ه اط" ""الع" ""ات بیش" ""تری از آن" ""چه در ای" ""ن ج" ""زوه م" ""وج" ""ود اس" ""ت ن" ""یاز داری" ""د و ی" ""ا س" ""وال ب" ""ه
خصوصی مد نظرتان است ،از راههای زیر با ما در تماس باشید:
شمارهی تماس:
) 07 53 030410در داخل فرانسه(
) 00 33 7 53 030410خارج از فرانسه(
ایمیلcalais_solidarity@riseup.net :
calaisolidarity@gmail.com

صفحهی اینترنتیhttps://calaismigrantsolidarity.wordpress.com :

معرفی کاله
ب""ه ک""ال""ه خ""وش آم""دی""د! ک""ال""ه شه""ری ب""ا وس""عتی م""توس""ط و ج""معیت  73,000ن""فر اس""ت ) 105000ن""فر در
م ""جاورت ب ""ا شه ""ره ""ای ک ""وکِ ""ل ،م ""ارک و س ""ان "گَت( .ای ""ن شه ""ر در ش ""مال ف ""ران ""سه ،ن ""زدی ""ک ب ""لژی ""ک و م ""قاب ""ل
انگلستان قرار دارد.

ب"رای م"دت زی"ادی ،ک"ال"ه ی"ک شه"ر ان"گلیسی ب"ه ش"مار م"یآم"د .ای"ن مح"ل ن"قطهی ت"الق"ی ب"ین ق"ارهی اروپ"ا و
انگلس ""تان ت ""وس ""ط ق ""ای ""ق ی ""ا کش ""تیه ""ای ک ""وچ ""ک و ه ""مچنین از س ""ال  ،1994از ط ""ری ""ق ت ""ون ""ل ک ""ان ""ال م ""ان ""ش
اس"ت .بیش"تر م"ناط" ِق ای"ن شه"ر در ج"ری"ان ج"نگ ج"هان"ی دوم تخ"ری"ب و ب"خشی از م"ردم ن"یز م"جبور ب"ه ف"رار
از این شهر شدند.
از گ"ذش"ته ،ک"ال"ه شه"ری ص"نعتی ب"وده ،ام"ا بح"رانه"ای پ"یدرپ"ی ،ب"ه ص"ورت ج"دی ب"ر آن ت"أث"یر گ"ذاش"تهان"د و
بیش""تر از  20درص""د ج""معیت شه""ر ب""یکار هس""تند .ه""مچنین ای""ن شه""ر دارای ج""معیتی ج""وانت""ر نس""بت ب""ه
سایر شهرهای فرانسه است.
پناهندگان در کاله
سال های زیادیست که پناهندگان در شهر کاله زندگی میکنند.
در اوای""ل س""اله""ای  1990پ""س از س""قوط رژی""م ک""مون""یسم در اروپ""ای ش""رق""ی ،پ""ناهج""وی""ان ای""ن ک""شوره""ا ب""ه
س ""مت ک ""ال ""ه روان ""ه ش ""دن ""د ام ""ا ب ""ا م ""رز بس ""ته م ""واج ""ه گش ""تند .ای ""ن اف ""راد از ج ""مله ب ""سیاری از خ ""ان ""وادهه ""ا ب ""ه
ه"مراه ک"ودک"ان ،بیش"تر ش"ام"ل ک"سان"ی ب"ودن"د ک"ه ب"ه خ"اط"ر ج"نگ در ی"وگس"الوی س"اب"ق در اواس"ط ده"هی 90
مجبور به فرار شده بودند.
م""ردم ب""سیج ش""دن""د و انج""من ه""ا ح""کوم""ت را ت""رغ""یب ن""مودن""د ت""ا س""ران""جام ی""ک م""رک""ز ب""رای پ""ناهج""وی""ان ای""جاد
گردید.
س""نگات ب ""یرون از ک ""ال ""ه س ""اخ ""ته ش ""د .ای ""ن پ ""ناه ""گاه
در س ""ال  ،1999پ ""ناهگ ""اه ""ی در ی ""ک م ""کان پ ""وش ""یده در َ "
توسط صلیب سرخ اداره میشد و جندین هزار مردم را بیشتر از سه سال میزبانی نمود.
س" ""نگات بس" ""ته ش" ""د .از آن روز ب" ""ه ب" ""عد ،ح" ""کوم" ""ت از ای" ""جاد
در س" ""ال  2002ب" ""ا ت" ""غییر ح" ""کوم" ""ت ،م" ""رک" ""ز َ "
پ""ناه""گاهه""ای دای""می ی""ا پ""ذی""رش پ""ناه""ندگ""ان در ش""رای""ط به""تر م""مان""عت ن""موده اس""ت .پ""ناهگ""اهه""ا اک""ثر اوق""ات
تخریب گردیده و ساکنان غیرمجاز ،بیرون رانده میشوند.
ب ""ا گ ""ذش ""ت زم ""ان ،خ ""اس ""تگاه پ ""ناه ""جوی ""ان ن ""یز ت ""غییر ک ""رده اس ""ت :ک ""رده ""ا ،اف ""غانس ""تان" "یه ""ا ،ای ""ران" "یه ""ا،
ویتنامیها ،آلبانیاییها ،سوریها ،اریترهایها ،سودانی ها. ... ،
در س ""ال  ،2009اف ""زای ""ش ب "یس ""اب ""قهی ت ""عداد م ""هاج ""ری ""ن در ک ""ال ""ه ت ""وج ""ه رس ""ان "هه ""ا را ب ""ه خ ""ود ج ""لب ک ""رد.
ح"کوم"ت ،ک"مپه"ای اص"لی و پ"ناهگ"اه"ای پ"ناهج"وی"ان را تخ"ری"ب ک"رد ول"ی ای"ن اق"دام ِ ح"کوم"ت ،چ"یزی را ح"ل
ن""کرد و پ""ناهج""وی""ان ه""نوز ه""م در شه""ر ک""ال""ه ح""ضور دارن""د .ه""مچنین از س""وی ح""کوم""ت ،چ""ندی""ن ت""الش ب""رای
اخراج جمعیِ پناهجویان شامل افغانستانیها صورت گرفت اما این اقدام توسط دادگاه متوقف گردید.
از س ""ال  ، 2009م ""یزان درخ ""واس ""ت پ ""ناهج ""وی ""ی در ک ""ال ""ه بیش ""تر و بیش ""تر ش ""د .ام ""ا ،در س ""راس ""ر ف ""ران ""سه
پ"ذی"رش پ"ناهج"وی"ان ب"دت"ر ش"د .ب"سیاری اوق"ات ،پ"ناهج"وی"ان ب"رای ب"رخ"ورداری از ح"قوق اول"یهیش"ان از ج"مله
مسکن مناسب مجبور هستند که به دادگاه مراجعه کنند.

در س"ال  ،2014ت"عداد پ"ناهج"وی"ان ب"هص"ورت چ"شمگیری در ک"ال"ه اف"زای"ش پ"یدا ک"رد و ت"وج"ه بیش"تر رس"ان"هه"ا
را ب"ه خ"ود ج"لب ک"رد .ب"رخ"ی از م"ردم مح"لی نس"بت ب"ه پ"ناهج"وی"ان رف"تار خ"شنت"ری را در پ"یش گ"رف"تند و ب"ه
ت"ازگ"ی ب"ه ن"ظر م"یرس"د ک"ه گ"روهه"ای ن"ژادپ"رس"ت م"ان"ند س ِ
"اوون ک"ال"ه ح"مای"ت بیش"تری دری"اف"ت م"یک"نند .ب"رای
رس"یدگ"ی ب"ه اف"راد ت"ازه وارد ،ح"کوم"ت ی"ک "م"رک"ز روزان"هی" ج"دی"د را ب"ه ن"ام "ژول ِ"ف"ری" ب"از ک"رده ک"ه ب"سیار
دور و در خارج از شهر قرار داد و وضعیت را برای افرادیکه اینجا زندگی میکنند ،تغییر نخواهد داد.

انجمن ها و فعالیت ها در کاله
از کجا میتوانم غذا بگیرم؟
م"رک"ز روزان"هی ژول ِف""ری ،م"سیر دوگ"راول"ین ،ات"وب"وس ش"ماره  ،11ایس"تگاه م"ول"ین روژ ،ه"ر ب"لیط ی"ک ی"ورو.
هر روز از ساعت  5تا  8بعد از ظهر .در آنجا غذای گرم و حالل موجود است.
م ZZشکل :راه رس" ""یدن ب" ""ه ای" ""ن م" ""کان ب" ""سیار دور اس" ""ت و ب" ""عضی اوق" ""ات پ" ""لیس و ی" ""ا ف" ""اشیس " "ته" ""ا در راه
هستند ..بهتر است به شکل گروهی به این محل بروید و از رفنت به صورت انفرادی خودداری کنید.
ی ""ک ی ""ا دوب ""ار در ه ""فته ،انج ""من ه ""ای م ""ختلف ،ک ""مکه ""ای غ ""ذای ""ی را ب ""ه ک ""مپ ه ""ا آورده و ب ""دی "نط ""ری ""ق ش ""ما
میتوانید برای خودتان غذا بپزید.
ه"مچنین ب"سیاری از م"ردم ب"ه س"وپ"رم"ارک"ت ل ِ
"یدل م"یرون"د چ"ون ب"سیار ارزان و ب"ه ک"مپ ژول ِف"ری ن"یز ن"زدی"ک
اس ""ت .ه ""مچنین ،ب ""سیاری از س ""وپ ""رم ""ارک "ته ""ا غ ""ذاه ""ایش ""ان را ب ""ا آن ""که ه ""نوز ک ""یفیت خ ""وب ""ی دارن ""د ،دور
م"یان"دازن"د .ب"عضی اوق"ات ش"ما م"یت"وان"ید ک"ه زب"ال"ه دان"یه"ای ک"نار س"وپ"رم"ارک"ته"ا را ب"رای پ"یدا ک"ردن غ"ذا
جستجو نمایید.
من بیمار هستم ،برای درمان به کجا بروم؟
ب ""خش اورژان ""س در ب ""یمارس ""تان ،اف ""رادی ک ""ه م ""شکل ف ""وری و ض ""روری م ""رب ""وط ب ""ه س ""الم ""ت دارن ""د را درم ""ان
م"یک"نند .ک"لینک پَ"س )ات"اق ک"وچ"ک ک"ان"تینری در س"مت چ"پ ،ک"نار پ"ارک"ینگ ب"یمارس"تان( اف"راد ف"اق"د ب"یمهی
س ""الم ""ت ی ""ا اوراق م ""رب ""وط ""ه را در ب ""ین روزه ""ای دوش ""نبه ت ""ا ج ""معه از س ""اع ""ت  1:30ت ""ا  5:30ب ""عد از ظه ""ر
درمان میکند.
پ"ناهج"وی"ان از ح"ق "م"راق"بت س"الم"تی ه"مگان"ی" ب"رخ"وردار هس"تند )در ای"ن م"ورد از س"ازم"ان"ی ک"ه درخ"واس"ت
پناهندگی شما را پیگیری میکند ،سوال کنید(.
کجا میتوانم دوش بگیرم؟
ک"لینک پَ"س )ات"اق ک"وچ"ک ک"ان"تینری در س"مت چ"پ ،ک"نار پ"ارک"ینگ ب"یمارس"تان( – اول"ین بیس"ت ن"فر م"ردی ک"ه
تا ساعت  13:30به آنجا برسند ،میتوانند درآنجا دوش بگیرند.

در م""رک""ز روزان "هی ژول ِف""ری ن""یز م "یت""وان""ید ت""ا س""اع""ت  15:00ح""مام ک""نید .آن""ها ب""ه ش""ما ص""اب""ون و ح""ول""ه
میدهند ولی زمان حمام )دوش( فقط  4دقیقه است.

خانهی زنان :فقط زنان و کودکان
در ای""ن م""رک""ز ف""قط زن""ان و ک""ودک""ان م "یت""وان""ند ب""خواب""ند دوش ب""گیرن""د و آش""پزی ک""نند .ای""ن خ""ان""ه در داخ""ل
م"رک"ز روزان"هی ژول ِ"ف"ری ق"رار دارد .انج"من َ
"ل وی اَک"تیو" م"سئول ای"ن م"رک"ز اس"ت ول"ی بیش"تر ،خ"ود زن"ان
هس"تند ک"ه زن"دگ"ی روزم"ره را م"دی"ری"ت م"یک"نند .ب"عضی اوق"ات ،خ"واب"گاهه"ای ای"ن خ"ان"ه مح"دود هس"تند ام"ا
اگ""ر ش""ما زن هس""تید ه""میشه م"یت""وان""ید ب""رای دوش گ""رف""نت ب""ه آن""جا ب""روی""د .در ص""ورت""ی ک""ه ش""ب دی""روق""ت ب""ه
ای""ن م""رک""ز ب""رس""ید ،ب""ای""د از ک""نار نگه""بان""ان ام""نیتی ک""ه س""گ دارن""د رد ش""وی""د وی""ا زن""گ ب""یرون را ب""زن""ید .ش""ما
حق دارید هر زمانیکه خواستید داخل و یا بیرون بروید!
از کجا میتوانم پتو/خیمه/لباس بگیرم؟
در ص""ورت""ی ک""ه ش""ما ب""ه پ""تو ،ل""باس ی""ا خ""یمه ن""یاز داری""د ،م "یت""وان""ید ب""ا "ب""دون م""رزه""ا" ت""ماس ب""گیری""د .ام""ا،
آن""ها ی""ک س""ازم""ان رس""می ن""بوده و ه""میشه ه""مه چ""یز ن""دارن""د .ب""عضی اوق""ات م""ردم ب""ا ک""ام""یونه""ای م""ملو از
ک"مکه"ا ب"ه داخ"ل ج"نگله"ا م"یرون"د و خ"یمهه"ا ،ک"یسهه"ای خ"واب ی"ا پ"توه"ا را ت"وزی"ع م"یک"نند .ب"عضی اوق"ات
"دس""ن دو م""ون""د )پ""زش""کان ج""هان( ب""سیاری از ای""ن ل""وازم را خ""ری""داری ک""رده و ب""ه ج""نگل م"یآورن""د
س""ازم""ان ِم" ِ"
)ب" "ه خ ""صوص ب ""عد از اخ ""راج پ ""ناهج ""وی ""ان و تخ ""ری ""ب پ ""ناه ""گاهه ""ا ت ""وس ""ط پ ""لیس( .م ""تاس ""فان ""ه ،ه ""یچ م ""کان
م"شخصی وج"ود ن"دارد ک"ه ش"ما ب"توان"ید ه"میشه ب"ه آن"جا رف"ته و ای"ن ل"وازم را ب"هص"ورت رای"گان دری"اف"ت ک"نید.
موجودیت این وسایل بستگی به کمکهایی دارد که به کاله ارسال میشوند.
هر دوهفته یکبار ،روز شنبه ،در ِوستیِر 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؟
سZکور کZاتZولZیک  -درص""ورت ن""یاز ب""ه م""شاورهی ح""قوق""ی ی""ا ارائ "هی درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ،به""تر اس""ت ب""ه
دف""تر س""کور ک""ات""ول""یک م""راج""عه ک""نید .آن""ها م""شاورهه""ای الزم را ارائ""ه ک""رده و س""عی م "یک""نند ب""دون در ن""ظر
داشنت اینکه از چه کشوری آمدهاید و یا دلیل آمدنتان چیست ،از شما حمایت کنند.
کجا میتوانم از تلفن/اینترنت استفاده کنم؟
ِمZZدیZا ِتZZک دو کZالZه ،ج""اده پُ""ن ِ
الت""ن ) 16ن""زدی"کِ م""رک""ز خ""ری""د ب""زرگ و س""ال""ن ت""ئات""ر( ،س""اع""ت  10ص""بح ب""از
میشود و روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل است.
مZZشکل :ش ""ما ن ""یاز داری ""د در ه ""نگام ورود ب ""ه آن ""جا ک ""ارت ش ""ناس ""ای ""ی ی ""ا پ ""اس ""پورت ی ""ا اوراق م ""رب ""وط ب ""ه
درخواست پناهندگی را نشان دهید.
کجا میتوانم تلفنم را شارژ کنم؟

سکور کاتولیک – از ساعت  9صبح تا  5بعد از ظهر ،روزهای دوشنبه تا جمعه
مرکز روزانهی ژول ِفری – همه روزه از ساعت  2تا  5بعد از ظهر
ب"رخ"ی اف"راد ن"یز هس"تند ک"ه ب"ه ش"کل خ"صوص"ی م"واف"قت م"یک"نند ت"ا ت"لفنه"ا را ش"ارژ ک"نند .از م"ردم داخ"ل
جنگل در مورد امکان تماس و آدرس این افراد پرسوجو کنید.
کجا میتوانم فوتبال بازی کنم؟
ه"ر ی"کشنبه ح"دود س"اع"ت  3ب"عد از ظه"ر ،م"ردم )م"هاج ِ
"ران ج"وام"ع م"ختلف و ه"مچنین ف"ران"سویه"ای"ی ک"ه در
م"حوط"هی ک"ال"ه زن"دگ"ی م"یک"نند( دور ه"م ج"مع ش"ده و در س ِ
"یتادل ،ف"وت"بال ب"ازی م"یک"نند .ه"مه م"یت"وان"ند ب"ه
ای ""ن ج ""مع پ ""یوس ""ته و ب ""ازی ک ""نند .اغ ""لب م ""ردم ب ""ا خ ""ود ل ""باس و ک ""فشه ""ای ورزش ""ی م "یآورن ""د ک ""ه ش ""ما ن ""یز
میتوانید استفاده کنید.
کجا میتوانم یک دوچرخه پیدا کرده یا آن را تعمیر کنم؟
یک کارگاه جدید دوچرخه در سکور کاتولیک قرار دارد.
کجا میتوانم یک زبان دیگر بیاموزم؟
چ ""ند روز در ه ""فته در ج ""اه ""ای م ""ختلف ،ک ""السه ""ای زب ""ان ف ""ران ""سوی و ان ""گلیسی ب ""رگ ""زار م "یش ""ود .ب ""رای
اط""الع بیش""تر ب""ه س""کور ک""ات""ول""یک م""راج""عه ک""نید .ه""مچنین ب""رخ""ی از م""علمان ب""ه ج""نگل آم""ده و درسه""ای""ی را
آنجا ارائه میدهند.
ه ""مچنین م "یت ""وان ""ید ب ""ه "ل ""و ل ""وک ""ال ""ه" در ب ""لوار الف ""ایِ ""ت  162در گ ""وش "هی روب "هروی م ""غازهی م ""اه "یف ""روش ""ی
م ""راج ""عه ک ""نید .آن ""ها دروس ""ی ب ""ه زب ""انه ""ای ان ""گلیسی ،ف ""ران ""سه و اح ""تماال دی ""گر زب ""انه ""ا دارن ""د .در ض ""من،
ک"ارگ"اهه"ای"ی در م"ورد ن"انپ"زی ،دو ِره"میه"ای"ی ب"رای چ"ای ن"وش"یدن ،ک"تاب و ک"تابخ"وان"ی و ارائ"هی اط"الع"ات
حقوقی و چیزهای دیگر نیز در آنجا موجود است.
ک ZZجا مZ Zیت ZZوان ZZم ب ZZه ط ZZور رای ZZگان ،ل ZZوازم ج ZZلوگ ZZیری از ح ZZام ZZلگی و م ZZشاورهه ZZای م ZZرب ZZوط ب ZZه
سالمتی جنسی را دریافت کنم؟
ت ""سهیالت م ""رب ""وط ب ""ه ج ""لوگ ""یری از ح ""ام ""لگی در ف ""ران ""سه ق ""ان ""ون ""ی و رای ""گان اس ""ت .در ک ""لینک "پَ ""س" ،ش ""ما
م"یتوان"ید ک"ان"دوم م"ردان"ه ب"گیری"د و در م"رک"ز ب"رن"ام"هری"زی خ"ان"واده م"یت"وان"ید ان"واع م"ختلف ل"وازم ج"لوگ"یری 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

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

اگ"ر م"یخ"واه"ید ب"رای ب"یماریه"ای م"قارب"تیِ ق"اب"ل ان"تقال )م"ان"ند اچآیوی ای"دز  ،ه"پات"یت ب( م"عای"نه ش"وی"د،
م"یت"وان"ید در م"رک"ز "دو ِدپیس"تاژ" ب"ه ص"ورت رای"گان و ب"ین"ام آزم"ای"ش خ"ون ان"جام ده"ید .آدرس ای"ن م"رک"ز
به قرار ذیل است:
Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit.
1601 Boulevard des Justes
)62100 Calais (Bus 3, 7, 8 La Roselière

سکور کاتولیک:
ی"ک خ"یری"هی ک"ات"ول"یک ک"ه خ"دم"ات ب"سیاری را ب"رای م"هاج"ری"ن در ک"ال"ه ارائ"ه م"یده"د .آن"ها مح"لی دارن"د ک"ه
در ط"ول روز م"یت"وان"ید ب"ه آن"جا ب"روی"د .ب"رای آن"ها ف"رق"ی ن"میک"ند ک"ه در ص"ورت م"ذه"بی ب"ودن ،ش"ما ب"ه چ"ه
دینی باور دارید .آدرس :بلوار ویکتور هوگو.
پ ""یاده ب ""ه س ""مت ب ""یمارس ""تان و ات ""وب ""ان ب ""روی ""د ،س ""مت راس ""ت از ک ""نار ی ""ک س ""وپ ""رم ""ارک ""ت ب ""ه ن ""ام "کَ ""رف ""و" رد
میشوید .انجمن ،در خانهای که روی آن نوشته شده َ
"ل شو َولین" قرار دارد.
سایتhttp://pasdecalais.secours-catholique.org :
ایمیلpasdecalais@secours-catholique.org :

ِمدسین دو موند:
"پ"زش"کان ج"هان" م"راق"بته"ای به"داش"تی الزم را در ج"نگل س"ازم"انده"ی ک"رده و ه"مچنین خ"دم"ات اج"تماع"ی
ارائه میکنند.
سایتhttp://www.medecinsdumonde.org/gb/En- France/Calais :
ایمیلmigrants.npdc@medecinsdumonde.net :

لو بِغژو دی میگران:
یک انجمن محلی که به طور مرتب برای جنگل غذا میبرد.
سایتhttp://www.laubergedesmigrants.fr :

ایمیلlaubergedesmigrants@hotmail.fr :

لو لوکال:
ف""ضای""ی مح""لی ک""ه دروس زب""ان ،ک""ارگ""اهه""ای ن""انپ""زی ،ج""معه""ای چ""ای خ""وری ،اط""الع""ات ح""قوق""ی و م""وارد
دیگری را ارائه میدهد.
آدرسBoulevard Lafayette 162 :

آدرسهای مفید
اگ""ر ن""میخ""واه""ید پ""یاده ب""روی""د ،ات""وب""وسه""ای ع""موم""ی ک""ه ش""ما را از ن""قطهی "آ" ب""ه "ب" م "یآورن""د ن""یز ق""اب""ل
دس ""ترس هس ""تند .ه ""زی ""نهی ه ""مهی ات ""وب ""وسه ""ا ب ""رای ی "کب ""ار س ""وار ش ""دن ی ""ک ی ""ورو اس ""ت .ن ""قشهی ح ""رک ""ت
ات""وب""وس و ن""قشهی شه""ر در ایس""تگاهه""ای ات""وب""وس در دف""ات""ر ت""وریس""تی )ن""زدی""ک ب""ه ایس""تگاه ق""طار( م""وج""ود
است.
بیمارستان بزرگ و اورژانس:
آدرس:
Boulevard des Justes,
62107 Calais

اگ"ر ب"رای پ"یدا ک"ردن ب"یمارس"تان م"یخ"واه"ید از م"ردم ب"پرس"ید ،ن"زدی"ک ب"ه "س"کور ک"ات"ول"یک" و خ"ان"هی زن"ان
قبلی است.
کلینیک َل پَس:
کلینیک پَس نزدیک بیمارستان بزرگ در پارکینگ بوده و شامل دو کانتینر خاکستری است.
مرکز روزانهی ژول فری:
"مت"ش"مان
ِ"
ای"ن م"رک"ز ب"سیار ن"زدی"ک ب"ه ب"ندر اس"ت .ج"ادهی "دو گِ"راول"ین" را دن"بال ک"نید ،س"پس ب"ه چ"پ ب"ه س
دو دون" بپیچید.
چگونه میتوانم برای تلفن خود یک سیم کارت ثبت کنم؟
اگ"ر م"یخ"واه"ید ی"ک س"یم ک"ارت داش"ته ب"اش"ید به"تر اس"ت از ش"رک"ت م"خاب"رات"ی ل"یکا اس"تفاده ک"نید زی"را از
ط ""ری ""ق س ""یم ک ""ارت ل ""یکا م "یت ""وان ""ید ب ""ا ت ""مام خ ""طوط م ""رب ""وط ب ""ه ل ""یکا ب "هص ""ورت رای ""گان ت ""ماس ب ""رق ""رار ک ""نید و
برای ثبت این سیم کارت الزم نیست نام اصلی خود را بدهید.

چگونه میتوانید سیم کارت خود را ثبت کنید:
با شمارهی  323تماس بگیرید ،آنها به زبان های انگلیسی ،فرانسوی و عربی صحبت میکنند.
الزم اس ""ت ک ""ه ب ""ه آن ""ها ن ""ام ،ی ""ک آدرس )خ ""یاب ""ان ،ش ""ماره ،ک ""د پس ""تی( در ک ""ال ""ه و ش ""مارهی گ ""ذرن ""ام ""ه ارائ ""ه
ب"ده"ید .ک"دپس"تی ک"ال"ه  62100اس"ت و گ"ذرن"ام"هه"ای ب"ری"تان"یای"ی ه"میشه دارای  9ع"دد هس"تند ،ب"رای م"ثال
) .(450100397اف ""راد پ ""اس "خگ ""و ب ""ه ش ""مارهی ت ""ماس م ""زب ""ور ،ص ""رف "ا ً وج ""ود آدرس ارائ ""ه ش ""ده را ب ""ررس ""ی
م"یک"نند .وق"تی ش"ما ی"ک آدرس واق"عی در ک"ال"ه را داده ب"اش"ید ،ه"مه چ"یز ب"هدرس"تی پ"یش خ"واه"د رف"ت .آن"ها
شمارهی پاسپورت را بررسی نمیکنند.
ب""ه م""حض ای""نکه ت""ماس ت""لفنی ش""ما ت""مام ش""د ،الزم اس""ت ت""لفنت""ان را خ""ام""وش و دوب""اره روش""ن ک""نید .ح""اال
سیم کارت شما فعال است.

پلیس ،بازداشت و حبس
درصورت حمله یا دستگیری توسط پلیس چه کار باید انجام بدهم؟
اگ""ر ش""ما ت""وس""ط پ""لیس م""ورد ح""مله ق""رار گ""رف""تید ،ت""نها نیس""تید .ه""ر ک""س ح""ق دارد در ص""ورت""ی ک""ه پ""لیس از
ق ""درت خ ""ود س ""وءاس ""تفاده ک ""رده ب ""اش ""د ع ""لیه آن ""ها ش ""کای ""ت ک ""ند .ف ""رق ن ""میک ""ند ک ""ه اوراق م ""رب ""وط ""ه را داش ""ته
باشید یا خیر!
در ک ""ال ""ه ،ح ""ملهی پ ""لیس ب ""ه م ""هاج ""ری ""ن ،ه ""م ش ""دی ""د و ه ""م م ""کرر ص ""ورت م "یگ ""یرد .اک ""ثر م ""هاج ""ری ""ن ب "هص ""ورت
ت""صادف""ی در م""سیرش""ان ب""رای دس""ترس""ی ب""ه خ""دم""ات اب""تدای""ی دس""تگیر م "یش""ون""د )ب""رای م""ثال ق""دم زدن از
ج"نگل ب"ه ط"رف آب ،ی"اف"نت ات"وب"وس ب"ه س"مت ب"یمارس"تان ،خ"ری"د چ"یزی از س"وپ"رم"ارک"ت ی"ا ب"رگش"نت از مح"ل
ت""وزی""ع غ""ذا( .ه""مچنین ب""سیاری از م""هاج""ری""ن ت""وس""ط پ""لیس م""ورد ض""رب و ش""تم و ی""ا ح""مله ب""ا گ""از اش "کآور
ق " ""رار گ " ""رف " ""تهان " ""د و پ " ""اه " ""ا ی " ""ا دس " ""تهایش " ""ان شکس " ""ته ی " ""ا ص " ""ورتش " ""ان زخ " ""می ش " ""ده اس " ""ت .م " ""ا ه " ""مچنین
گ"زارشه"ای"ی دری"اف"ت ک"ردهای"م ک"ه پ"لیس ،م"هاج"ری"ن را در داخ"ل ات"وب"انه"ای ش"لوغ ت"عقیب ک"رده ک"ه ای"ن ام"ر
در چند ماه گذشته باعث مرگ چندین نفر شده است.
حقوق و قوانین درصورت دستگیری شما
بررسی هویت خارجیان میتواند حدود  16ساعت طول بکشد.
م ""مکن اس ""ت ک ""ه ش ""ما را ب ""ه م ""رک ""ز پ ""لیس ب ""رده و س ""پس در ع ""رض چ ""ند س ""اع ""ت آزاد ک ""نند ،ح ""تی اگ ""ر ه ""یچ
م""درک""ی ه""مراه ن""داش""ته ب""اش""ید .ب "هط""ور ک""لی ،ت""وق""یف ت""وس""ط پ""لیس رس""ما ً از لح""ظهی دس""تگیری ش""ما آغ""از
م"یش"ود .پ"لیس ب"ای"د ب"ه زب"ان"ی ک"ه م"توج"ه ب"شوی"د ،ش"ما را نس"بت ب"ه ح"قوقت"ان آگ"اه ک"ند )اط"العرس"ان"ی 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

ه""نگام""ی ک""ه در ب""ازداش""ت پ""لیس هس""تید ،ح""ق داری""د از پ""اس""خ ب""ه پ""رس "شه""ا خ""ودداری ک""نید ،و به""تر اس""ت
اظ"هارن"ام"های ک"ه ب"ه ش"ما م"یده"ند و م"ترج"م ب"رایت"ان ت"رج"مه م"یک"ند را ام"ضا ن"کنید .ه"رچ"ند ،خ"وب اس"ت
ک ""ه از م ""حتوای اظ ""هارن ""ام "هی م ""زب ""ور آگ ""اه ش ""وی ""د .ب ""ه ه ""مهی م ""وارد ن ""وش ""ته ش ""ده در آن ت ""وج ""ه ک ""نید :زم ""ان و
م ""کان ب ""ازداش ""ت وغ ""یره .ج ""زئ "یت ""ری ""ن اش ""تباه م "یت ""وان ""د ب ""ه وک ""یلت ""ان ک ""مک ک ""ند ت ""ا ش ""ما را از زن ""دان ب ""یرون
ب"یاورد .در ص"ورت"ی ک"ه م"توج"ه اش"تباه"ی از ج"ان"ب پ"لیس ش"دی"د ک"ه م"مکن اس"ت در دادگ"اه ب"ه ن"فعت"ان ت"مام
شود ،به پلیس نگویید زیرا نسبت به اصالح آن اقدام خواهند کرد.
ن"بای"د بیش"تر از زم"ان"ی ک"ه ب"رای ان"جام ت"حقیق و ب"ازج"وی"ی الزم اس"ت در زن"دان ن"گه داش"ته ش"وی"د .در چ"نین
ش"رای"طی ،ب"ازج"وی"ی ب"ه م"عنای ت"ای"ید ه"وی"ت ک"ام"ل ش"خص ب"ازداش"ت ش"ده )اس"م ک"ام"ل ،آدرس ،م"لیت ،اس"م
والدین( و اخذ اظهارنامه است.

بازداشتگاه
در ص"ورت"ی ک"ه ش"ما وی"زای ف"ران"سه ن"داری"د ،ری"یس پ"لیس اج"ازه دارد ت"ا ب"رایت"ان ب"رگ"هی تعه"د ب"ه ت"رک خ"اک
ف ""ران ""سه ) (OQTFرا ارس ""ال ک ""ند .ی ""عنی زم ""ان "یک ""ه ب ""ازداش ""ت م "یش ""وی ""د ،ش ""ما ب ""ه ب ""ازداش ""تگاه ف ""رس ""تاده
م "یش ""وی ""د .م ""قرررات ب ""ازداش ""تگاه ،ک ""می ب ""ا زن ""دان م ""تفاوت اس ""ت .ش ""ما م "یت ""وان ""ید ل ""وازمت ""ان را ن ""زد خ ""ود
نگه ""داری ک ""نید و ن ""یز اج ""ازه داری ""د ت ""ا ش ""خص دی ""گری ای ""ن ل ""وازم را ب ""رایت ""ان ب ""یاورد .ه ""مچنین م "یت ""وان ""ید
ت""لفنت""ان را ه""مراه خ""ود ن""گه داری""د )ال""بته اگ""ر ت""لفن ،دورب""ین داش""ته ب""اش""د پ""لیس م""مکن اس""ت آن را ب""گیرد(.
نگه""بان""ان پ""وله""ای ش""ما را ن""گه خ""واه""ند داش""ت .ه""ر ک""سی م "یت""وان""د ب""ا ش""ما م""الق""ات ک""ند .آن""ها ب""ای""د اس""م
ک"ام"لت"ان را ب"دان"ند و ی"ک ک"ارت ش"ناس"ای"ی ارائ"ه ده"ند .م"الق"اتک"نندگ"ان م"یت"وان"ند ب"رای ش"ما ل"باس ،غ"ذا در
کیسههای بسته ،تنباکو )بستههای باز نشده( و پول نقد بیاورند.
در ص""ورت""ی ک""ه ح""کم اخ""راج ) OQTF, APRFوغ""یره( دری""اف""ت ک""ردی""د 48 ،س""اع""ت وق""ت داری""د ت""ا ع""لیه ای""ن
تصمیم درخواست تجدیدنظر کنید .با انجمن بازداشتگاه تماس بگیرید ،آنها به شما کمک خواهند کرد.

ح ""داک ""ثر زم ""ان ح ""بس در ف ""ران ""سه  45روز اس ""ت .ش ""ما ح ""ق داری ""د ک ""ه در ط ""ول ای ""ن زم ""ان م ""ترج ""م داش ""ته
باشید.
ِ
ژی.ال.دی )ق ""اض ""ی م ""رب ""وط ب ""ه ب ""ازداش ""ت و
در ط ""ول پ ""نج روز اول ،ش ""ما ب ""ای ""د ن ""زد دادس ""تان وی ""ژه ب ""ه ن ""ام
آزادی( ب ""رده ش ""وی ""د .وی ت ""صمیم خ ""واه ""د گ ""رف ""ت ک ""ه آی ""ا ب ""ازداش "تت ""ان ق ""ان ""ون "یس ""ت ی ""ا پ ""لیس اش ""تباه ک ""رده
اس"ت .در ص"ورت"ی ک"ه ب"توان"ید ث"اب"ت ک"نید ک"ه در ط"ول ای"ن رون"د اش"تباه"ی ص"ورت گ"رف"ته اس"ت ،آن"ها م"جبور
هس ""تند ک ""ه آزادت ""ان ک ""نند )م ""ان ""ند ع ""دم اح ""ترام ب ""ه ح ""قوق ش ""ما در زن ""دان ی ""ا خ ""طا در زم ""انه ""ای م ""رب ""وط ب ""ه
بازداشت(.
ش""ما ب""ای""د ب""ه وک""یل خ""ود ب""گوی""ید ک""ه ب""ه دن""بال اش""تباه""ات اح""تمال""ی در ای""ن رون""د ب""اش""د .ب""عد از بیس""ت روز،
ِ
ژی.ال.دی ب""رده م "یش""وی""د .ب""ناب""رای""ن ت""مام م""دارک و دالی""لی ک""ه م "یت""وان""ید ارائ""ه
ب""رای ب""ار دوم ن""زد ق""اض""ی
کنید باید در همان مدت  20روز گذشته اتفاق افتاده باشند.
ب"رای اخ"راج ش"ما ،ف"ران"سه ب"ه اج"ازهی س"فارتخ"ان"هی ک"شورت"ان ن"یاز دارد .م"صاح"بهای ب"ا ی"ک م"قام دول"تی
خ"واه"ید داش"ت .ب"ای"د اع"الم ک"نید ک"ه م"یخ"واه"ید ب"ا وی ت"نها ب"اش"ید ،ای"ن ح"قت"ان اس"ت .ش"ما م"جبور هس"تید
ای"ن م"صاح"به را ان"جام ده"ید ول"ی در ص"ورت"ی ک"ه ح"ال"تان خ"وب نیس"ت ،م"یت"وان"ید ب"خواه"ید ک"ه زم"ان آن را
عقب بیاندازند.
اگ"ر در "م"رک"ز اخ"راج" هس"تید ،پ"نج روز ف"رص"ت داری"د ک"ه ب"رای پ"ناهج"وی"ی درخ"واس"ت ب"ده"ید .س"پس ش"ما
وارد پروسهی سریع مربوط به این درخواست میشوید.
اگر حامله باشم چه کار باید انجام بدهم؟
ب""رای ان""جام آزم""ای""ش ب""ارداری ،ب""ه م""رک""ز ب""رن""ام"هری""زی خ""ان""واده در ک""ال""ه م""راج""عه ک""نید .آدرس ای""ن م""رک""ز ب""ه
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(03 21 21 62 33

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 ص"ورت"ی ک"ه ب"اردار هس"تید و ت"صمیم داری"د درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ب"ده"ید ،ب"ر اس"اس ق"ان"ون ف"ران"سه ،ب"ه
ع""نوان ی""ک "ف""رد آس""یبپ""ذی""ر" در ن""ظر گ""رف""ته م "یش""وی""د و م""ان""ند اط""فال و اش""خاص ب""یمار در اول""وی""ت ق""رار
داری"د .ال"بته ای"ن ب"دان م"عنا نیس"ت ک"ه ش"ما ش"ان"س ب"االی"ی ب"رای پ"ذی"رف"ته ش"دن ب"ه ع"نوان پ"ناه"نده را داری"د و
اوراق اق"ام"ت درازم"دت دری"اف"ت م"یک"نید ،ب"لکه درچ"نین ش"رای"طی ،خ"دم"ات اج"تماع"ی م"ان"ند م"سکن ،ب"یمهی
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؟
درص""ورت ب""ارداری ،ش""ما آزاد هس""تید ک""ه در م""ورد ادام""ه ی""ا ت""وق""ف آن ت""صمیم ب""گیری""د .ای""ن ان""تخاب ش""ما
است .حتی اگر زیر سن نیز باشید ،حق دارید تصمیم خود را در این مورد بگیرید.
در ف""ران""سه س""قط ج""نین ت""ا دوازده ه""فتگی ق""ان""ون""ی اس""ت )ب""عضی اوق""ات ب "هخ""اط""ر دالی""ل خ""اص پ""زش""کی،
س""قط ج""نین پ""س از  12ه""فته ن""یز ص""ورت م "یگ""یرد( .ن""یازی نیس""ت ب""رای ان""جام ای""ن ع""مل پ""ول""ی ب""پردازی""د و
س""قط ج""نین در ب""یمارس""تان ی""ا م""راک""زی خ""اص ت""حت ش""رای""طی خ""وب و ام""ن ان""جام م "یش""ود ..خ""طر س""قط
جنین بسیار کم است و معموالً هیچ تاثیری بر سالمت و باروری شما در آینده نخواهد داشت.
چه باید کرد؟
 .1ب"رای آن"که م"طمئن ش"وی"د ح"ام"له هس"تید ،ی"ک آزم"ای"ش ب"ارداری ان"جام ده"ید .م"یت"وان"ید تس"ت م"رب"وط"ه را
"روس"س" گ"فته
از س"وپ"رم"ارک"ت ی"ا داروخ"ان"ه خ"ری"داری ک"نید .در ف"ران"سوی ب"ه تس"ت ح"ام"لگی" ،تس"ت دو گ ِ "
میشود.
 .2در صورتی که نتیجه آزمایش مثبت باشد ،در زودترین زمان ممکن از این مرکز وقت بگیرید:
Centre de Planification ou d’education familiale
Rue Mollien 70, 1er
étage (1rst floor) 62100 Calais
)ممکن است فقط به زبان فرانسوی صحبت کنند( 03 21 21 62 33

در آن"جا از ش"ما در م"ورد آخ"ری"ن ت"اری"خ پ"ری"ودت"ان ،ت"اری"خ ت"ول"د و ن"ام"تان پ"رس"یده م"یش"ود .ام"کان دی"گر ای"ن
است که مستقیما ً به کلینیک "پَس" رفته و وضعیت خود را توضیح دهید.
اگ"ر ب"خواه"ید م"یت"وان"ید ب"ا دوس"تتان ب"ه ای"ن م"رک"ز م"راج"عه ک"نید) .در ص"ورت"ی ک"ه زی"رس"ن ب"اش"ید ،ش"ما ب"ای"د
توسط یک فرد بزرگسال که خودتان ترجیح میدهید ،همراهی شوید(.
 .3در م"رک"ز "س"ان"ت ِر دو پِ" َلنیفیکَسیون" ،آن"ها م"عای"نات ک"وت"اه"ی ان"جام داده و ب"رایت"ان در ب"یمارس"تان ب"زرگ
قراری را برای اولین مشاورهی پزشکی هماهنگ خواهند کرد.

 .4ش ""ما اول ""ین م ""شاورهی پ ""زش ""کیت ""ان را در ب ""یمارس ""تان ب ""زرگ ک ""ال ""ه خ ""واه ""ید داش ""ت .ب ""عضی اوق ""ات آن ""ها
م"شکل ای"جاد م"یک"نند و ن"میخ"واه"ند ب"ه زن"ان م"هاج"ر اج"ازه ده"ند ک"ه در آن"جا ج"نین را س"قط ک"نند .ای"ن
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

آن"ها آزم"ای"ش خ"ون و س"ون"وگ"راف"ی )ت"صوی"ر ش"کم( ش"ما را ان"جام خ"واه"ند داد .پ"زش"ک خ"الص"هی م"عای"نات را
ن""وش""ته و زم""ان""ی را ب""رای س""قط ت""عیین م "یک""ند) .درص""ورت""ی ک""ه ش""رای""ط اورژان""س ن""باش""د ،ع""مل س""قط ت""نها
ه""فت روز پ""س از اول""ین م""عای""نه ان""جام خ""واه""د ش""د .ب""ه ای""ن ه""فت روز "دورهی ت""أم""ل و ت""فکر" گ""فته م"یش""ود،
برای احتیاط که شاید نظرتان عوض شود و نخواهید دیگر این عمل را انجام دهید(.
 .5در ص""ورت "یک""ه زی""ر س""ن هس""تید :پ""یش از ان""جام س""قط ،ب""ای""د ب""ا ی""ک م""ددک""ار اج""تماع""ی ص""حبت ک""نید.
مرکز "سانت ِر دو پِ َلنیفیکَسیون" شما را در تماس با مددکاری اجتماعی قرار خواهد داد.
 .6در روز سقط جنین ،دو روش وجود دارد:
ال""ف .روش پ""زش""کی )ب""ا ق""رص( :ای""ن روش ت""ا ه""فتهی پنج""م ب""ارداری ب""دون ن""یاز ب""ه م""راج""عه ب""ه ب""یمارس""تان
امکانپذیر است .از هفتهی پنجم تا هفتم بارداری ،سقط جنین میتواند در بیمارستان انجام شود.
ب .روش ج ""راح ""ی ت ""ا ه ""فتهی دوازده ""م ب ""ارداری م ""مکن اس ""ت .در ای ""ن روش ،رح ""م ب ""ه ش ""کل م ""وض ""عی ی ""ا
ع" ""موم" ""ی داروی ب" ""یهوش" ""ی دری" ""اف" ""ت م " "یک" ""ند .ای" ""ن ع" ""مل ط" ""ی روز ان" ""جام م " "یش" ""ود و ت" ""ا چ" ""ند س" ""اع" ""ت در
بیمارستان باقی خواهید ماند.
 .7س""ه ی""ا چ""هار ه""فته ب""عد از س""قط ج""نین ،م"یت""وان""ید ب""رای م""عای""نه م""راج""عه ک""نید ت""ا م""طمئن ش""وی""د ک""ه ه""مه
چیز خوب است.
چگونه در انگلستان یا سایر کشورهای اتحادیه اروپایی درخواست پناهندگی بدهم؟

از آن""جای "یک""ه اک""ثری""ت م""ردم در ک""ال""ه م "یخ""واه""ند ب""رای پ""ناه""ندگ""ی در انگلس""تان درخ""واس""ت ب""ده""ند ،م""ا در
ای ""نجا اط ""الع ""ات بیش ""تری را در م ""ورد چ ""گون ""گی اف ""زای ""ش ش ""ان ""س م ""وف ""قیت ب ""رای درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی
آوردهای"م .درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی در س"ای"ر ک"شوره"ای ات"حادی"ه اروپ"ا ن"یز م"شاب"ه اس"ت ول"ی ب"رخ"ی ت"فاوته"ای
م""هم در ه""ر ک""شوری وج""ود دارد .م""ا ه""مچنین اط""الع""ات""ی در م""ورد س""ای""ر ک""شوره""ا م""ان""ند ف""ران""سه و آمل""ان را
ن"یز ارائ"ه ک"ردهای"م ام"ا ف"ضای ک"اف"ی ب"رای ت"وض"یح ه"مه چ"یز ن"داری"م .اگ"ر ش"ما م"یخ"واه"ید ب"رای پ"ناه"ندگ"ی
در ک"شور دی"گری درخ"واس"ت ب"ده"ید ،به"تر اس"ت پ"یش از ورود ی"ا ب"ه م"حض ورود ب"ه آن ک"شور ،ب"ا ی"ک وک"یل
ی""ا ی""ک گ""روه ح""مای""ت از م""هاج""ری""ن در ه""مان ک""شور ت""ماس ب""گیری""د )ب""عضی اط""الع""ات م""رب""وط ب""ه ت""ماس را
م"یت""وان""ید در ای""ن ج""زوه پ""یدا ک""نید( .آن""ها ج""زئ""یات بیش""تری درم""ورد چ""گون""گی درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ب""ه ه""ر
کشوری که میخواهید بروید را در اختیارتان قرار خواهند داد.
درخواست پناهندگی در انگلستان
سیس ""تم پ ""ناه ""ندگ ""ی پ ""یچیده اس ""ت .اگ ""ر ک ""ارک ""رد ای ""ن سیس ""تم را ب ""دان ""ید ،ش ""ان ""س بیش ""تری ب ""رای م ""وف ""قیت
خواهید داشت.
پناهندگی چیست؟
وق""تی در انگلس""تان درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی م "یده""ید ،در ح""قیقت م "یخ""واه""ید ک""ه ب""ه ع""نوان ی""ک پ""ناه""نده ب""ه
رسمیت شناخته شوید .تعریف حقوقی پناهنده عبارت است از:
ف"ردی ب"ا ت ِ
"رس م"وج"ه از ت"عقیب و آزار ب"ه خ"اط"ر ن"ژاد ،م"ذه"ب ،م"لیت ،دی"دگ"اه س"یاس"ی ی"ا ع"ضوی"ت در گ"روه
خاص اجتماعی .
ب"ای"د ن"شان ب"ده"ید ک"ه خ"طری واق"عی و ق"ری"بال"وق"وع ،ش"ما )و ن"ه ف"قط دی"گران( را ته"دی"د م"یک"ند ،و در ه"یچ
ن ""قطهای از ک ""شورت ""ان در ام ""ان نیس ""تید .ه ""مچنین ب ""ای ""د دالی ""ل ک ""اف ""ی ارائ ""ه ده ""ید ک ""ه چ ""را انگلس ""تان ب ""ای ""د
مسئولیت حفاظت از شما را بر عهده داشته باشد.
تZوجZه :اگ""ر ک""شور خ""ود را ب""ه م""نظور ی""اف""نت ک""ار ی""ا زن""دگ""ی به""تر ت""رک ک""ردهای""د ،ت""حت ق""وان""ین ب""ینامل""للی ب""ه
عنوان پناهنده طبقهبندی نمیشوید.
ب""ه م""حض ورود ب""ه انگلس""تان ب""ای""د در ن""زدی"کت""ری""ن زم""ان م""مکن ،درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی خ""ود را ارائ""ه ده""ید.
اگ ""ر م ""دت زم ""ان زی ""ادی ت ""ع ُلل ک ""نید ،اح ""تمال زی ""اد وج ""ود دارد ک ""ه درخ ""واس ""ت ش ""ما رد ش ""ود و م ""مکن اس ""ت
ک ""مکه ""ای دول ""تی م ""ان ""ند )م ""سکن و غ ""ذا( دری ""اف ""ت ن ""کنید .ه ""رچ ""ند ،اگ ""ر دالی ""ل ق ""ان" "عک ""ننده داش ""ته ب ""اش ""ید
م"یت"وان"ید درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"یِ ب"ا ت"اخ"یر ب"ده"ید .م"ثال م"مکن اس"ت ت"ا ب"ه ای"ن لح"ظه ،ن"توانس"ته ب"اش"ید ب"رای
درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ب"ه ک"روی"دون س"فر ک"نید ی"ا ق"اچ"اق"چی راه"نمای"ی ک"رده ب"اش"ید ک"ه چ"ند روزی ص"بر ک"نید
و دالیل دیگر.

کنوانسیون دوبلین

ب"رن"ام"هی ع"مل دوب"لین ب"رای ش"ناس"ای"ی ک"شو ِر ع"ضو ات"حادی"هی اروپ"ا ک"ه م"سئول"یت رس"یدگ"ی ب"ه درخ"واس"ت
پ"ناه"ندگ"ی را ب"ر عه"ده دارد ،م"ورد اس"تفاده ق"رار م"یگ"یرد .درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ،ت"وس"ط اول"ین ک"شوری ک"ه
وارد آن ش ""دهای ""د و آن ""ها م "یت ""وان ""ند ورود ش ""ما را ث ""اب ""ت ک ""نند ،پ "یگ ""یری م "یش ""ود .اگ ""ر ش ""ما اث ""ر انگش ""ت
)اویZروداک( در ی"کی دی"گر از ک"شوره"ای ع"ضو ات"حادی"ه داده ب"اش"ید ،ب"ه ه"مان ک"شور ب"ازگ"ردان"ده ش"ده و
در ه""مانج""ا ب""ه درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ"یت""ان رس""یدگ""ی م"یش""ود .در ای""ن زم""ینه ح""ق ان""تخاب ن""داری""د .ب""رخ""ی از
ک"شوره"ای ع"ضو ب"رای گ"رف"نت اث"ر انگش"ت از ف"شار و زور اس"تفاده م"یک"نند .ع"الوه ب"ر اث"ر انگش"ت ،م"ناب"ع
دی ""گری ن ""یز م ""وج ""ود هس ""تند ک ""ه م "یت ""وان ""ند ب ""ه ع ""نوان اث ""بات ""ی ب ""رای ورود ش ""ما از ی ""کی دی ""گر از ک ""شوره ""ای
عضو اتحادیه استفاده شوند )مثال اگر شما به آنها بگویید(.
ت " ""مام ن " ""کات و ج " ""زئ " ""یات م " ""رب " ""وط ب " ""ه س " ""فرت " ""ان و چ " ""گون " ""گی آن ،ک " ""ه در م " ""صاح " ""بهه " ""ا ارائ " ""ه م " "یده " ""ید ،در
ت ""صمیمگ ""یری ب ""رای ای ""ن م ""وض ""وع ک ""ه آی ""ا ب ""رن ""ام "هی دوب " ِ
"لین س ""ه در م ""وردت ""ان اس ""تفاده ش ""ود ی ""ا خ ""یر ،ت ""اث ""یر
م""یگ""ذارد .در ص""ورت""ی ک""ه مس""تقیما ً وارد ی""ک ک""شور ش""دهای""د ی""ا م "یت""وان""ید اث""بات ک""نید ک""ه از راه زم""ینی و
ب ""دون ت ""وق ""ف در ج ""ای ""ی آم ""دهای ""د و نس ""بت ب ""ه ای ""ن م ""وض ""وع ک ""ه در م ""سیر ،از دی ""گر ک ""شوره ""ای ع ""ضو ع ""بور
م "یک ""نید ،آگ ""اه ن ""بودهای ""د )م ""ثال داخ ""ل ی ""ک ک ""ام " ِ
"یون س ""ربس ""ته ق ""رار داش ""تید( ،ن ""بای ""د ب ""ه ک ""شور دی ""گر م ""نتقل
ش"وی"د .روش م"صاح"به در ک"شوره"ای ع"ضو ات"حادی"ه م"ختلف اس"ت .ش"ما ب"ای"د ب"هص"ورت م"فصل از ط"رز ک"ار
دوبلین سه آگاه شوید.
ب ""رای ای ""نکه م ""شخص ش ""ود ک ""دام ک ""شو ِر ع ""ضو ات ""حادی ""ه م ""سوول اس ""ت ،ب ""ه ص ""ورت ح ""ضوری م ""صاح ""به
م"یش"وی"د .اگ"ر ک"شوری ک"ه در آن ق"رار داری"د ،ت"صمیم ب"گیرد ک"ه درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"یت"ان در ی"کی دی"گر از
ک"شوره"ای ع"ضو پ"یگ"یری ش"ود ،درخ"واس"ت ان"تقال ص"ورت م"یگ"یرد .در ص"ورت"ی ک"ه ک"شور دوم ب"ا پ"ذی"رش
شما موافقت کند ،از طریق یک نامه مطلع خواهید شد.
مZثال :اگ""ر در آمل""ان درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ک""نید ام""ا درج""ری""ان م""صاح""به ب""گوی""ید ک""ه س""ه ه""فته در اس""پان""یا
ب ""ودهای ""د؛ ت ""حت ب ""رن ""ام "هی دوب ""لین س ""ه ،م ""مکن اس ""ت ب ""ه اس ""پان ""یا ب ""ازگ ""ردان ""ده ش ""وی ""د ت ""ا در آن ""جا درخ ""واس ""ت
پناهندگی بدهید.
خZانZواده :اگ"ر ب"ه م"قام"ات ب"گوی"ید ک"ه ت"مای"ل داری"د ب"ه همس"ر ی"ا ف"رزن"دت"ان ک"ه در ی"کی دی"گر از ک"شوره"ای
ع""ضو ،پ""ناهج""و ی""ا پ""ناه""نده اس""ت ،ب""پیون""دی""د )ک""ودک""ان زی""ر  18س""ال ن""یز م"یت""وان""ند ب""ه خ""واه""ر ی""ا ب""رادر خ""ود
بپیوندند( ،نظر به برنامهی دوبلین سه ممکن است به آن کشور منتقل شوید.
انZتقال :زم"ان"یک"ه اب"الغ"یه ن"های"ی م"یش"ود ،ک"شوره"ای ع"ضو در م"ورد ش"رای"ط ان"تقال ت"واف"ق م"یک"نند .ف"رآی"ند
ب"رن"ام"هی دوب"لین ن"میت"وان"د ب"یش از ی"ازده م"اه ط"ول بکش"د )م"گر آن"که ش"خص ف"رار ک"ند ی"ا م"حبوس ب"اش"د(.
در ص""ورت""ی ک""ه ح""داق""ل  5م""اه در ی""ک ک""شور زن""دگ""ی ک""ردهای""د ،ه""مان ک""شور م""سئول درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی
شما است.

کZشورهZای عZضو :ات""ری""ش ،ب""لژی""ک ،ب""لغارس""تان ،ک""رواس""ی ،ق""برس ،ج""مهوری چ""ک ،دان""مارک ،اس""تون""ی،
ف ""نالن ""د ،ف ""ران ""سه ،آمل ""ان ،ی ""ون ""ان ،م ""جارس ""تان ،ای ""رل ""ند ،ای ""تال ""یا ،ل ""تون ""ی ،ل ""یتوان ""ی ،ل ""وک ""زام ""بورگ ،م ""ال ""ت ،ه ""لند،
لهس ""تان ،پ ""رت ""غال ،روم ""ان ""ی ،اس ""لواک ""ی ،اس ""لوون ""ی ،اس ""پان ""یا ،س ""وئ ""د ،انگلس ""تان ،ب ""ه ع ""الوهی ن ""روژ ،ایس ""لند،
سوییس ،و لیخنتاشتاین.
آیا میتوانم به برنامهی دوبلین اعتراض کنم؟
اع"تراض ب"ه پ"رون"دهه"ای م"رب"وط ب"ه ب"رن"ام"هی دوب"لین ک"ار ب"سیار دش"واری اس"ت ام"ا ب"رخ"ی ف"رآی"نده"ای ق"ان"ون"ی
ب"ر ع"لیه اخ"راج ب"ه ب"عضی ک"شوره"ای دی"گ ِر ع"ضو وج"ود دارد .اگ"ر ق"بل از آم"دن ب"ه انگلس"تان انگش"تن"گاری
ک""رده ب""اش""ید ،ب""سیار م""هم اس""ت ک""ه پ""یش از درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی م""شورته""ای الزم را ان""جام ده""ید )ب""ا
یکی از موسسات تعاونی ذیل تماس بگیرید(.
بZرخZی دالیZل کZه بZراسZاس آن مZیتZوانZید بZه تZصمیم جZابZهجZایZی نZاشZی از بZرنZامZهی دوبZلین
اعتراض کنید:
• ن"قض م"ادهی  3ک"نوان"سیون ح"قوق بش"ر اروپ"ا -ب"رخ"ورد غ"یران"سان"ی و ت"حقیرک"ننده )ای"ن اع"تراض درح"ال
ح""اض""ر در م""ورد ک""شور ی""ون""ان وج""ود دارد و چ""ال "شه""ای پ""یوس""ته و م""داوم""ی را ب""رای س""ای""ر ک""شوره""ای
اتحادیهی اروپا نیز به وجود آورده است(.
• اگر کسی از اعضای خانوادهیتان در انگلستان باشد.
• در ص"ورت"یک"ه انگلس"تان ب"خواه"د ش"ما را ب"ه ی"کی از ک"شوره"ای ع"ضو ات"حادی"هی اروپ"ا ک"ه م"عموال اف"راد
را به آن اخراج نمیکند ،منتقل کند.
• اگ""ر ش""ما ق""رب""ان""ی ش""کنجه ب""اش""ید ی""ا ش""رای""ط پ""زش""کی ج""دی و خ""اص داش""ته ب""اش""ید ،ن""بای""د ب""ازداش""ت
ش""وی""د .ای""ن دالی""ل ب""رای اع""تراض ب""ه ت""صمیم ج""اب "هج""ای""ی ن""اش""ی از ب""رن""ام "هی دوب""لین ک""اف""ی نیس""تند ام""ا
فرصت بیشتری برای دریافت مشورتهای الزم برایتان به وجود میآورند.
بازداشت به منظور پیگیری سریع چیست؟
ب""عضی اوق""ات م""مکن اس""ت پ""رون""دهی ش""ما ت""حت سیس""تم س""ری"عت""ری ب""ه ن""ام "ب""ازداش""ت ب""ه م""نظور پ"یگ""یری
سریع" بررسی شود.
تZوجZه ،سZپتامZیر  : 2015در حZال حZاضZر "بZازداشZت بZه مZنظور پZیگZیری سZریZع" دیZگر اجZرا
نZمیشZود و غZیرقZانZونZی اسZت .بZا ایZن حZال ،مZا اطZالعZات مZربZوط بZه ایZن مZوضZوع را در ایZن
جZزوه مZیآوریZم زیZرا بZرخZی مZعتقد هسZتند کZه مZمکن اسZت در آیZنده ،انگلسZتان ایZن اقZدام را
دوباره از سر گیرد.

ب""ازداش""ت ب""ه م""نظور پ "یگ""یری س""ری""ع ب""ه ای""ن م""عنا اس""ت ک""ه در زم""ان""ی ک""ه ب""خش اداری م""رب""وط""ه در ح""ال
ب"ررس"ی درخ"واس"ت ش"ما اس"ت ،ش"ما ب"ه ی"ک ب"ازداش"تگاه )زن"دان م"هاج"ری"ن( ف"رس"تاده م"یش"وی"د .ای"ن م"سال"ه
در ص"ورت"ی ب"رایت"ان پ"یش خ"واه"د آم"د ک"ه ش"ما از ک"شور ب"ه خ"صوص"ی آم"ده ب"اش"ید و دف"تر اداری م"رب"وط"ه
ب"ر ای"ن ب"اور ب"اش"د ک"ه پ"رون"دهیت"ان س"اده اس"ت )دالی"ل ت"رک ک"شور واض"ح و ض"عیف هس"تند( .ه"رچ"ند ش"ما
م "یت""وان""ید از ای""ن واق""عه ب""ا از پ""یش آم""اده ب""ودن و ب""رخ""ورداری از دالی""ل ق""وی ب""رای ت""رک ک""شور ،ج""لوگ""یری
کنید.
در مورد بازداشت به منظور پیگیری سریع چه باید بدانید؟
• ت" ""قری" ""با ً ت" ""مام پ" ""رون" ""دهه" ""ای ای" ""ن ب" ""خش رد ش" ""دهان" ""د ) 99%در ه" ""ارم" ""ون" ""دز ُورث( ،ب" ""ا  %93در دادگ" ""اه
تجدیدنظر رد شدند.
• شما دو روز وقت دارید تا نسبت به حکم ،درخواست تجدیدنظر کنید.
• ت ""مام ای ""ن ف ""رآی ""ند در ب ""ازداش ""تگاه ص ""ورت م "یگ ""یرد و ت ""صمیمگ ""یری و درخ ""واس ""ت تج ""دی ""دن ""ظر ب "هس ""رع ""ت
انجام میشود؛ هرچند اخراج واقعی زمان طوالنیتری میبرد.
• درخ"واس"ت ب"رای تج"دی"دن"ظر م"عموالً ه"ر گ"ون"ه ت"الش ب"رای اخ"راج ش"ما از ک"شور را ب"ه ت"عوی"ق م"یان"دازد
ِ
"تیناف غ"یرم"علق ش"ناخ"ته ش"ود ،ش"ما از ح"ق درخ"واس"ت
)م"علق م"یک"ند( .در ص"ورت"ی ک"ه پ"رون"دهیت"ان اس
به تعویق انداخنت اخراج خود برخوردار نخواهید بود.
فرآیند پناهندگی در انگلستان )درصورت عدم بازداشت به منظور پیگیری سریع(
در اس ""رع وق ""ت ب ""ا واح ""د ب ""ررس ""ی پ ""ناه ""ندگ ""ی ب ""ه ش ""مارهی  02081964524ت ""ماس گ ""رف ""ته و ب ""رای ارائ "هی
درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی خ"ود در ل ِ
"ون""ر ه"اوس وق"ت ب"گیری"د .آن"ها چ"ند س"وال اب"تدای"ی از ش"ما خ"واه"ند پ"رس"ید.
راه دیگر این است که نزد پلیس بروید و آنها شما را به دفتر مهاجرت وصل میکنند.
س""پس جه""ت ب""ررس""ی وض""عیت ،م""صاح""بهای ب""ا ش""ما ان""جام خ""واه""د ش""د .ط""ی ای""ن م""صاح""به س""واالت""ی در
م ""ورد چ ""گون ""گی س ""فر ب ""ه انگلس ""تان م ""طرح م "یش ""ود و اث ""ر انگش ""ت و ع ""کس ش ""ما ن ""یز گ ""رف ""ته م "یش ""ود ت ""ا
درم""ورد ای""نکه ب""ه ک""شور دی""گر ات""حادی "هی اروپ""ا اخ""راج م "یش""وی""د ی""ا خ""یر ،ت""صمیم گ""رف""ته ش""ود .ش""ما ب""ای""د
اطالعات مختصری در مورد اساس درخواست پناهندگی خویش ارائه کنید.
• گ"زارش اول :در زم"ان گ"زارش اول ،ش"خص م"سئول پ"رون"ده خ"ود ک"ه وج"وه م"ختلف ف"رآی"ند پ"ناه"ندگ"ی را
توضیح میدهد ،مالقات خواهید کرد.
• ارزی"اب"ی س"ن :ای"ن ارزی"اب"ی زم"ان"ی ص"ورت م"یگ"یرد ک"ه ش"ما زی"ر س"ن ب"اش"ید ام"ا ه"یچ ن"وع م"درک"ی ب"رای
اثبات سن خود نداشته باشید.

• م"صاح"بهی پ"ناه"ندگ"ی :م"صاح"به اص"لی ک"ه در آن از ش"ما دالی"ل ت"رک ک"شورت"ان و ض"رورت درخ"واس"ت
پناهندگی پرسیده میشود.
• شواهد بیشتر باید طی پنج روز پس از مصاحبه ارائه شوند.
• مدتی بعد ،نامهای از طریق پست دریافت خواهید کرد که حاوی تصمیم مربوط به پرونده شما است.
مصاحبهها )مشابه سایر کشورهای اتحادیهی اروپا(
ش ""ما دو م ""صاح ""به خ ""واه ""ید داش ""ت .م ""حتوای ای ""ن دو م ""صاح ""به ب ""ا ی ""کدی ""گر م ""قای ""سه م "یش ""ون ""د ب ""ناب ""رای ""ن
اطالعاتی که ارائه میدهید باید شبیه هم باشند.
مZصاحZبهی اول :در م"صاح"بهی اول ک"ه ب"ه م"نظور ارزی"اب"ی اس"ت ،درم"ورد اط"الع"ات م"رب"وط ب"ه ب"یوگ"راف"ی
ش"ما )اس"م ،م"لیت ،ت"اری"خ ت"ول"د وغ"یره( ،اط"الع"ات م"رب"وط ب"ه خ"ان"وادهیت"ان )ف"رزن"د ی"ا همس"ر وغ"یره( ،و ک"می
درم ""ورد دالی" "لت ""ان ب ""رای درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی از ش ""ما پ ""رس ""یده م" "یش ""ود .م ""همتری ""ن پ ""رس" "شه ""ای ""ی ک ""ه
م"یپ"رس"ند م"رب"وط ب"ه چ"گون"گی س"فرت"ان ب"ه انگلس"تان خ"واه"د ب"ود .اگ"ر آن"ها ب"توان"ند ث"اب"ت ک"نند ک"ه از ط"ری"ق
کشور اروپایی دیگری آمدهاید ،سعی خواهند که شما را به آنجا بازگردانند.
مZصاحZبهی دوم :م"صاح"بهی ح"قیقی و م"هم )ک"ه م"صاح"بهی پ"ناه"ندگ"ی ن"یز خ"وان"ده م"یش"ود( ،م"صاح"بهی
اص""لی اس""ت و روی پ""رون""ده و ادع""اه""ای م""رب""وط ب""ه پ""ناه""ندگ""ی ش""ما م""تمرک""ز اس""ت .ای""ن م""صاح""به ط""والن""ی
اس ""ت و م" "یت ""وان ""د ب ""رای اف ""راد ،آزارده ""نده و دش ""وار ب ""اش ""د .م ""صاح ""بهک ""نندگ ""ان پ ""رس ""ش م ""شاب ""هی را ب ""ه
روشه""ای م""ختلف م"یپ""رس""ند ت""ا ش""ما ب""ه ش""کلی م""جبور ب""ه اش""تباه ش""وی""د ی""ا ادع""ای ق""بلی خ""ود را رد ک""نید.
آرام ب"اش"ید و روای"ت و داس"تان خ"ود را ت"کرار ک"نید .اگ"ر ن"یاز ب"ه زم"ان"ی ب"رای ت"نفس داری"د ،درخ"واس"ت وق"فه
ک"نید و اگ"ر اح"ساس م"یک"نید ح"ال"تان خ"وب نیس"ت ی"ا چ"یزی را م"توج"ه ن"میش"وی"د ،آن را م"طرح ک"نید .ش"ما
ح"ق داری"د ک"ه م"ترج"م داش"ته ب"اش"ید .در ص"ورت"ی ک"ه از ک"ار م"ترج"م راض"ی نیس"تید ،اع"الم ک"نید .ش"ما ح"ق
داری ""د ک ""ه ی ""ک ک ""پی از ن ""سخهی ک ""تبی م ""صاح ""به را ن ""زد خ ""ود داش ""ته ب ""اش ""ید ام ""ا ق ""بل از ام ""ضای ن ""سخهی
کتبیِ مصاحبه به منظور تایید محتوا ،آن را بخوانید.
پ ""س از م ""صاح ""بهی دوم ،ش ""ما ن ""تیجهی ت ""صمیم در م ""ورد پ ""ذی ""رش ی ""ا رد درخ ""واس ""ت پ ""ناهج ""وی ""ی خ ""وی ""ش را
دریافت خواهید کرد.
شواهد
به""تر اس""ت پ""یش از ان""جام م""صاح""به ،ت""ا ج""ای م""مکن ش""واه""د م""ورد ن""یاز را ت""هیه ک""نید .ای""ن ش""واه""د م""مکن
است شامل موارد زیر باشند:
• مدارک مربوط به هویت؛
• مقالههای مربوطهی روزنامهها؛

• تهدید مرگ/نامه های تهدید؛
ِ
عضویت حزبی/سازمانی؛
• کارتهای
• ن"ام"ه ه"ای"ی از ط"رف اع"ضای گ"روهه"ای س"یاس"ی ،م"ذه"بی ،اج"تماع"یت"ان ک"ه ع"ضوی"ت ش"ما را ت"ای"ید ک"رده
یا خطرات و ریسکهای این عضویت را بیان داشته باشد؛
• حکم بازداشت؛
• احضاریه؛
• گزارش های پزشکی/قضایی؛
• ب ""یان ""یهه ""ای ک ""تبی ازط ""رف دوس ""تان ی ""ا م ""حبوب ""ان خ ""ود )در ص ""ورت ""ی ک ""ه درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی ش ""ما
ب""راس""اس ج""نسیت ی""ا ت""مای""الت ج""نسی ب""اش""د( – ای""ن گ""ون""ه ن""ام"هه""ا ب""ای""د دارای ام""ضا و ت""اری""خ ب""اش""ند و
ن"یز دو ف"رد دی"گر ک"ه م"شخصات و ت"رج"یحا ً ک"پی ک"ارت ش"ناس"ای"ی خ"ود را ارائ"ه داده ب"اش"ند ،ب"توان"ند در
مورد آنها شهادت بدهند.
زم ""ان ارس ""ال م ""دارک و ش ""واه ""د ،س ""عی ک ""نید ن ""سخهی اص ""لی آن ""ها را از ط ""ری ""ق ی ""ک س ""روی ""س پس ""تی ق ""اب ""ل
پ "یگ ""یری و در ق ""بال دری ""اف ""ت رس ""ید ارس ""ال ک ""نید و ب ""رگ "هی پ ""رداخ ""ت پ ""ول را ن ""زد خ ""ود نگه ""داری ""د .اط ""مینان
ح""اص""ل ک""نید ف""ردی ک""ه بس""ته را ارس""ال م "یک""ند ح""تما ً ش""مارهی پ""یگیریِ آن را ن""یز از ادارهی پس""ت ب""گیرد.
اگ" ""ر ب" ""عضی م" ""دارک م" ""وج" ""ود نیس" ""تند ،ت" ""وض" ""یح ده" ""ید ک" ""ه چ" ""را ای" ""ن م" ""دارک در دس" ""ترس نیس" ""تند ی" ""ا چ" ""را
دسترسی به آنها ممکن نیست )مانند عدم وجود سیستم فعال پستی در کشور/منطقه(.
درص ""ورت ام ""کان ،ق ""بل از م ""صاح ""به ی ""ک وک ""یل ب ""گیری ""د و در م ""ورد ت ""مام م ""دارک و ش ""واه ""د خ ""ود را ب ""ا وک ""یل
صحبت کنید.
نتایج ممکن
وق""تی ب""ه عZZنوان پZZناهZZنده ب""ه رس""میت ش""ناخ""ته ش""وی""د ،پ""نج س""ال دی""گر م "یت""وان""ید ب""اق""ی ب""مان""ید .در ای""ن
م""دت ،ش""ما ح""ق ک""ار ،دس""ترس""ی ب""ه م""زای""ای دول""تی و س""فر ب""ه س""ای""ر ک""شوره""ا ب""ه اس""تثنای ک""شور خ""ود را
داری""د .پ""س از پ""نج س""ال ،اگ""ر وض""عیت ک""شور ش""ما به""بود ی""اف""ته ب""اش""د ،م""مکن اس""ت ب""ه ک""شور خ""ود م""نتقل
ش""وی""د .در ص""ورت""ی ک""ه وض""عیت ک""شورت""ان ت""غییر ن""کرده ب""اش""ید ،م"یت""وان""ید ب""رای پ""نج س""ال دی""گر درخ""واس""ت
ب"ده"ید .وق"تی ب"ه ط"ور ق"ان"ون"ی ب"رای م"دت زم"ان  10س"ال در انگلس"تان ب"اق"ی م"ان"ده ب"اش"ید ،ش"ما م"یت"وان"ید
درخواست اجازهی اقامت نامحدود" :استقرار" کنید.

اخ"ذ پ"اس"پورت ان"گلیسی ب"ه م"عنای پ"ذی"رش ت"اب"عیت انگلس"تان اس"ت .ب"عد از س"پری ن"مودن ب"یش از  5س"ال
ب"ه ص"ورت ق"ان"ون"ی در انگلس"تان ،ش"ما م"یت"وان"ید درخ"واس"ت پ"ذی"رش ت"اب"عیت ک"نید ک"ه ال"بته ب"ه ط"ور خ"ودک"ار
ب"ه ش"ما داده ن"میش"ود .ای"ن اق"دام ،پ"رخ"رج و گ"ران اس"ت و ش"ام"ل آزم"ای"ش و ت"وان"ای"ی اث"بات ای"ن م"وض"وع
است که شما از ویژگیهای شخصیتی خوبی برخوردار هستید.
در صZورتZی کZه بZه شZما پZناهZندگZی داده نZشود ،م""مکن اس""ت ب""توان""ید ب""رای ح""مای""ت بش""ردوس""تان""ه ی""ا
مرخصی اختیاری درخواست بدهید.
حZمایZت بشZردوسZتانZه ب""رای م""دت زم""ان  5س""ال اع""طا م"یش""ود ال""بته اگ""ر زن""دگ""ی ش""ما در ک""شورت""ان در
معرض خطر خشونت بیرویه قرار داشته باشد )مانند جنگ(.
مZZرخZZصی اخZZتیاری ب ""ه دالی ""ل م ""ختلف م" "یت ""وان ""د ب ""رای س ""ه س ""ال داده ش ""ود )ب ""ه ط ""ور م ""ثال :اگ ""ر ش ""ما
زی"رس"ن ب"اش"ید( .ب"ا وک"یلت"ان درم"ورد ای"ن گ"زی"نهه"ا ب"ه ع"نوان ب"خشی از درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی خ"ود ص"حبت
ک""نید .ح""تی ه "مزم""ان ب""ا درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ن""یز ش""ما ب""ای""د م""ورد ح""مای""ت بش""ردوس""تان""ه ق""رار ب""گیری""د ول""ی
حتما ً با وکیل خود در این مورد صحبت کنید.
اگ ZZر درخ ZZواس ZZت پ ZZناه ZZندگ ZZی ش ZZما رد ش ZZود ،ادارهی م" ""سئول ،ک" ""اره" ""ای م" ""رب" ""وط ب" ""ه اخ" ""راج ش" ""ما از
انگلس""تان را آغ""از خ""واه""د ک""رد .راه""نمای"یه""ای م""رب""وط ب""ه ان""تقال ش""ما )ت""اری""خ و زم""ان( در اخ""تیارت""ان ق""رار
م "یگ ""یرد و در ص ""ورت ""ی ک ""ه در زم ""ان ای ""ن اق ""دام ،ب ""ازداش ""ت ن ""باش ""ید ،اح ""تماال ب ""ازداش ""ت م "یش ""وی ""د .اک ""ثر
درخ" ""واس " "ته" ""ا در ه" ""مان اب" ""تدا رد م " "یش" ""ون" ""د ،ول" ""ی در بیش" ""تر م" ""وارد ،ارزش ای" ""ن را دارد ک" ""ه درخ" ""واس" ""ت
تج"دی"دن"ظر داده ش"ود .ش"ما م"یت"وان"ید در م"دت  10روز درخ"واس"ت تج"دی"دن"ظر ب"ده"ید )ف"رض ب"ر ای"ن اس"ت
ک""ه دو روز پ""س از ارس""ال پس""ت ،ت""صمیم ن""های""ی ب""ه ش""ما اب""الغ خ""واه""د ش""د( ،ای""ن م""دت زم""ان ب""رای اف""رادی
ک""ه در ب""ازداش""ت هس""تند پ""نج روز خ""واه""د ب""ود .م""مکن اس""ت ن""یاز ب""اش""د ش""واه""د بیش""تری ارائ""ه ک""نید ی""ا ی""ک
درخ""واس""ت ج""دی""د ب""ده""ید )درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ب""ه دالی""ل م""تفاوت از ق""بل( .ه""مچنین م "یت""وان""ید ب""رای ی""ک
ب""ررس""ی ق""ضای""ی ک""ه اع""تراض""ی ب""ه ت""صمیم ق""بلی در م""ورد اخ""راج ش""ما اس""ت ،درخ""واس""ت ک""نید .ت""مام ای""ن
گ"زی"نهه"ا را ب"ا وک"یل خ"ود در م"یان ب"گذاری"د و اگ"ر وک"یلی ،دی"گر ب"ه پ"رس"شه"ای ش"ما پ"اس"خ ن"داد س"عی ک"نید
یک وکیل جدید پیدا کنید.
بازداشت
ب ""ازداش ""ت اداری م "یت ""وان ""د ب ""ه م ""نظور ج ""لوگ ""یری از ورود غ ""یرق ""ان ""ون ""ی ب ""ه انگلس ""تان ی ""ا اخ ""راج ی ""ک ش ""خص
ص""ورت ب""گیرد .ب""ازداش""ت ب""ای""د ب""ر اس""اس دالی""ل ق""ان""ون"یِ ذک""ر ش""ده ب""اش""د .در ت""ئوری ،ای""ن اق""دام ن""میت""وان""د
خودسرانه انجام شود.
در انگلستان زمان معینی برای بازداشت موجود نیست.

ش""ما ب""ای""د ب""رگ"هه""ای""ی ب""ه ن""ام  IS91Rک""ه دالی""ل ب""ازداش""ت در آن ت""صری""ح ش""ده و ه""مچنین گ""زارش پیش""رف""ت
م ""اه ""ان ""ه ت ""حت ع ""نوان ) (IS151Fک ""ه ه ""رم ""اه منتش ""ر م" "یش ""ود را دری ""اف ""ت ک ""نید .ای ""ن گ ""زارش ح ""اوی دالی ""ل
ادام "هی ب""ازداش""ت و م""خال""فت ب""ا ق""رار وث""یقه اس""ت ک""ه ت""وس""ط م""سئول پ""رون""ده ن""وش""ته م "یش""ود و زم""ان""ی ک""ه
درخ""واس""ت ق""رار وث""یقه م "یک""نید ،در دس""ترس اس""ت .اگ""ر درخ""واس""ت وث""یقه م "یک""نید ،ب""ای""د ب""ه ای""ن م""دارک و
همچنین تمام آرای قبلی دادگاه در امتناع از صدور قرار وثیقه و دالیل این قرار رجوع کنید.
آن"ها ق"اع"دت"ا ً ن"بای"د ک"ودک"ان ،ک"هنس"االن ،زن"ان ح"ام"له ،اف"رادی ک"ه از م"شکالت پ"زش"کی م"هم ی"ا ش"رای"ط خ"اص
م ""رب ""وط ب ""ه س ""الم ""ت روان رن ""ج م "یب ""رن ""د ،ب ""ازم ""ان ""دگ ""ان ش ""کنجه ،اف ""رادی ک ""ه ق ""اچ ""اق ش ""دهان ""د و آن ""های ""ی ک ""ه
م ""علول ""یته ""ای ج ""دی دارن ""د را ب ""ازداش ""ت ک ""نند .ول ""ی در واق ""عیت ،ای ""ن اف ""راد ن ""یز ب ""ازداش ""ت م" "یش ""ون ""د ،ب ""ه
خ""صوص آن""های""ی ک""ه م""شکالت م""رب""وط ب""ه س""الم""ت روان دارن""د ی""ا زی""ر س""ن م""حسوب م""یش""ون""د و ه""مچنین
افرادی که از جمله بازماندگان شکنجه به حساب میآیند.
قرار وثیقه
در ب ""رخ ""ی م ""وارد ،ب ""خش دول ""تی م ""رب ""وط ب ""ه م ""هاج ""رت ب ""ر اس ""اس "پ ""ذی ""رش م ""وق ""ت" ،ف ""رد ب ""ازداش ""تی را آزاد
م"یک"ند .ش"خص ب"ازداش"تش"ده م"یت"وان"د از م"سئول پ"رون"دهی خ"ود ن"یز چ"نین ام"کان"ی را درخ"واس"ت ک"ند .در
ص""ورت""ی ک""ه م""وف""ق ب""ه ای""ن ام""ر نش""دی""د ،ن""ام"هه""ایت""ان را ن""زد خ""ود نگه""داری""د ت""ا ب""توان""ید در زم""ان درخ""واس""ت
وث"یقه ب"ه آن ارج"اع ده"ید .ب"ه ای"ن ط"ری"ق ن"شان م"یده"ید ک"ه اق"دام"ات الزم ب"رای ب"هدس"ت آوردن آزادیت"ان را
ان ""جام دادهای ""د ،ی ""ا اگ ""ر ب ""خش دول ""تی م ""رب ""وط ب ""ه م ""هاج ""رت پ ""اس ""خ ن ""داد ب ""ا ای ""ن م ""دارک ن ""شان م "یده ""ید ک ""ه
م " ""عقول و م " ""نطقی رف " ""تار ک " ""ردهای " ""د .در ب " ""عضی م " ""وارد )ب " ""ه ع " ""نوان م " ""ثال ،اگ " ""ر ک " ""سی ب " ""یش از  7روز در
انگلستان حضور داشته باشد( ،بازداشتشدگان میتوانند برای قرار وثیقه درخواست بدهند.
تماس ها
بخش دولتی مربوط به مهاجرت

Home office

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((
کمکهای پناهندگی
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

!

بنیاد پزشکی ،برای گزارشهای پزشکی -قانونی
freedomfromtorture.org

!

برای گزارشهای پزشکی -قانونی
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
اگر قربانی شکنجه باشم ،چه پیش میآید؟
اگ""ر ش""ما ق""رب""ان""ی ش""کنجه ب""اش""ید ،ف""رق""ی ن""میک""ند در ک""دام ی""ک از ک""شوره""ای ع""ضو ات""حادی""ه هس""تید ،ب""ای""د
ای ""ن م ""وض ""وع را در م ""صاح ""بهه ""ایت ""ان ب ""ه روش ""نی ت ""وض ""یح ده ""ید .ص ""حبت درم ""ورد ش ""کنجه م "یت ""وان ""د ک ""ار
ب"سیار دش"واری ب"اش"د ول"ی م"هم اس"ت ک"ه ای"ن م"وض"وع را در اس"رع وق"ت اع"الم ک"نید .در رون"د پ"ناهج"وی"ی در
اروپ""ا ،ق""رب""ان""یان ش""کنجه ب""ای""د ب""ه ع""نوان اش""خاص آس""یبپ""ذی""ر ش""ناخ""ته ش""ون""د و م""مکن اس""ت در م""قای""سه ب""ا
سایر درخواستکنندگان به شکل متفاوتی با آنها رفتار شود )مثال بازداشت نشوند(.
اگر من همجنسگرا/دوجنسگرا/تراجنس/بیناجنس/کوئیر باشم؟
ب""عضی اوق""ات ای""ن ام""کان وج""ود دارد ک""ه ب""راس""اس ای""نکه ه""مجنسگ""را ،دوج""نسگ""را ،ت""راج""نس ،ب""یناج""نس و
ک"وئ"یر هس"تید ،درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ب"ده"ید .ب"ناب"ر ق"ان"ون پ"ناهج"وی"ی ات"حادی"هی اروپ"ا ،ای"ن گ"روه از اف"راد ب"ه
ع"نوان اش"خاص"ی ک"ه ب"ه دل"یل ع"ضوی"ت در ی"ک گ"روه خ"اص اج"تماع"ی )ک"نوان"سیون ژن"و( ت"حت ت"عقیب و آزار
هس""تند ،ش""ناخ""ته م "یش""ون""د .زم""ان درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ،ش""ما ب""ای""د ث""اب""ت ک""نید ک""ه ب""ه خ""اط""ر ج""نسیت و
گرایش جنسیتان ،در کشورخود تحت مجازات شدیدی قرار خواهید گرفت.
ک""شوره""ای م""ختلف در ب""رخ""ورد ب""ا م""هاج""ران م""تعلق ب""ه ای""ن گ""روه و دوب""اره پ""یوس""نت آن""ها ب""ه ش""رک""ای زن""دگ""ی
خود قوانین مختلفی دارند.
آملان
در آمل"ان ی"ک م"تقاض"ی دگ"رب"اش ج"نسی ک"ه از ک"شوری آم"ده ب"اش"د ک"ه ه"مجنسگ"رای"ی در آن"جا ج"رم ت"لقی
م" "یش ""ود ب ""ای ""د ن ""شان ده ""د ک ""ه در ک ""شور وی ج ""زای دگ ""رب ""اش ""ان ش ""دی ""دا ً غ ""یرق ""اب ""ل تح ""مل و از ه ""ر ل ""حاظ
غیرمنطقی است.
فرانسه
ی ""ک دگ ""رب ""اش ج ""نسی ک ""ه از ک ""شوری م ""حاف ""ظه ک ""ار از ل ""حاظ اج ""تماع ""ی م" "یآی ""د ب ""ای ""د ن ""شان ب ""ده ""د ک ""ه
م"خال"فته"ای اج"تماع"ی ح"اک"م ب"ر ج"ام"عه ب"ا ه"مجنسگ"رای"ی ح"تی اگ"ر ت"عقیب و ی"ا م"جازات ق"ضای"ی ب"ا خ"ود
به همراه نداشته باشند اما واجد شرایط درخواست برای پناهندگی هستند.
ه"مچنین دادگ"اهه"ای ف"ران"سه ب"ه وض"وح ت"شخیص دادهان"د ک"ه ت"راج"نسیه"ا گ"روه اج"تماع"ی م"شخصی را ب"ه
منظور پناهندگی تشکیل میدهند.
ف" " ""ران" " ""سه فه" " ""رس" " ""تی از ک" " ""شوره" " ""ای "ام" " ""ن" م" " ""بدأ دارد ک" " ""ه ب" " ""عضی از ک" " ""شوره" " ""ای ذک" " ""ر ش" " ""ده در آن،
همجنسگرایی را جرم میدانند.
لوکزامبورگ

ک ""ارگ ""زاران م ""رب ""وط ب ""ه ام ""ور پ ""ناه ""ندگ ""ی در ل ""وک ""زام ""بورگ ت ""صمیم گ ""رف ""تهان ""د ک ""ه ت ""عقیب و آزار دگ ""رب ""اش ""ان
ج"نسی ام"ری خ"صوص"ی ب"وده و ای"ن اف"راد م"یت"وان"ند ب"رای ف"رار از ای"ن آزار ب"ه ن"قاط دی"گر ک"شور خ"ود ن"قل
مکان کنند.
ق ""ان ""ون ل ""وک ""زام ""بورگ ت ""نها در ص ""ورت ""ی ک ""ه ک ""شور م ""بدأ راب ""طهی دو ه ""مجنسگ ""را را ب ""ه رس ""میت ب ""شناس ""د،
شریکِ هم ِ
جنس فرد متقاضی پناهندگی را به عنوان عضو خانواده در نظر میگیرد.
بلژیک
در ب"لژی"ک ،گ"رای"ش ج"نسی م"یت"وان"د ب"ه ع"نوان دل"یلی ب"رای ت"قاض"ای پ"ناه"ندگ"ی در ن"ظر گ"رف"ته ش"ود .در دف"تر
کمیس ""ر ارش ""د ب ""رای پ ""ناه ""ندگ ""ان و اف ""راد ب ""دون ت ""اب ""عیت ،ک ""ارم ""ندان ""ی ب ""رای رس ""یدگ ""ی ب ""ه درخ ""واس" "ته ""ای
پناهندگی بر مبنای جنسیت ،گرایش جنسی و هویت جنسیتی حضور دارند.
هلند
س ""یاس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی ه ""لند ب ""ه وض ""وح آزار و ت ""عقیب ب ""ه دل ""یل گ ""رای ""ش ج ""نسی را ب ""ه ع ""نوان دالی ""لی ب ""رای
درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی م ""طرح م" "یک ""ند .ج ""رمان ""گاری ه ""مجنسگ ""رای ""ی در ک ""شور م ""بدأ دل ""یل ک ""اف ""ی ب ""رای
درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی ب ""ه ش ""مار ن ""میآی ""د .ه ""لند از اف ""رادی ک ""ه ب ""ا ته ""دی ""ده ""ای ج ""دی ش ""کنجه ی ""ا رف ""تاره ""ای
تحقیرآمیز مواجه باشند ،حمایت ثانوی میکند.
از ل"حاظ ق"ان"ون"ی ،دگ"رب"اش"ان ج"نسی در ص"ورت"ی ک"ه ب"توان"ند ث"اب"ت ک"نند ک"ه در ک"شور اص"لیش"ان م"جبور ب"ه
پ"نهان ک"ردن ه"وی"ت ج"نسی خ"ود خ"واه"ند ب"ود ،ن"بای"د از ک"شور اخ"راج ش"ون"د .ش"رک"ای"ی ک"ه ازدواج ن"کردهان"د
نیز به عنوان خانواده به منظور درخواست برای پناهندگی به رسمیت شناخته میشوند.
دانمارک
ق"ان"ون پ"ناه"ندگ"ی دان"مارک گ"رای"ش ج"نسی را ب"ه ع"نوان گ"روه خ"اص اج"تماع"ی ک"ه واج"د ش"رای"ط درخ"واس"ت
پ""ناه""ندگ""ی ب""اش""ند ،ب""ه رس""میت ن""میش""ناس""د .ه""ر چ""ند ،دان""مارک ب""ه آن ع""ده از دگ""رب""اش""ان ج""نسی ک""ه در
ص""ورت ب""ازگش""ت ب""ه ک""شورش""ان ب""ا ته""دی""د م""رگ ی""ا ش""کنجه )ش""ام""ل رف""تاره""ای غ""یران""سان""ی و ت""حقیرک""ننده(
م ""واج ""ه هس ""تند ،اج ""ازه اق ""ام ""ت م "یده ""د .چ ""ال ""ش دی ""گر در م ""ورد دگ ""رب ""اش ""ان ج ""نسی ای ""ن اس ""ت ک ""ه اع ""مال
خ""شون""ت ت""وس""ط اش""خاص نس""بت ب""ه آن""ها ب""ه ع""نوان ج""رم ش""خصی و ن""ه ن""قض سیس""تمات""یک ح""قوق ی""ک ف""رد
در ن ""ظر گ ""رف ""ته م "یش ""ود .ش ""رک ""ای زن ""دگ ""ی غ ""یرم ""زدوج ه ""مجنس ،ب ""ای ""د ب ""ا ه ""م زن ""دگ ""ی ک ""نند ت ""ا ب ""ه رس ""میت
شناخته شوند.
سوئد

دف ""تر س ""وئ ""دی ح ""قوق ه ""مجنسگرای ""ان ،دوج ""نسگ ""رای ""ان ،و ت ""راج ""نسیتیه ""ا ت ""حت ع ""نوان ) (RFSLدر ح ""ال
ارائ" "هی ب ""رن ""ام" "هه ""ای آم ""وزش ""ی ب ""ه ک ""ارم ""ندان ادارهی م ""هاج ""رت س ""وئ ""د در م ""ورد گ ""رای ""ش ج ""نسی و ه ""وی ""ت
ج"نسیتی هس"تند ت"ا ب"توان"ند م"شکالت ن"اش"ی از ک"مبود دان"ش در ای"ن زم"ینه را ک"اه"ش ده"ند .ه"مچنین ،ای"ن
اداره ح ""ضور م ""شهود خ ""ود را در م ""راک ""ز پ ""ناهج ""وی ""ی )ج ""ای ""ی ک ""ه پ ""ناهج ""وی ""ان در ط ""ول زم ""ان ان ""تظار ب ""رای
ت"صمیم ن"های"ی در م"ورد درخ"واس"تشان ،م"یت"وان"ند ام"ا م"لزم ب"ه زن"دگ"ی نیس"تند( ادام"ه داده اس"ت .ای"ن اداره
گ""زارشه""ای""ی در م""ورد اخ""راج پ""ناهج""وی""ان دگ""رب""اش ج""نسی ب""ه ک""شوره""ای م""بدأ خ""ود ع""لیرغ""م خ""طر آش""کار
آزار و تعقیب ،ارائه داده است.
همسران و شرکای همجنس به عنوان اعضای خانوادهی پناهجو به شمار میآیند.
انگلستان
اغ ""لب ،درخ ""واس ""ت پ ""ناهج ""وی ""ان دگ ""رب ""اش ""ی ک ""ه ک ""شورش ""ان را ب ""ه خ ""اط ""ر ه ""مجنسگ ""را ه ""راس ""ی م ""وج ""ود ت ""رک
ک""ردهان""د ،ح""تی وق""تی ک""شوره""ای م""زب""ور ه""مجنسگ""رای""ی را ج""رم م "یدان""ند ،رد م "یش""ود .در بیش""تر م""واق""ع
ح"تی اگ"ر ت"وض"یح ده"ید ک"ه در ک"شور م"بدأ ب"ا اح"تیاط و خ"صوص"ی زن"دگ"ی ک"ردن دش"وار اس"ت ،درخ"واس"ت
پناهجویی شما رد میگردد.

توصیههایی برای سفر در اروپا
آیا میتوانم آزادانه در اروپا سفر کنم؟
ه""مان""طور ک""ه اح""تماال ت""ا ب""ه ح""ال م""توج""ه ش""دهای""د ،ب""ا آن""که از ل""حاظ ن""ظری در بیش""تر ن""قاط اروپ""ا "م""نطقهی
س"فر آزاد" )م"نطقهی ش"نگن( وج"ود دارد ،ه"میشه در ح"ین س"فر ،ب"ه خ"صوص وق"تی از م"رز ع"بور م"یک"نید،
احتمال دارد گذرنامهها را کنترل کنند.
بهترین روش سفر کدام است؟
اگ""ر ام""کان س""فر ب""ا م""اش""ین را داری""د اح""تمال ک""نترل نس""بت ب""ه س""فر ب""ا ق""طار ی""ا ات""وب""وس ک""متر اس""ت .ی""ک
گ " ""زی " ""نه اس " ""تفاده از وبس " ""ای " "ته " ""ای م " ""رب " ""وط ب " ""ه م " ""اش " ""ینه " ""ای ش " ""ری " ""کی اس " ""ت م " ""ان " ""ند )covoiturage.fr,
 .(blablacar.comالبته این خطر وجود دارد که رانندهی ماشین شما را به پلیس گزارش دهد.
ت""اک""سی ه""م ی""ک گ""زی""نهی دی""گر اس""ت ول""ی اگ""ر م"یخ""واه""ید ب""ه م""سیره""ای ط""والن""ی ب""روی""د ب""سیار گ""ران اس""ت.
ه ""مچنین م ""ا گ ""زارشه ""ای ""ی داش ""تهای ""م ک ""ه ران ""ندهی ت ""اک ""سی اش ""خاص ب ""دون م ""درک و اوراق م ""رب ""وط ""ه را ب ""ه
پلیس گزارش داده است.

ک""نترل پ""اس""پورت اک""ثر اوق""ات در ات""وب""وسه""ا و ق""طاره""ای ب""ینامل""للی ص""ورت م "یگ""یرد .ه""رچ""ند ،ه""میشه ای""ن
ات ""فاق ن ""میاف ""تد .ب ""ناب ""رای ""ن ش ""ما م "یت ""وان ""ید ش ""ان ""س خ ""ود را ام ""تحان ک ""نید و م ""مکن خ ""وش ش ""ان ""س ب ""اش ""ید
)ش" ""رک " "ته" ""ای ات" ""وب" ""وسران" ""ی زی" ""ادی وج" ""ود دارن" ""د از ج" ""مله uk.megabus.com, eurolines.com :و دی" ""گر
ش"رک"ته"ا( .ب"ر اس"اس تج"رب"هی م"ا ،ات"وب"وسه"ای مح"لی نس"بت ب"ه ات"وب"وسه"ای ب"ینامل"للی ک"ه ب"ه م"سیره"ای
ط"والن"یت"ر م"یرون"د ،ک"متر ک"نترل م"یش"ون"د .ب"ناب"رای"ن اگ"ر ب"رای رس"یدن ب"ه م"قصد ب"ه ج"ای ی"ک ات"وب"وس ب"رای
مسیر طوالنی ، ،چندین اتوبوس مسیر کوتاه بگیرید ،شانس بیشتری خواهید داشت.
اگ"ر م"یخ"واه"ید ف"قط در داخ"ل ف"ران"سه س"فر ک"نید )ن"ه ب"ینامل"للی( ،بیش"تر اف"راد ب"دون پ"رداخ"ت پ"ول ب"ا ق"طار
سفر میکنند .اما این راه همیشه خطرهای خود را دارد.
باید زمان سفر ،دربارهی چه موارد دیگری فکر کنم؟
ب""ه م""حض آن""که ب""ه م""قصد رس""یدی""د ب""ای""د داس""تان خ""وب و ک""ام""لی در م""ورد چ""گون""گی رس""یدن ب""ه آن""جا داش""ته
ب""اش""ید .ب""ه ی""اد داش""ته ب""اش""ید ک""ه ش""ما م"یت""وان""ید ت""نها در اول""ین ک""شور اروپ""ای""ی ک""ه وارد ش""دی""د درخ""واس""ت
پ"ناه"ندگ"ی ب"ده"ید .ب"ناب"ری"ن اگ"ر ب"رای م"ثال م"یخ"واه"ید در س"وئ"د درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ب"ده"ید ،ب"ای"د ق"ادر ب"ه
ت""وض""یح ای""ن م""وض""وع ب""اش""ید ک""ه چ""گون""ه ب""دون آن""که در س""ای""ر ک""شوره""ای اروپ""ای""ی زم""ان""ی گ""ذران""ده ب""اش""ید،
وارد سوئد شدهاید.
ب"ه م"حض ورود ب"ه ک"شور م"قصد ،ف"کر ک"نید ک"ه آی"ا م"یخ"واه"ید س"ری"ع درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ب"ده"ید ی"ا چ"ند
روزی ص"بر ک"نید .از ل"حاظ ق"ان"ون"ی ،ش"ما ب"ای"د ب"ه م"حض ورود ،درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی خ"ود را ه"رچ"ه زودت"ر
ارائ ""ه ک ""نید؛ ه ""رچ ""ند به ""تر اس ""ت ق ""بل از ان ""جام ای ""ن ک ""ار م ""طمئن ش ""وی ""د ک ""ه م ""شاورهه ""ای ح ""قوق ""ی الزم را
دری"اف"ت ک"ردهای"د .ب"ای"د ب"توان"ید دل"یل ع"دم درخ"واس"ت ف"وری پ"ناه"ندگ"ی خ"ود ب"ه م"حض ورود را ت"وض"یح ده"ید
)ب ""رای م ""ثال :ق ""اچ ""اق ""ی ش ""ما را راه ""نمای ""ی ک ""رده ب ""ود ک ""ه چ ""ند روز ب ""ای ""د ص ""بر ک ""نید و م ""وارد دی ""گر( .اگ ""ر
درب ""ارهی آن ""چه م "یخ ""واه ""ید ان ""جام ده ""ید م ""طمئن نیس ""تید ،ب ""ا س ""ازم ""انه ""ای ""ی ک ""ه پ ""ناه ""ندگ ""ان را ب ""ه م ""نظور
ارائهی درخواست پناهندگی حمایت میکنند ،تماس بگیرید.
فرانسه
بیشتر در چه مکانهایی کنترل صورت میگیرد؟
ایس" ""تگاه ق" ""طار ،وس" ""ای" ""ل ن" ""قلیه ع" ""موم" ""ی )ک" ""نترل ب" ""لیط( ،م" ""کانه" ""ای ح" ""مل و ن" ""قل ،م" ""کانه" ""ای ع" ""موم" ""ی ی" ""ا
توریستی ،در جادهها و عوارض.
روند پناهندگی چگونه است؟

درق"دم نخس"ت ،ش"ما ب"ای"د ب"ا دف"تر م"هاج"رت ف"ران"سه ) (OFIIت"ماس ب"گیری"د .ای"ن دف"تر ،اط"الع"ات م"رب"وط ب"ه
ت""ماس ب""ا انج""منه""ای رس""می ک""ه م "یت""وان""ند در ط""ول رون""د درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ب""ه ش""ما ک""مک ک""نند را در
اخ""تیارت""ان ق""رار م"یده""د .ول""ی م""مکن اس""ت ش""ما ب""خواه""ید ب""ا ی""ک ن""هاد مس""تقل ک""ه اج""ازهی ک""مک را دارد و
م"مکن اس"ت به"تر ک"ار ک"ند ،ت"ماس ب"گیری"د .ه"مچنین م"یت"وان"ید ب"ا ی"ک وک"یل ص"حبت ک"نید ی"ا ک"اره"ای م"رب"وط"ه
را خودتان انجام دهید.
در ف"ران"سه دف"تر ف"ران"سویِ ح"مای"ت از پ"ناه"ندگ"ان و اش"خاص ب"دون م"لیت ) (OFPRAم"سئول"یت رس"یدگ"ی ب"ه
ت""قاض""اه""ای م""رب""وط ب""ه پ""ناه""ندگ""ان را ب""ر عه""ده دارد و در م""ورد م""واف""قت ی""ا ع""دم م""واف""قت ب""ا ای""ن درخ""واس""ت
تصمیم میگیرد.
ادارهی پ""لیس م""دارک اول""یه را ک""ه ب""ای""د ب""ه دف""تر ف""ران""سوی م""زب""ور ب""ده""ید در اخ""تیارت""ان ق""رار م "یده""د ،ش""ما
باید در مورد اجازهی اقامت موقت اقدام کنید.
در فرانسه دو نوع درخواست پناهندگی وجود دارد:
رون ""د ع ""ادی 21 :روز ف ""رص ""ت داری ""د ت ""ا درخ ""واس ""ت خ ""ود را ب ""ه دف ""تر ف ""ران ""سویِ ح ""مای ""ت از پ ""ناه ""ندگ ""ان و
اشخاص بدون ملیت ارسال کنید.
رون ""د س ""ری ""ع :در ص ""ورت ""ی ک ""ه ش ""ما از ی ""کی از ک ""شوره ""ای ام ""ن آم ""ده ب ""اش ""ید .فه ""رس ""ت ک ""شوره ""ای ام ""ن در
فوریهی : 2015
• آل"بان"ی ،ارمنس"تان ،ب"ینن ،ب"وس"نی-ه"رزگ"وی"ن ،ک"یپورد ،گ"رجس"تان ،غ"نا ،ه"ندوس"تان ،م"قدون"یه ،م"وری"س،
مولداوی ،مغولستان ،مونتهنگرو ،سنگال ،صربستان ،تانزانیا.
• در صورتی که فرانسه حضور شما را تهدیدی برای نظم عمومی بداند.
• اگ""ر درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ش""ما ج""علی ی""ا ن""ام""رب""وط در ن""ظر گ""رف""ته ش""ود )ب""ه ق""صد ت""قلب ،اث""ر انگش""ت
سوخته(.
اگ"ر م"شمول رون"د س"ری"ع ش"وی"د 15 ،روز ف"رص"ت داری"د ت"ا درخ"واس"ت خ"ود را ب"ه دف"تر ف"ران"سویِ ح"مای"ت از
پ"ناه"ندگ"ان و اش"خاص ب"دون م"لیت ارس"ال ک"نید .در ص"ورت"یک"ه در ب"ازداش"ت ب"اش"ید ،ای"ن ف"رص"ت ،پ"نج روز
اس"ت .س"پس دف"تر ح"مای"ت 15 ،روز وق"ت دارد ) 96س"اع"ت در ص"ورت"ی ک"ه در ب"ازداش"ت ب"اش"ید( ت"ا ب"ررس"ی
درخواست پناهندگی شما را پذیرفته یا رد نماید.
دوبلین سه
ف"ران"سه ق"ان"ون دوب"لین س"ه را ام"ضا ک"رده اس"ت .اگ"ر در س"ال گ"ذش"ته ،اث"ر انگش"ت ش"ما در ک"شوری دی"گری
غ""یر از ف""ران""سه گ""رف""ته ش""ده ب""اش""د ،ه""مان ک""شور م""سئول پ""رون""ده ش""ما خ""واه""د ب""ود و ف""ران""سه ت""الش خ""واه""د
کرد تا شما را به همان کشور باز گرداند.

این روند چه مدت طول میکشد؟
ت""عیین زم""ان دق""یق م""شکل اس""ت :ول""ی ب""رای دف""تر ف""ران""سویِ ح""مای""ت از پ""ناه""ندگ""ان و اش""خاص ب""دون م""لیت
م"عموالً  6م"اه ال"ی  1س"ال ط"ول م"یکش"د .دادگ"اه م"لی ح"قوق پ"ناه"ندگ"ان ن"یز ه"مین م"یزان زم"ان را ش"ام"ل
میشود.
در طZول زمZان انZتظار بZرای تZصمیم دولZت در مZورد درخZواسZت پZناهZندگZی چZگونZه مZیتZوانZم
زندگی کنم؟ آیا کمک هزینهای دریافت میکنم؟
م""طاب""ق ق""ان""ون ،دول""ت ب""ای""د ب""ه ش""ما م""سکنی را پ""یشنهاد ک""ند ،ای""ن م""سکن در بیش""تر م""واق""ع در ک""ادا ،م""رک""ز
اس ""کان پ ""ناهج ""وی ""ان اس ""ت ،ب ""عضی اوق ""ات ن ""یز در ی ""ک ه ""تل ی ""ا م ""رک ""ز اق ""ام ""ت اض ""طراری اس ""ت .بس ""ته ب ""ه
وض"عیتت"ان ،م"قداری پ"ول دری"اف"ت خ"واه"ید ک"رد )چ"ه ت"نها ب"اش"ید و چ"ه ه"مراه خ"ان"واده( .در واق"ع ،در ح"ال
ح"اض"ر ک"مبود ج"دی م"سکن م"سال"ه م"همی اس"ت و م"مکن اس"ت م"جبور ش"وی"د ت"نها ب"ا آت"ا )ت"خصیص م"وق"ت(
  320یورو در ماه زندگی خود را سپری کنید.اگ"ر اق"ام"تگاه را ت"رک ک"نید ی"ا آن را ن"پذی"ری"د ،ت"مام ک"مکه"ای"ی ک"ه دول"ت م"مکن اس"ت ب"رایت"ان ف"راه"م ک"ند را
از دست خواهید داد.
ش" ""ما ح" ""ق اس" ""تفادهی رای" ""گان از م" ""راق" ""بته" ""ای پ" ""زش" ""کی در م" ""رک" ""ز "پَ" ""س" را در ت" ""مام دوران اق" ""دام ب" ""رای
درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی داری""د .س""ه م""اه ب""عد از دری""اف""ت اج""ازهی اق""ام""ت م""وق""ت" ،پَ""س" م "یت""وان""د ب""ه ش""ما در
دسترسی به کمکهای پزشکی دولتی کمک کند.
درخواست تجدیدنظر
اگ""ر ت""قاض""ای پ""ناه""ندگ "یت""ان رد ش""ود ،ی""ک م""اه ف""رص""ت داری""د ت""ا درخ""واس""ت تج""دی""دن""ظر خ""ود را ب""ه دادگ""اه
ملی پناهندگی ارائه کنید .شما حق دریافت کمک حقوقی از یک وکیل را دارید.
درص""ورت""ی ک""ه "رون""د س""ری""ع ی""ا در اول""وی""ت" رس""یدگ""ی ب""ه پ""رون""ده ،ش""ام""ل ح""الت""ان ش""ود ،ح""ق دری""اف""ت ک""مک
ح"قوق"ی را ن"داری"د و ت"ا م"وق"عی ک"ه درخ"واس"ت تج"دی"دن"ظر م"یده"ید ،از اخ"راج اح"تمال"ی م"حفوظ نیس"تید .ول"ی
معموالً مقامات پیش از اقدام به اخراج ،منتظر تصمیم نهایی میمانند.
اگر زیر سن باشم چه خواهد شد؟
وض""عیت ح""قوق""ی ف""رد زی""ر س""نی ک""ه ه""مراه وال""دی""ن آم""ده اس""ت ب""ه وض""عیت ح""قوق""ی آن""ها بس""تگی دارد .اگ""ر
والدین از کشور اخراج شوند ،شخص زیرسن میتواند با اجازهی والدین خود در آنجا باقی بماند.
ف ""رد زی ""ر س ""نی ک ""ه از وال ""دی ""ن ج ""دا ش ""ده اس ""ت ،ن ""میت ""وان ""د اخ ""راج ش ""ود .وی ای ""ن ام ""کان را دارد ک ""ه ب ""ه
خویشاوندان خود در یکی دیگر از کشورهای اروپایی بپیوندد.

اگ ""ر درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی ب ""ده ""ید ،آن ""ها م ""سکنی را در س ""رپ ""ناه م ""وق ""ت اض ""طراری ک ""ه ت ""وس ""ط م ""ددک ""اران
اج""تماع""ی اداره م"یش""ود ب""ه ش""ما پ""یشنهاد خ""واه""ند داد .درص""ورت""ی ک""ه درخ""واس""ت ش""ما رد ش""ود ،ه""مچنان
این اجازه را دارید که تا  18سالگی در کشور باقی بمانید.
اگر اقامت شما غیرقانونی است ،هنوز میتوانید در یک سرپناه موقت اضطراری زندگی کنید.
چه اتفاقی برای خانوادهام پیش میآید؟
اگ"ر در ج"ری"ان درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ب"االی  18س"ال ب"اش"ید ،بس"تگان ش"ما )همس"ر و ف"رزن"دان( ای"ن ام"کان
را دارند که به شما بپیوندند .شما باید قادر به اثبات رابطهیتان باشید )ازدواج یا گواهی تولد(.
درص"ورت"ی ک"ه م"وف"ق ب"ه دری"اف"ت پ"ناه"ندگ"ی ش"دی"د ،همس"ر و ف"رزن"دان ش"ما اج"ازه دارن"د ک"ه ب"ه خ"اک ف"ران"سه
وارد شده و زندگی کنند.
ای""ن ف""رآی""ند م""مکن اس""ت زم""ان ط""والن""ی )ت""ا ح""دود دو س""ال ط""ول بکش""د( .پ""یوس""نت ب""ه خ""ان""واده ب""ای""د از ط""ری""ق
دفتر  OFIIصورت بگیرد.
ایا اجازهی کار یا تحصیل دارم؟
ب""عد از  1س""ال ،ام""کان درخ""واس""ت ب""رای اج""ازهی ک""ار م""وق""ت وج""ود دارد .ب""رای ای""ن ک""ار ش""ما ب""ه ی""ک تعه""د
اس"تخدام ی"ا ق"رارداد ک"اری ن"یاز داری"د .س"پس م"یت"وان"ید در ش"رای"ط ق"ان"ون"ی ی"کسان م"ان"ند س"ای"ر ک"ارگ"ران
خ ""ارج ""ی ک ""ار ک ""نید .ی ""ک ف ""رد زی ""ر س ""ن ک ""ه ب ""ین  16ت ""ا  18س ""ال اس ""ت م" "یت ""وان ""د ای ""ن اج ""ازه را ب ""ه ش ""کل
غیرمشروط دریافت کند.
اگر موفق به دریافت پناهندگی شوید ،مانند یک تبعهی کشور ،اجازهی کار و تحصیل دارید.
اگ ""ر زی ""ر  18س ""ال هس ""تید ،اج ""ازهی م ""درس ""ه رف ""نت داری ""د .اگ ""ر زی ""ر  16س ""ال داری ""د ،ت ""حصیل ب ""رایت ""ان
اجباری است.
از ل"حاظ ن"ظری ،در ط"ول ف"رآی"ند درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ،رف"نت ب"ه دان"شگاه م"مکن اس"ت .ب"رای ای"ن ک"ار ،ش"ما
نیاز به تسلط به زبان فرانسوی و بعضی مدارک مانند دیپلم وغیره برای بررسی دانشگاه دارید.
اگ""ر م""وف""ق ب""ه دری""اف""ت پ""ناه""ندگ""ی ش""وی""د ، ،اج""ازهی ت""حصیل در ف""ران""سه و در ص""ورت ن""یاز ،دری""اف""ت ک""مک
م" ""ال" ""ی از دول" ""ت را داری" ""د .ام" ""ا ب" ""رای ای" ""ن ک" ""ار ش" ""ما ه" ""مچنان ب" ""ه م" ""دارک خ" ""واس" ""ته ش" ""ده ب" ""رای ت" ""حصیل
م ""وردن ""ظرت ""ان و ه ""مچنین س ""طح الزم زب ""ان ف ""ران ""سه ن ""یاز داری ""د .ه ""مچنین م "یت ""وان ""ید در ک ""السه ""ای زب ""ان
فرانسوی شرکت کنید و از طریق مرکز کاریابی به آموزشهای شغلی دسترسی پیدا کنید.
درصورتی که موفق به دریافت پناهندگی نشوم و یا اخراج شوم ،چه میشود؟

اگ"ر ب"ا درخ"واس"ت ش"ما م"واف"قت ن"شود ،م"یت"وان"ید از  CNDAدرخ"واس"ت تج"دی"دن"ظر ک"نید .ب"رای ای"ن ک"ار ی"ک
م" ""اه ف" ""رص" ""ت داری" ""د .به" ""تر اس" ""ت ب" ""ه ج" ""ای آن" ""که نس" ""بت ب" ""ه ض" ""ربالعج" ""ل ت" ""عیین ش" ""ده ب " "یت" ""وج" ""ه ب" ""اش" ""ید،
پ ""رون ""دهیت ""ان را ح ""تی اگ ""ر ن ""اق ""ص ب ""اش ""د ارائ ""ه ده ""ید) .ش ""ما م "یت ""وان ""ید پ ""رون ""دهی خ ""ود را ت ""ا پ ""یش از زم ""ان
دادرسی تکمیل کنید( .پرونده باید شامل حقایق و مدارک جدید باشد.
در روش اول ""وی ""ت ی ""ا رون ""د س ""ری ""ع ،درخ ""واس ""ت تج ""دی ""دن ""ظر در ح ""ال ت ""علیق ن ""خواه ""د ب ""ود ب ""دی ""ن م ""عنا ک ""ه ای ""ن
درخواست مانع اخراج نخواهد شد.
درص"ورت"ی ک"ه درخ"واس"تت"ان رد ش"ود ،ب"ه ش"ما اط"الع داده خ"واه"د ش"د ک"ه ب"ای"د خ"اک ف"ران"سه را ت"رک ک"نید.
به این اقدام  OQTFیا تعهد به ترک خاک فرانسه گفته میشود.
ای ""ن ام ""کان وج ""ود دارد ک ""ه از دف ""تر ف ""ران ""سویِ ح ""مای ""ت از پ ""ناه ""ندگ ""ان و اش ""خاص ب ""دون م ""لیت درخ ""واس ""ت
ب"ررس"ی مج"دد ک"نید .ب"رای ای"ن ک"ار الزم اس"ت ت"ا اس"ناد و ش"واه"د ج"دی"دی ک"ه در پ"رون"ده اص"لی ی"ا رد ش"ده
ش ""ما وج ""ود ن ""دارد را ارائ ""ه ک ""نید .در غ ""یر ای ""ن ص ""ورت دف ""تر ح ""مای ""ت از پ ""ناه ""ندگ ""ان ب ""ه س ""ادگ ""ی درخ ""واس ""ت
بررسی مجدد شما را رد خواهد کرد .برای درخواست بررسی مجدد هشت روز فرصت دارید.
م""مکن اس""ت ب""ه ن""ظر م""نطقی ب""رس""د ک""ه در س""فارتخ""ان "هه""ای س""ای""ر ک""شوره""ای ن""یز درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی
ک""نید ،رس""یده""ای درخ""واس""ت را ن""زد خ""ود نگه""داری""د ت""ا تعه""د و ج""دی" ِ
"ت دالی""ل ش""ما را ن""شان ده""د .ای""ن ک""ار
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.
ن"ظر ب"ه ق"وان"ین دوب"لین ،زم"ان"ی ک"ه ف"ران"سه اث"ر انگش"ت ش"ما را ث"بت م"یک"ند ،در ده س"ال آی"نده ،ش"ما ق"ادر
ب""ه ت""قاض""ای پ""ناه""ندگ""ی در س""ای""ر ک""شوره""ای اروپ""ای""ی ن""خواه""ید ب""ود )م""گر ای""نکه ح""داق""ل ب""رای س""ه م""اه از
منطقه شنگن خارج شوید(.
درص ""ورت ""ی ک ""ه ت ""مام درخ ""واس "ته ""ایت ""ان رد ش ""ون ""د ،ش ""ما در وض ""عیت ب "یق ""اع ""ده در خ ""اک ف ""ران ""سه ب ""ه س ""ر
م "یب ""ری ""د .م ""مکن اس ""ت اخ ""راج ش ""وی ""د .م ""مکن اس ""ت در م ""رک ""ز اخ ""راج نگه ""داری ش ""وی ""د ی ""ا ت ""حت ب ""ازداش ""ت
خانگی قرار بگیرید.
در صورت تصمیم به اخراج ،من را به کجا خواهند فرستاد؟
سه امکان وجود دارد:
 دوب ZZلین س ZZه )ب ""خش م ""رب ""وط ب ""ه رون ""د ب ""رن ""ام" "هی دوب ""لین را م ""شاه ""ده ک ""نید( :اخ ""راج ب ""ه ک ""شور دی ""گراتحادیهی اروپا
 -رد درخواست پناهندگی :ممکن است به کشور اصلی خود اخراج شوید.

 در ب"عضی م"وارد ،ب"ه خ"اط"ر ش"رای"ط ک"شوری ک"ه م"یخ"واه"ند ش"ما را ب"ه آن ب"فرس"تند ،اخ"راج ن"میت"وان"دصورت بگیرد .شما در یک وضعیت بیقاعده باقی خواهید ماند.
زندگی بدون مدارک الزم در اینجا چقدر آسان خواهد بود؟
اگ"ر در ی"ک شه"ر ب"زرگ زن"دگ"ی م"یک"نید ،ب"ه ک"لینک رای"گان "پَ"س" دس"ترس"ی خ"واه"ید داش"ت .در ای"ن ک"لینیک
م"یت"وان"ید ب"ا پ"زش"ک م"الق"ات ک"رده و درم"ان رای"گان دری"اف"ت ک"نید .پ"یگ"یری ب"رای ح"ام"لگی ی"ا س"قط ج"نین در
فرانسه رایگان است.
در ب""رخ""ی از شه""ره""ا ،گ""روهه""ای ح""مای""ت از م""هاج""ری""ن وج""ود دارن""د )ج""مع ب""دون م""درک ش""ناس""ای""ی( ک""ه ب""ه
ش ""ما ب ""رای دری ""اف ""ت ح ""مای "ته ""ای الزم ک ""مک م "یک ""نند .اگ ""ر م "یت ""وان ""ید ،ت ""عدادی اظ ""هارن ""ام "هی پ ""ول ""ی ک ""ه ب ""ه
ق"اع"دهم"ند ش"دن وض"عیتت"ان ک"مک ک"ند ،ت"هیه ک"نید .درح"ال ح"اض"ر ،ب"ر اس"اس ق"ان"ون ،ش"ما م"یت"وان"ید ب"عد
از  5س"ال دارای وض"عیت ق"اع"دهم"ند ش"وی"د .ب"رای ای"ن م"نظور الزم اس"ت ت"ا ح"ضور خ"ود در ک"شور را ث"اب"ت
ک""نید و ن""شان ده""ید ک""ه ب""رای م""دت م""شخصی ک""ار ک""ردهای""د ،ت""ا س""طح م""عینی زب""ان ف""ران""سوی آم""وخ""تهای""د و
فرزندان شما نیز به مدرسه میروند.
شما میتوانید ازدواج کنید .به سرپناه اضطراری دسترسی داشته باشید و حساب بانکی باز کنید.

تماسها
سازماندهی دربرابر اخراج و در صورت بازداشت چه کنیم:
sanspapiers.internetdown.org

منابع اطالعات حقوقی
گروه اطالعات و حمایت از مهاجرین
gisti.org

سی َمد:
lacimade.org

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

گروههای محلی در همه جای فرانسه وجود دارند ،در این جا فهرستی از این گروهها آورده میشود:
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

آموزش بدون مرز )حمایت از افرادی که به مدرسه میروند(
http://www.educationsansfrontieres.org

اطالعات اضافی برای زنان پناهجو در فرانسه
اگ"ر ش"ما زن هس"تید و ت"صمیم داری"د ک"ه در ف"ران"سه ی"ا ج"ای"ی دی"گری در اروپ"ا ت"قاض"ای پ"ناه"ندگ"ی ب"ده"ید،
میتوانید اطالعاتی که در پی خواهد آمد را در نظر داشته باشید:
وج""ود آزار و اذی"ته""ای خ""اص نس""بت ب""ه زن""ان در ق""ان""ون پ""ناهج""وی""ی اروپ""ا ب""ه رس""میت ش""ناخ""ته ش""ده اس""ت،
ول ""ی م ""تاس ""فان ""ه ه ""میشه م ""حترم ش ""مرده ن ""میش ""ود .ای ""ن آزار و اذی" "ته ""ا ب ""ه خ ""صوص ش ""ام ""ل م ""وارد زی ""ر
م"یش""ون""د :خ""شون""ت خ""ان""گی )درص""ورت""ی ک""ه ش""ما ق""رب""ان""ی خ""شون""ت ش""دی""د خ""ان""گی هس""تید و ن""میت""وان""ید از
پ"لیس و ن"هاده"ای ق"ضای"ی ک"شور خ"ود ان"تظار ح"مای"ت داش"ته ب"اش"ید( ،ن"اق"صس"ازی ج"نسی زن"ان )ب"ری"دن
آل"ت ت"ناس"لی زن"ان( ،ازدواج اج"باری ،ت"جاوز ج"نسی – بیش"تر ب"ه ع"نوان ت"اک"تیکی ب"رای ج"نگ اس"تفاده ش"ده
باشد – جرمهای ناموسی و روسپیگری اجباری.
ناقصسازی جنسی زنان
در "ل ""یل" )ب ""ا ق ""طار ی ""ک س ""اع ""ت ف ""اص ""له از ک ""ال ""ه( ،ش ""ما م "یت ""وان ""ید ب ""رای زن ""ان ""ی ک ""ه م ""ورد ای ""ن ع ""مل ق ""رار
گ"رف"تهان"د م"راق"بته"ای پ"زش"کی و اج"تماع"ی الزم را پ"یدا ک"نید .در ب"یمارس"تان م"یت"وان"ند ب"رایت"ان ی"ک گ"واه"ی
در راب"طه ب"ا ع"ملی ک"ه روی ش"ما ص"ورت گ"رف"ته اس"ت ،ت"هیه ک"نند و ای"ن گ"واه"ی م"درک"ی ق"ان"ون"ی ب"رای اث"بات
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؟
م"رز ه"لند  140ک"یلوم"تری ش"رق ک"ال"ه اس"ت .شه"ره"ای ب"زرگ آن ع"بارت هس"تند از :روت"ردام ) 290ک"یلوم"تر(
و آمستردام ) 360کیلومتر( .قطارها از طریق بلژیک عبور میکنند.
فرآیند پناهندگی چگونه است؟
ش""ما ب""ای""د ط""ی  48س""اع""ت درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ک""نید .م"یت""وان""ید ب""ه م""رک""ز پ""لیس ب""روی""د .درص""ورت""ی ک""ه از
راه زم"ین وارد ش"دهای"د ،ب"ای"د در مح"ل پ"ذی"رش م"رک"زی ) (COLج"ای"ی ک"ه ث"بت ص"ورت م"یگ"یرد ،درخ"واس"ت
خ""ود را ارائ""ه ک""نید .دف""تر خ""دم""ات م""هاج""ری""ن و ت""اب""عیت ) (INDم""سئول ث""بت م""تقاض""یان پ""ناهج""وی""ی اس""ت.
ادارهی ات""باع خ""ارج""ی از ت""عداد اط""الع""ات ش""خصی اف""راد ی""ادداش""ت ب""رم"یدارد .ی""ک م""رک""ز درخ""واس""ت ن""یز
در ف ""رودگ ""اه وج ""ود دارد ،ول ""ی در آن ""جا م ""جبور هس ""تید ب ""ا پ ""لیس ن ""ظام ""ی س ""لطنتی م ""واج ""ه ش ""وی ""د ک ""ه م ""مکن
است به بازداشت منتهی شود.
روزی ک ""ه ش ""ما درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی خ ""ود را ب ""ه ط ""ور رس ""می ارائ ""ه م "یک ""نید ،دف ""تر خ ""دم ""ات م ""هاج ""ری ""ن و
ت ""اب ""عیت ،اول ""ین م ""صاح ""به را ب ""ه م ""نظور ش ""ناس ""ای ""ی ه ""وی ""ت ،م ""لیت و راه س ""فرت ""ان از ک ""شور اص ""لی ت ""ا ه ""لند
ان""جام م "یده""د .از روز اول ب""ه ط""ور خ""ودک""ار ی""ک وک""یل ب""رای ش""ما در ن""ظر گ""رف""ته م "یش""ود .ای""ن ش""ان""س را
داری"د ک"ه ب"ه ای"ن م"وض"وع ان"تقاد ک"نید .م"صاح"بهی دوم ،دالی"ل ت"قاض"ای پ"ناه"ندگ"ی ش"ما را پ"وش"ش خ"واه"د
داد .ب""رایت""ان م""ترج""می در ن""ظر گ""رف""ته م "یش""ود .ه""ر پ""ناه""جو از ح""ق م""ساع""دت ق""ان""ون""ی رای""گان ب""رخ""وردار
است.
درخ"واس"ت تج"دی"دن"ظر در ج"ری"ان پ"ناه"ندگ"ی ط"والن"ی ،پ"رون"دهیت"ان را ب"ه ح"ال"ت ت"علیق در م"یآورد )ن"میت"وان"ند
ش""ما را در ط""ول تج""دی""دن""ظر اخ""راج ن""مای""ند( .درخ""واس""ت تج""دی""دن""ظر ب""ای""د ط""ی چ""هار ه""فته پ""س از دری""اف""ت
ج""واب رد ص""ورت ب""گیرد .پ""س از ت""صمیم دادگ" ِ
"اه م""نطقه در ه""ر دو رون""د ک""وت""اه و ط""وی""ل ب""ررس"یِ درخ""واس""ت
پ"ناه"ندگ"ی ،ش"ما م"یت"وان"ید ک"ه ب"ه ه"یأت دول"ت درخ"واس"ت تج"دی"دن"ظر ارائ"ه ک"نید ول"ی ای"ن درخ"واس"ت ،ت"علیقی
نیست.
دف ""تر خ ""دم ""ات م ""هاج ""ری ""ن و ت ""اب ""عیت ،م ""تقاض ""یان س ""وری ""ه را در اول ""وی ""ت ق ""رار داده اس ""ت .ای ""ن م ""وض ""وع از
فوریهی سال  2013آغاز شده و البته معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
چه مدت زمانی طول خواهد کشید؟
در فرآیند کوتاه مدت ،بین  8روز تا  6ماه به همراه هر درخواست تجدیدنظر ،زمان الزم است.

ب"رای م"صاح"بهی اول م"جبور هس"تید ک"ه ه"فتهه"ا ی"ا م"اهه"ا م"نتظر ب"مان"ید .اگ"ر پ"رون"دهی ش"ما ض"عیف ت"لقی
ش""ود ،م""مکن اس""ت ط""ی هش""ت روز ت""صمیم ن""های""ی را دری""اف""ت ک""نید .ب""ه ای""ن م""عنا ک""ه ش""ما ب""ای""د س""رپ""ناه را
ب ""عد از  4ه ""فته ت ""رک ک ""نید .در ط ""ول ای ""ن م ""دت م" "یت ""وان ""ید در دادگ ""اه ب ""ه ای ""ن درخ ""واس ""ت اع ""تراض ک ""نید.
درص"ورت"ی ک"ه در م"حکمه ب"رن"ده ش"وی"د ،رون"د رس"یدگ"ی ب"ه پ"رون"دهی ش"ما ادام"ه پ"یدا خ"واه"د ک"رد و ای"ن ح"ق را
داری ""د ک ""ه زم ""ان ط ""والن "یت ""ری ب ""اق ""ی ب ""مان ""ید .اگ ""ر پ ""رون ""دهی ش ""ما ج ""دیت ""ر در ن ""ظر گ ""رف ""ته ش ""ود ،زم ""ان ب ""رای
تصمیمگیری اول برای چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
تZZا زمZZان اطZZالع از تZZصمیم نZZهایZZی ،چZZگونZZه زنZZدگZZی خZZواهZZم کZZرد؟ آیZZا کZZمک هZZزیZZنهای دریZZافZZت
خواهم کرد؟
ب"ه ش"ما مح"لی ب"رای س"کون"ت و ب"رای غ"ذا ،ل"باس و س"ای"ر م"خارج ش"خصی ،ب"لیط ح"مل و ن"قل ع"موم"ی ب"رای
رف"توآم"د ب"ه م"کانه"ای م"رب"وط ب"ه ک"مکه"ای ق"ان"ون"ی در رون"د پ"ناه"جوی"ی ،ف"عال"یته"ای ت"فری"حی و آم"وزش"ی ،و
ه"زی"نهه"ای ام"ور پ"زش"کی ، ،ک"مک ه"زی"نهی ه"فتهگ"ی داده م"یش"ود .م"تقاض"یان پ"ناهج"وی"ی ک"ه اج"ازهی اق"ام"ت
دری ""اف ""ت ک ""ردهان ""د ،اج ""ازه دارن ""د ت ""ا زم ""ان ""ی ک ""ه دف ""تر  COAب ""رایش ""ان خ ""ان "های پ ""یدا ک ""ند در م ""رک ""ز اول ""یهی
پ"ذی"رش ب"اق"ی ب"مان"ند .س"اک"نان م"رک"ز پ"ذی"رش م"عموال ب"ین  5ت"ا  8ن"فر در ی"ک واح"د ب"ا ه"م زن"دگ"ی م"یک"نند.
م ""ان ""ند س ""ای ""ر اش ""خاص در ه ""لند ،م ""تقاض ""یان پ ""ناهج ""وی ""ی م" "یت ""وان ""ند ب ""ه دک ""تر ع ""موم ""ی ،م ""ام ""ا )ق ""اب ""له( ی ""ا
ب"یمارس"تان م"راج"عه ک"نند .م"رک"ز س"الم ِ
"ت م"تقاض"یان پ"ناهج"وی"ی اول"ین م"کان ب"رای م"راج"عه ب"ه م"نظور ب"ررس"ی
مسائل مربوط به سالمت است.
اگر زیر سن باشم چه میشود؟
خ"ان"وادهه"ای"ی ک"ه ک"ودک ب"ه ه"مراه دارن"د ح"داک"ثر ت"ا  14روز ب"ازداش"ت م"یش"ون"د .ک"ودک"ان ب"دون س"رپ"رس"ت
در س"رپ"ناهه"ای ک"وچ"ک ک"ه ت"وس"ط س"ازم"انه"ای ج"وان"ان اداره م"یش"ون"د ،زن"دگ"ی م"یک"نند .گ"روهه"ای م"رب"وط
ب ""ه اس ""کان ک ""ودک ""ان م ""عموالً ت ""حت ن ""ظارت  24س ""اع ""ته از  12ک ""ودک نگه ""داری م "یک ""نند .ک ""ودک ""ان در س ""نین
مدرسه )زیر  18سال( مجبور هستند به مدرسه بروند.
برای خانوادهام چه پیش میآید؟
ت""نها ش""رک""ای م""زدوج ب""ه ع""نوان اع""ضای خ""ان""واده در ن""ظر گ""رف""ته م "یش""ون""د .در م""ورد اف""رادی ک""ه در ک""شور
خ""ود ق""ادر ب""ه ازدواج نیس""تند )ب""رای م""ثال :ه""مجنسگ""رای""ان( اس""تثنا وج""ود دارد .ام""کان آوردن ک""ودک""ان زی""ر
 18سال نیز وجود دارد.
آیا اجازهی کار و درس دارم؟

بس"ته ب"ه م"رح"لهی پ"ناه"ندگ"ی ،اف"راد ب"زرگ"سال م"یت"وان"ند در ب"رن"ام"هه"ا و ج"لسات م"شاوره ش"رک"ت ک"نند .ش"ما
م "یت ""وان ""ید ب ""رای نگه ""داری از م ""رک ""ز ،ت ""میز ک ""ردن ف ""ضاه ""ای مش ""ترک و غ ""یره ک ""ار ک ""رده و دس ""تمزد ان ""دک ""ی،
ح""دود  13.80ی""ورو در ه""فته دری""اف""ت ک""نید .ش""ش م""اه پ""س از درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ،اج""ازهی ک""ار ک""ردن
داری""د .ب""رای اس""تفاده از م""واد آم""وزش""ی ی""ا ت""ماس ب""ا خ""ان""واده و دوس""تان ،م"یت""وان""ید ب""ه م""رک""ز آم""وزش ب""از
)اوپ"ن ل"یرس"نتروم( م"راج"عه ک"نید .پ"ناهج"وی"ان م"یت"وان"ند ه"ر  12م"اه ت"نها ح"داک"ثر  24ه"فته ک"ار ک"نند .ق"بل از
آغاز کار ،کارفرما باید برای شما درخواست اجازه کار کند ).(tewerkstellingsvergunning
درصورتی که با درخواست پناهندگیام موافقت شود ،چه پیش خواهد آمد؟
اگ""ر ب""ه ش""ما اج""ازهی اق""ام""ت پ""ناه""ندگ""ی داده ش""ود ،ب""ای""د در دورهه""ای ی"کپ""ارچ"هس""ازی ش""رک""ت ک""نید .ش""ما
م "یت""وان""ید ک""ار دس""تمزدی ان""جام ده""ید و درس ب""خوان""ید .ت""وس""ط آژان""س م""رک""زی ب""رای پ""ذی""رش م""تقاض""یان
پناهندگی برای شما خانهای تهیه میشود.
درصورتی که درخواست پناهندگی من رد شود ،چه پیش خواهد آمد؟
 4هفته پس از تصمیم منفی ،شما باید مرکز پذیرش را ترک کنید.
در صورتی که بازداشت شوم ،چه پیش خواهد آمد؟
ب"ه م"حض ب"ازداش"ت در م"ورد ح"قوقت"ان م"طلع خ"واه"ید ش"د ،ول"ی فه"رس"ت ن"وش"ته ش"دهای از ح"قوق ب"ه ش"ما
ارائ""ه ن""میش""ود .ش""ما از ح""ق داش""نت وک""یل و م""ترج""م ب""رخ""وردار هس""تید .م"یت""وان""ید از ط""ری""ق وک""یل ،ی""کی از
اقوام خود را باخبر کنید.
روند بازداشت و حقوق
در ه""لند ،اف""رادی ک""ه درگ""یر ف""رآی""ند پ""ناه""ندگ""ی هس""تند م""مکن اس""ت ب""ازداش""ت ش""ون""د .ای""ن ب""ازداش""ت م""مکن
اس ""ت ت ""ا  18م ""اه ط ""ول بکش ""د و ب ""عضی اوق ""ات ف ""رد ب ""ازداش ""ت ش ""ده در زن ""دانه ""ای ع ""ادی ب ""ه س ""ر ب ""رد.
مراقبتهای مربوط به سالمت باید فراهم شوند.
زندگی بدون اجازهی اقامت در اینجا چقدر ممکن است؟

بیش""تر م""هاج""ری""ن در خ""یاب""ان زن""دگ""ی م "یک""نند .ت""عداد ک""می از آن""ها م "یت""وان""ند ب""دون ک""مکه""ای م""وس""سات
غ"یردول"تی ب"ه خ"دم"ات دس"ترس"ی پ"یدا ک"نند .اک"ثر اوق"ات ،م"هاج"ری"ن ب"ه ام"ضای ص"ورتح"سابه"ای"ی واداش"ته
م"یش"ون"د ک"ه ن"بای"د م"جبور ب"ه پ"رداخ"ت آن ب"اش"ند .ص"ندوق به"داش"تی دول"ت ) " (CVZخ"دم"ات الزم پ"زش"کی"
م"هاج"ری"ن ب"دون م"درک را ت"حت پ"وش"ش ق"رار م"یده"د .ام"کان ک"ار وج"ود دارد :نگه"داری از ک"ودک"ان ،ک"اره"ای
س""اخ""تمان""ی ،ب""اغ""بان""ی ی""ا ک""ار در رس""تورانه""ا .ب""عضی اوق""ات ،ب""خش ب""ازرس""ی ک""ار ب""رای ب""ررس""ی ک""ارگ""ران
غ"یرق"ان"ون"ی از ش"رک"ته"ا ب"ازدی"د م"یک"ند .ک"ارف"رم"ا م"یت"وان"د ب"رای ه"ر ک"ارگ"ر غ"یرق"ان"ون"ی ب"ین  4000ت"ا 8000
ی""ورو ج""ری""مه ش""ود .ی""ک ک""ارگ""ر غ""یرق""ان""ون""ی ج""ری""مه ن""میش""ود ول""ی دس""تگیر ش""ده و در ب""ازداش""ت ن""گه داش""ته
م"یش"وی"د .اگ"ر ک"ار م"یک"نید ،ت"حت ق"ان"ون ک"ار رس"ما ً از ح"ق و ح"قوق"ی ب"رخ"وردار هس"تید .ک"ارف"رم"ای"ان م"مکن
اس""ت ب""خواه""ند از وض""عیت آس""یبپ""ذی""ر ش""ما س""وءاس""تفاده ک""رده و ش""ما را ب""ه ک""ار در ش""رای""ط ب""سیار ب""د ی""ا
خ ""الف م ""یلت ""ان م ""جبور ک ""نند )ب ""رای م ""ثال ک ""ار در ص ""نعت س ""کس( .اگ ""ر م ""جبور ب ""ه ک ""ار هس ""تید ،م "یت ""وان ""ید
ک"ارف"رم"ای خ"ود را ب"ه پ"لیس گ"زارش ده"ید و م"مکن اس"ت ب"ه دل"یل ق"رب"ان"ی ق"اچ"اق ان"سان"ی ب"ودن ،ب"ر اس"اس
قانون  B9از حق ماندن در کشور برخوردار شوید.

تماسها
کمک حقوقی رایگان
شورای هلندی برای مهاجرین
www.vluchtelingenwerk.nl
مراقبت پزشکی رایگان )آمستردام(
کرایزپُست :این اداره به افراد بیخانمان و مهاجرین بدون مدرک ،درمان پزشکی ارائه میدهد.
آدرس و شماره تماس:
Kruispost
Oudezijds Voorburgwal 129
1012 EP Amsterdam
020 624 90 31
fax: 020 428 83 30
kruispost(at)oudezijds100.nl,
www.oudezijds100.nl

خانهی جهان :برای قرار مالقات با دکتر )درمان پزشکی صورت نمیگیرد(.
Nieuwe Herengracht 20 (near Waterloo-plein), 1018 DP Amsterdam
06 22821472
info@wereldhuis.org / wereldhuis.org

برای کارگران بدون مدرک
بنیاد ُلس
Stichting LOS
Vestigingsadres per 1 augustus 2014:
Mauritsweg 20
3012 JR Rotterdam
010 7470156
info@stichtinglos.nl
www.stichtinglos.nl

دیگر سازمانها
بنیاد دانش آموزان پناهنده
برای کمک به تحصیل در دانشگاههای هلند
www.uaf.nl/home/english

 سال18 برای افراد زیر
http://www.nidos.nl/Default.aspx

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؟
م"رز آمل"ان  340ک"یلوم"تری ش"رق ک"ال"ه ق"رار دارد .شه"ره"ای ب"زرگ ای"ن ک"شور ع"بارت هس"تند از ک"لن )460
ک ""یلوم ""تر( ،ه ""ام ""بورگ ) 770ک ""یلوم ""تر( ،ف ""ران ""کفورت ) 600ک ""یلوم ""تر( و پ ""ای ""تخت آن ب ""رل ""ین ) 950ک ""یلوم ""تر(.
آمل""ان از ط""رف ش""رق ب""ا ف""ران""سه ه""م م""رز اس""ت .غ""یر از ای""ن م""سیر ،ق""طاره""ا از ط""ری""ق ب""لژی""ک و ه""لند ع""بور
میکنند.
روند تقاضای پناهندگی چگونه است؟
ش""ما م"یت""وان""ید درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی خ""ود را در ه""ر ادارهی ف""درال م""هاج""رت و پ""ناه""ندگ""ی ) (BAMFارائ""ه
ک ""نید .اگ ""ر در دی ""گر ن ""هاده ""ای دول ""تی )پ ""لیس ،م ""قام ""ات مح ""لی م ""هاج ""رت ی ""ا ادارهی ام ""ور ات ""باع خ ""ارج ""ی(
درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ ""ی ب ""ده ""ید ،ب ""ه ادارهی م ""هاج ""رت و پ ""ناه ""ندگ "ی ارج ""اع داده م "یش ""وی ""د .در آمل ""ان ادارات
مکانهای دوستانهای نیستند و معموالً بهتر است شخص دیگری شما را همراهی کند.
در ادارهی ف ""درال ،از ش ""ما خ ""واس ""ته م "یش ""ود ک ""ه اط ""الع ""ات ش ""خصی خ ""ود را ارائ ""ه ده ""ید و )ب ""رای دوب ""لین
س"ه( ع"کس و اث"ر انگش"تت"ان ن"یز گ"رف"ته م"یش"ود .م"مکن اس"ت از ش"ما  25س"وال در م"ورد خ"ودت"ان پ"رس"یده
ش""ود )م""ان""ند :چ""گون""ه ب""ه آمل""ان آم""دی""د ،آخ""ری""ن مح""ل س""کون""ت( .پ""اس""خ ه""ای ش""ما ض""بط م"یش""ون""د و ب""عدا ً در
ج"ری"ان م"صاح"بهی اص"لی م"ورد اس"تفاده ق"رار م"یگ"یرن"د .م"طاب"ق ق"ان"ون ،در ج"ری"ان ه"ر دو م"صاح"به ب"ای"د
ی""ک م""ترج""م ه""مزب""ان ب""ا ش""ما ب""رایت""ان آورده ش""ود .م""نت ه""ر م""صاح""به ف""قط زم""ان""ی ب""ای""د ام""ضا ش""ود ک""ه از
محتوای آن مطمئن هستید .در آملان دریافت کمک های رایگان حقوقی دشوار است.
چه مدت زمانی طول میکشد؟
این پروسه میتواند بین  6تا  12ماه زمان ببرد.
در طZول زمZان انZتظار بZرای دریZافZت تZصمیم ،چZگونZه مZیتZوانZم زنZدگZی کZنم؟ آیZا کZمک هZزیZنهای
دریافت میکنم؟
ب" ""ه ش" ""ما اج" ""ازهی اق" ""ام" ""ت مح" ""دود داده م " "یش" ""ود ) .(Aufenthaltsgestattungسیس" ""تمی ب" ""ه ن" ""ام "ای" ""زی"
م ""تقاض ""یان پ ""ناه ""ندگ ""ی را در س ""راس ""ر آمل ""ان پ ""خش م "یک ""ند .ش ""ما ی ""ک ت ""خت در خ ""ان "های ج ""معی و مش ""ترک
دری"اف"ت م"یک"نید .ش"رای"ط زن"دگ"ی در ای"ن خ"ان"هه"ا م"تغیر اس"ت .ب"عضی از ای"ن خ"ان"هه"ا در شه"ره"ا و ب"عضی
در ح"وم"هی شه"ر ق"رار دارن"د .ش"ما در م"ورد ج"ای"ی ک"ه ف"رس"تاده م"یش"وی"د ح"ق ان"تخاب ن"داری"د و چ"هار م"اهِ
اول ،امکان سفرتان محدود خواهد بود .همچنین مقداری پول نیز دریافت میکنید.

در مورد افراد زیر سن چگونه است؟
ب ""ه ش ""ما ج ""ای ""ی در خ ""ان" "های ه ""مراه ب ""ا دی ""گر اف ""راد زی ""ر  18س ""ال داده م" "یش ""ود .در آن ""جا ی ""ک م ""ددک ""ار
اج"تماع"ی ،ت"خت خ"واب ،غ"ذا و م"قداری پ"ول خ"واه"ید داش"ت .اح"تمال دارد آم"وزش ت"حصیلی ی"ا ش"غلی ن"یز
دری""اف""ت ک""نید .آوردن اع""ضای خ""ان""واده ب""رای پ""یوس""نت ب""ه ش""ما ک""ار دش""واری اس""ت .ب""عد از ای""نکه  18س""ال""ه
شدید ،ممکن است از کشور اخراج شوید.
در مورد خانوادهام چه پیش میآید؟
اگ"ر ش"ما اج"ازهی اق"ام"ت دری"اف"ت ک"ردهای"د م"مکن اس"ت خ"ان"وادهیت"ان )ش"وه"ر ،زن ،ک"ودک"ان زی"ر س"ن( ن"یز
این اجازه را کسب کنند .افرادی که برای پیوسنت به اعضای خانواده میآیند هم حق کار کردن دارند.
آیا میتوانم کار کنم و درس بخوانم؟
پ""س از گ""ذش""ت س""ه م""اه از پ""روس "هی پ""ناهج""وی""ی ،م "یت""وان""ید ب""رای اج""ازهی ک""ار درخ""واس""ت ب""ده""ید .در آمل""ان
این اجازه بیشتر در حوزههای کاریای صادر میشود که کارگر نیاز است.
چه اقداماتی باید انجام دهم؟
برای اجازهی کار باید درخواست خود را به آژانس کار فدرال ارائه دهید.
درصورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود ،چه پیش میآید؟
ب"ا اج"ازهی اق"ام"ت در آمل"ان ،ام"کان ش"رک"ت در دورهه"ای رای"گان زب"ان آمل"ان"ی وج"ود دارد ت"ا ش"ان"س ش"ما را
در ی ""اف ""نت ک ""ار اف ""زای ""ش ده ""د .ت ""ا زم ""ان ""ی ک ""ه ب ""توان ""ید م ""سئول ""یت خ ""ود را ب ""ر عه ""ده ب ""گیری ""د ،ک ""مک ه ""زی ""نهی
اج"تماع"ی دری"اف"ت خ"واه"ید ک"رد .اج"ازهی س"فر ب"ه س"ای"ر ک"شوره"ای اروپ"ای"ی را داری"د ام"ا ن"میت"وان"ید در آن
کشورها زندگی کنید.
درصورتی که درخواست پناهجویی من رد شود ،چه اتفاقی رخ میدهد؟
م ""دارا )دول ""دون ""گ( :درخ ""واس ""ت ش ""ما رد ش ""ده ول ""ی ق ""ادر ب ""ه س ""فر نیس ""تید ی ""ا پ ""اس ""پورت الزم ب ""رای اخ ""راج را
ن""داری""د ی""ا وض""عیت درک""شور اص""لی ش""ما ب""رای ب""ازگش""ت م""طلوب نیس""ت .ای""ن ی""ک ت""واف""ق ک""وت""اه م""دت ب""رای
چ""ند ه""فته اس""ت ول""ی م"یت""وان""د ب""رای چ""ندی""ن س""ال ت""مدی""د ش""ود .از ل""حاظ ق""ان""ون""ی اج""ازهی ک""ار ک""ردن داری""د
اما عمالً چهار سال اول ،این امر بسیار دشوار است .امکان دریافت آموزش برای کار وجود دارد.
اگ"ر درخ"واس"ت ش"ما رد ش"ود ،ادارهی ف"درال ن"تیجه را ب"ه ص"ورت ک"تبی ب"ه اط"العت"ان خ"واه"د رس"ان"د .ام"کان
درخ""واس""ت تج""دی""دن""ظر وج""ود دارد ام""ا ای""ن ک""ار ب""ای""د ط""ی  1ی""ا  2ه""فته ب""ه ص""ورت ک""تبی ان""جام ش""ود .ش""ما
م"یت"وان"ید ب"رای دری"اف"ت ک"مک ح"قوق"ی ،درخ"واس"ت ب"ده"ید ول"ی م"مکن اس"ت م"ورد ق"بول واق"ع ن"شود .پ"یش از
اخراج از کشور ،احتمال دارد مجبور شوید که حدود  18ماه در مرکزی بسته منتظر بمانید.

درصورت بازداشت چه پیش میآید؟
ب""ه م""حض ب""ازداش""ت ،از ح""قوق خ""ود ب""اخ""بر م "یش""وی""د .س""ند ک""تبی ح""اوی ت""مام ح""قوق )ب""ه زب""ان آمل""ان""ی( ب""ه
ش""ما ن""شان داده م "یش""ود .درص""ورت""ی ک""ه ب""ه زب""ان آمل""ان""ی ص""بحت ن""کنید ،ی""ک م""ترج""م م""حتوی""ات لیس""ت را
ب"رایت"ان ت"وض"یح خ"واه"د داد .س"پس از ش"ما خ"واس"ته م"یش"ود ت"ا س"ندی را م"بنی ب"ر ای"نکه در م"ورد ت"مام"ی
حقوقتان مطلع شدهاید ،امضا کنید .میتوانید به صورت رایگان یک مترجم داشته باشید.
چگونه میتوانم در اینجا بدون اجازهی اقامت زندگی کنم؟
ح"دود  500.000ت"ا  1.500.000ن"فر در آمل"ان ب"دون م"درک زن"دگ"ی م"یک"نند .ب"رخ"ی ب"ه ص"ورت م"خفی در
آمل""ان ک""ار م "یک""نند .ب""رخ""ی دی""گر زم""ان""ی اج""ازهی اق""ام""ت داش""تهان""د ام""ا آن را از دس""ت دادهان""د .ه""مچنین
اف""رادی ن""یز هس""تند ک""ه پ""س از رد درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ "یش""ان ب""ه ص""ورت م""خفی زن""دگ""ی م "یک""نند .ش""رای""ط
زن""دگ""ی اف""راد غ""یرق""ان""ون""ی ب""سیار ب""د اس""ت .آن""ها ن""میت""وان""ند ح""قوق اج""تماع""ی م""ان""ند ک""مکه""ای پ""زش""کی را
درخواست کنند ،در نتیجه ،کارگران غیرقانونی توسط کارفرمایان خود مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.

تماسها
کمکهای پزشکی برای اشخاص بدون مدرک
ادارات پ""زش""کی زی""ادی در شه""ره""ای م""ختلف آمل""ان وج""ود دارد .در ای""ن وبس""ای""ت لیس""ت و ن""قشهه""ای ای""ن
ادارات وجود داردmedibueros.m-bient.com :
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 مال ِتس ِتر
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)  موسسه مستقل حقوق بشر:پرو اسایل

0049 (0)69 23 06 88
proasyl@proasyl.de
proasyl.de
:(KUB) (کوب )برلین

 کمکهای حقوقی، دیدار، مشاوره به زبانهای مختلف،مرکز اطالعرسانی
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
انجمن بان یینگ )برلین( )(Ban Ying e.V.

کمک به زنان مهاجری که خشونت ،بهرهکشی یا قاچاق انسان را تجربه کردهاند
Anklamer Str. 38, 10115
030 440 63 73, or 030 440 63 74
info@ban-ying.de
www.ban-ying.de

دانمارک
در دانمارک به کدام زبانها صحبت میشود؟
زبان رسمی ،دانمارکی است .زبان انگلیسی نیز در بسیاری موارد استفاده میشود.
فاصله دانمارک از کاله چقدر است؟
شه"ر م"رزیِ ت"ون"در  900ک"یلوم"تر و پ"ای"تخت دان"مارک ،ک"پنهاگ  1200ک"یلوم"تر از ک"ال"ه ف"اص"له دارد .ق"طار
از طریق بلژیک و آملان عبور میکند.
روند تقاضای پناهندگی چگونه است؟
در دان""مارک ،م "یت""وان""ید ش""خصا ً در ی""ک م""رک""ز پ""لیس ی""ا م""رک""ز اق""ام""ت "س""نده""ول""م" ن""زدی""ک ایس""تگاه اَلِ""رود
درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی خ""ود را ارائ""ه ک""نید .ش""ما ن""میت""وان""ید خ""ارج از م""رز دان""مارک درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی
ب"ده"ید .ک"سان"ی ک"ه در م"رز رد نش"دهان"د ،ت"وس"ط پ"لیس ث"بت ش"ده ،ع"کس و اث"ر انگش"تش"ان گ"رف"ته م"یش"ود و
س""پس ب""ه م""رک""ز اق""ام""ت س""نده""ول""م ،ج""ای""ی ک""ه ت""وس""ط م""وس""سهی ص""لیب س""رخ دان""مارک اداره و در آن رون""د
ع ""ادی پ ""ناه ""ندگ ""ی آغ ""از م "یش ""ود ،م ""نتقل م "یش ""ون ""د .ه ""مچنین اگ ""ر ش ""ما از ی ""ک ب ""یماریِ ج ""دیِ ث ""بت ش ""دهی
ف"یزی"کی ی"ا روان"ی رن"ج م"یب"ری"د و در ک"شورت"ان ه"یچ درم"ان"ی ب"رای آن وج"ود ن"دارد ،م"یت"وان"ید خ"ارج از رون"د
عادی پناهندگی ،درخواست اجازهی اقامت بشردوستانه کنید.
در ط ZZول ان ZZتظار ب ZZرای دری ZZاف ZZت ت ZZصمیم ،چ ZZگون ZZه زن ZZدگ ZZی ک ZZنم؟ آی ZZا ک ZZمک ه ZZزی ZZنهای دری ZZاف ZZت
میکنم؟

از م""تقاض""یان پ""ناه""ندگ""ی در دان""مارک ان""تظار م"یرود ک""ه در ط""ول رس""یدگ""ی ب""ه درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ"یش""ان
در م""راک""ز زن""دگ""ی ک""نند .ف""رزن""دان م""تقاض""یان پ""ناه""ندگ""ی از ح""ق م""راق""بت به""داش""تی ب""راب""ر ب""ا ک""ودک""ان م""قیم
دان ""مارک ب ""رخ ""وردار هس ""تند .در ص ""ورت ن ""یاز ب ""ه م ""راق ""بت به ""داش ""تی و م ""وارد اورژان ""سی ی ""ا ت ""سکین درد،
م""خارج م""رب""وط""ه ب""رای م""تقاض""یان پ""ناه""ندگ""ی ب""زرگ""سال ت""وس""ط اداره خ""دم""ات م""هاج""ری""ن دان""مارک پ""رداخ""ت
م"یش"ود .ش"ما م"سکن رای"گان ،غ"ذا )در ی"ک ک"اف"هت"ری"ا ی"ا ب"رای پ"خنت( و ل"باسه"ای اول"یه را دری"اف"ت خ"واه"ید
ک""رد .ب""رای خ""ری""د ل""باس ،ل""وازم به""داش""تی ش""خصی و غ""ذا  ،م""گر آن""که در ی""کی از م""راک""زی زن""دگ""ی ک""نید ک""ه
غ""ذای رای""گان م"یده""ند ،پ""ول دری""اف""ت خ""واه""ید ک""رد .ه""مچنین ب""رای م""راق""بته""ای به""داش""تی الزم ،ت""حصیل و
س"ای"ر ف"عال"یته"ای م"رب"وط ب"ه م"تقاض"یان پ"ناه"ندگ"ی ب"زرگ"سال ،م"سکن در م"رک"ز پ"ناهج"وی"ی ،م"خارج ح"مل و
ن ""قل ب ""رای ج ""لسات ب ""ا م ""سئول ""ین وغ ""یره ن ""یز ب ""ای ""د م ""ورد ح ""مای ""ت ق ""رار ب ""گیری ""د .ک ""مک ه ""زی ""نهی بیش ""تر ب ""رای
حمایت از کودکان موجود است.
چه مدت طول میکشد تا تصمیم نهایی گرفته شود؟
ج""واب ب""ه درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی بس""ته ب""ه پ""رون""ده و م""یزان ورود م""هاج""ری""ن م "یت""وان""د ب""ین  3م""اه ت""ا  1س""ال
طول بکشد.
آیا میتوانم کار کنم و درس بخوانم؟
درص"ورت"ی ک"ه ب"االی  18س"ال ب"اش"ید ،م"یت"وان"ید ب"عد از  6م"اه ،در ادارهی خ"دم"ات م"هاج"رت دان"مارک ب"رای
اج"ازهی ک"ار در ح"ین دوران پ"ناهج"وی"ی درخ"واس"ت ب"ده"ید .پ"ناهج"وی"ان ب"االت"ر از  18س"ال ب"ای"د در دورهه"ای"ی
ک""ه ت""وس""ط م""رک""ز پ""ناهج""وی""ی اداره م "یش""ود ،ش""رک""ت ک""نند .ب""رخ""ی ام""کان""ات ه""م ب""رای ت""حصیل وج""ود دارن""د،
ب"هخ"صوص وق"تی ب"توان"ید ان"گلیسی ص"حبت ک"نید .ه"ر ک"سی م"یت"وان"د ب"ه دورهه"ای اب"تدای"ی زب"ان دان"مارک"ی
یا انگلیسی دسترسی داشته باشد.
دورهه"ای خ"اص"ی ب"رای ک"ودک"ان ب"ین س"نین  7و  16پ"یشنهاد م"یش"ود .ب"ه ک"ودک"ان ،دان"مارک"ی ،ان"گلیسی و
سایر موضوعاتی که در مدرسهی ابتدایی و راهنمایی دانمارک تدریس میگردد ،آموزش داده میشود.
اگر زیر سن باشم ،وضعیت چگونه خواهد بود؟
درص ""ورت ""ی ک ""ه ت ""نها و زی ""ر س ""ن ب ""اش ""ید ،ب ""رایت ""ان ن ""مای ""ندهای ت ""عیین م "یش ""ود ک ""ه ک ""ارم ""ند ادارهی م ""هاج ""رت
نیس"ت .درخ"واس"ت ش"ما ب"ای"د ب"ه س"رع"ت ب"ررس"ی ش"ود و در م"رک"ز اق"ام"ت وی"ژهای زن"دگ"ی خ"واه"ید ک"رد .ف"قط
زم"ان"ی م"جبور هس"تید ک"ه درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ی ک"نید ک"ه ب"ه ن"ظر آن"ها ب"ه ان"دازهی ک"اف"ی ب"ال"غ ب"یای"ید ،چ"یزی
ک"ه در م"ورد بیش"تر م"تقاض"یان ج"وان پ"یش م"یآی"د .درغ"یر ای"ن ص"ورت ،اگ"ر در ک"شور خ"ودت"ان ،ب"ه خ"ان"واده
ی"ا م"راق"بته"ای ع"موم"ی دس"ترس"ی ن"داش"ته ب"اش"ید اج"ازهی اق"ام"ت را دری"اف"ت خ"واه"ید ک"رد .ه"ر ن"وع اط"الع"ات
م"رب"وط ب"ه س"الم"تیت"ان ی"ا ن"یاز ب"ه م"راق"بته"ای خ"اص و ه"مچنین ش"رای"ط ک"شورت"ان ب"ای"د م"دن"ظر ق"رار گ"یرد.
ب""رای ای""نکه واج""د ش""رای""ط اج""ازهی اق""ام""ت ب""اش""ید ن""بای""د در ک""شور اص""لی خ""ود ب""ه م""رک""ز پ""ذی""رش ی""ا م""راق""بت
دسترسی داشته باشید.

اگر درخواست پناهندگی من پذیرفته شود ،چه اتفاقی میافتد؟
ب"رای م"دت م"عموالً پ"نح س"ال ،اج"ازهی اق"ام"ت م"وق"ت دری"اف"ت خ"واه"ید ک"رد .پ"س از پ"نج س"ال ،درص"ورت"ی ک"ه
ش""ما ب""عضی از م""طال""بات را ب""رآورده ک""رده ب""اش""ید ،ای""ن م""درک م "یت""وان""د ت""مدی""د ش""ود ی""ا ب""ه م""درک دائ""می
ت"غییر پ"یدا ک"ند .ب"رای س"ه س"ال اول ،ب"ای"د در ی"ک ب"رن"ام"هی ی"کپارچ"هس"ازی در مح"ل زن"دگ"ی خ"ود ،ج"ای"ی ک"ه
ب"ه ش"ما م"سکن ،م"زای"ا و داده م"یش"ود ،ش"رک"ت ک"نید .ب"رای ت"حصیل و ک"ارآم"وزی ن"یز ب"رن"ام"هری"زی م"یش"ود.
م"عموالً پ"ناهج"وی"ان ،در م"ورد سیس"تم پ"زش"کی و رف"اه"ی ،دارای ح"قوق م"شاب"ه شه"رون"دان دی"گر هس"تند .اگ"ر
اجازهی اقامت در دانمارک را دریافت کنید ،برایتان دورههای فشردهی زبان دانمارکی ارائه میشود.
آیا می توانم خانوادهی خود را بیاورم؟
درص"ورت"ی ک"ه ازدواج ک"ردهای"د و همس"ر ش"ما ث"بت ش"ده ب"اش"د و ی"ا ب"ا ش"خصی زن"دگ"ی م"یک"نید ک"ه دارای
اق""ام" ِ
"ت دان""مارک اس""ت م"یت""وان""ید ب""رای پ""یوس""نت ب""ه خ""ان""واده درخ""واس""ت ب""ده""ید .ش""ما ه""مچنین م"یت""وان""ید ب""ه
ک ""ودک ""ان زی ""ر  15س ""ال )و در م ""واردی خ ""اص ،ب ""زرگت ""ر( خ ""ود ن ""یز ب ""پیون ""دی ""د .اگ ""ر م "یخ ""واه ""ید در دان ""مارک
ازدواج ک""نید ول""ی غ""یرق""ان""ون""ی هس""تید ،ب""ای""د م""واظ""ب ب""اش""ید :م""قام""ات ،فه""رس""ت ت""مام اش""خاص""ی ک""ه ازدواج
م"یک"نند را ب"رای پ"لیس م"یف"رس"تند .ب"رای درخ"واس"ت پ"یوس"نت ب"ه خ"ان"واده در دان"مارک ،ب"ای"د ی"ک ف"رم ک"تبی
را ت"کمیل و م"دارک م"ورد ن"یاز را ت"هیه ک"نید .م"یت"وان"ید بس"تهی درخ"واس"تن"ام"ه را از دف"تر خ"دم"ات م"هاج"رت،
در مرکز پلیس محلی ،سفارت دانمارک یا کنسولگری دانمارک در کشور اصلی خود دریافت کنید.
اگر درخواست پناهجویی من رد شود ،چه اتفاقی رخ میدهد؟
ب"ه ص"ورت خ"ودک"ار ،ت"مام درخ"واس"ته"ای رد ش"ده در پ"روس"هی ع"ادی ب"ه ه"یأت تج"دی"دن"ظر پ"ناه"ندگ"ان ارس"ال
م "یش ""ود .ش ""ما ح ""ق داری ""د ت ""ا زم ""ان "یک ""ه ج ""واب تج ""دی ""دن ""ظر م ""شخص ش ""ود ،در دان ""مارک ب ""مان ""ید .ام ""کان
درخ ""واس ""ت تج ""دی ""دن ""ظر دوب ""اره وج ""ود ن ""دارد و اگ ""ر ت ""قاض ""ای ش ""ما رد ش ""ود از ش ""ما خ ""واس ""ته م "یش ""ود ک ""ه
دان"مارک را م"عموالً ط"ی  15روز ت"رک ک"نید .ه"رچ"ند ،اگ"ر ص"دور پ"اس"پورت ی"ا م"دارک س"فر م"مکن ن"باش"د،
ب"عد از  18م"اه م"مکن اس"ت اج"ازهی اق"ام"ت م"وق"ت ب"ه ش"ما داده ش"ود .ای"ن م"وض"وع ب"سیار ن"ادر اس"ت زی"را
در ای""ن ص""ورت از ش""ما خ""واس""ته م "یش""ود ت""ا ام""ضا ک""نید ک""ه داوط""لبان""ه دان""مارک را ت""رک م "یک""نید و پ""لیس
ن ""یز از اخ ""راج ش ""ما دس ""ت ک ""شیده اس ""ت .دان ""مارک ق ""بل از اخ ""راج ف ""رد ب ""ه ک ""شور اص ""لی ،م ""نتظر پ ""اس ""خ
پذیرش کشور اصلی میماند.
س""نهومل""الیِ""رن
در دان""مارک ی""ک ب""ازداش""تگاه ب""ه ن""ام ِالِ""یبیک وج""ود دارد ک""ه در ک""نار ک""مپ اص""لی پ""ناه""جوی""ی ِ "
ق""رار دارد .ح""داک""ثر م""دت زم""ان""ی ک""ه اش""خاص در ای""ن ب""ازداش""تگاه نگه""داری م"یش""ون""د 18 ،م""اه اس""ت .در
بیش""تر م""وارد ،زم""ان ب""ازداش""ت ب""ه م""رات""ب ک""وت""اهت""ر اس""ت .در زن""دان ام""کان ج""دا ک""ردن ش""ما از س""ای""ر اف""راد
ن""یز وج""ود دارد .ه""مچنین در آن""جا از ح""ق م""الق""ات ب""ا وک""یل ،دک""تر ی""ا ک""شیش و دوس""تان ن""زدی""ک و خ""ان""واده
برخوردار هستید .شما حق کار با دستمزد پائین را نیز دارید.
زندگی بدون اجازه اقامت در اینجا چقدر ممکن است؟

دس""ترس""ی ب""ه خ""دم""ات به""داش""تی ی""ا اج""تماع""ی و رف""اه""ی ب""سیار م""شکل اس""ت .ام""کان ک""ار غ""یرق""ان""ون""ی وج""ود
دارد .اف ""راد م ""مکن اس ""ت ب ""عد از رد ش ""دن درخ ""واس ""ت پ ""ناه ""ندگ "یش ""ان ت ""صمیم ب ""گیرن ""د ک ""ه ب ""دون م ""درک در
دانمارک زندگی کنند.
درصورتی که بازداشت شوم چه اتفاق میافتد؟
اگ ""ر پ ""لیس نس ""بت ب ""ه ه ""وی "تت ""ان م ""شکوک ش ""ود ،م "یت ""وان ""د ش ""ما را ب ""ه م ""رک ""ز پ ""لیس ب ""برد ت ""ا ه ""وی "تت ""ان را
ت"شخیص ده"د .پ"یش از دی"دار ب"ا ق"اض"ی م"مکن اس"ت  72س"اع"ت در آن"جا ن"گه داش"ته ش"وی"د .ب"ه ش"ما ی"ک
وکیل داده میشود.

تماسها
مشاورهی حقوقی رایگان
ِت َرمپولین هاوس )(The Trampoline House
Thoravej 7, ground floor
DK-2400 Copenhagen NV
Denmark
Tel: (+45) 32 20 02 25
Email: info@trampolinehouse.dk
Web: trampolinehouse.dk
حق پناهندگی )Asylret (Right to Asylum
Email: info@asylret.dk
Web: www.asylret.dk
پناهندگان خوش آمدید Refugees Welcome
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

کلینیکها و مکانهای دیگر برای مشاورهی سالمت:
در ک""پنهاگ ی""ک ک""لینیک س""الم""ت ب""رای م""هاج""ری""ن ب""دون م""درک وج""ود دارد ک""ه ت""وس""ط ص""لیب س""رخ ،ش""ورای
پناهندگان دانمارک و انجمن پزشکی دانمارک اداره میشود .آدرس این مراکز به قرار زیر است:
Rewentlowsgade 10, 1651 København V

ه""مچنین خ""ان "هی ت""رام""پول""ین ،م""عموالً در روزه""ای چ""هارش""نبه از س""اع""ت  4ت""ا  6ب""عد از ظه""ر ،م""شاورهه""ای
مربوط به سالمت ارائه میدهد) .آدرس این مکان در باال ذکر شده است(.
برای اشخاص زیر  18سال:
موسسهی نجات کودکان دانمارک ) ِرد ِ
بارنت( Save the Children Denmark
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
در بلژیک به کدام زبانها صحبت میشود؟
در بلژيک سه زبان رسمی وجود دارد که عبارتند از فرانسوی ،هلندی و آملاني.
فاصلهی بلژيک از کاله چقدر است؟
م"رز ب"لژی"ک در  60ک"یلوم"تری ش"رق ک"ال"ه واق"ع ش"ده اس"ت .ن"زدي"کت"ري"ن شه"ر ب"زرگ آن ب"ه ک"ال"ه ،ب"روژ )110
کیلومتر( و پایتخت آن بروکسل ) 200کیلومتر( است.
روند پناهجویی چگونه است؟

درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ي ب"ای"د ح"داک"ثر ت"ا  8روز پ"س از رس"یدن ب"ه ب"لژي"ک ،در ادارهی ات"باع خ"ارج"ی ی"ا پ"لیس
ف""درال ث""بت گ""ردد .ک""میساري""اي ع""موم""ی پ""ناه""ندگ""ان و اش""خاص ب""دون ک""شور درخ""واس""ت را ب""ررس""ي ک""رده و
ت ""صمیم م" "یگ ""یرد ک ""ه ب ""ه ف ""رد وض ""عيت پ ""ناه ""ندگ ""ی ،وض ""عيت ح ""ماي ""ت ث ""ان ""وي ی ""ا ج ""واب رد ب ""ده ""د .ب ""ا ش ""ما
م ""صاح ""به ش ""ده و پ ""رس ""شنام "هاي ه ""م داده م "یش ""ود )ش ""ما ب ""ای ""د درخ ""واس ""ت م ""ترج ""م ک ""نید – ی ""ک وک ""یل ی ""ا
ش"خص ق"اب"ل اع"تماد م"ي ت"وان"د ه"مراهت"ان ب"اش"د( .ش"ما ح"ق داري"د ک"ه ب"ه خ"دم"ات ح"قوق"ی دس"ترس"ی داش"ته
باشيد.
چقدر طول ميکشد؟
حداقل شش ماه برای درخواست اول طول ميکشد.
در هZنگام انZتظار بZرای دریZافZت جZواب ،چZگونZه زنZدگZیام مZيگZذرد؟ آیZا بZه مZن کZمک هZزیZنهاي
داده میشود؟
درج"ری"ان رون"د پ"ناه"ندگ"ی ،ب"ه ش"ما مح"لي ب"راي اس"کان در ي"ک م"رک"ز پ"ذی"رش داده م"یش"ود )اي"ن م"راک"ز ب"ین
 75ت"ا  800ت"خت دارن"د( .ه"مچنني ب"اي"د غ"ذا ،ل"باس ،ه"زی"نهی روزان"ه ،خ"دم"ات درم"ان"ي ،اج"تماع"ی و روان"ی،
ام""کان دس""ترس""ي ب""ه وک""يل ،ت""رج""مه و آم""وزش دري""اف""ت ک""نيد .ع""الوه ب""راي""ن ،م""عای""نهی پ""زش""کي م "يش""وي""د و
دف"ترچ"هاي ح"اوي اط"الع"ات"ي در م"ورد ح"قوقت"ان دري"اف"ت خ"واه"يد ن"مود .پ"س از  4م"اه ،ب"اي"د ب"ه ش"ما در ی"ک
خ"ان"ه ،مح"لي ب"راي اس"کان داده ش"ود .دس"ترس"ی ب"ه خ"دم"ات درم"ان"ي ع"موم"ی ب"ای"د از ط"ری"ق م"رک"ز خ"دم"ات
درم"ان"ي اض"طراري  CPAS/OCMWص"ورت گ"يرد .ب"ای"د آدرس خ"ان"ه ی"ا خ"واب"گاه خ"ود را ب"ه اي"ن م"رک"ز داده
و آن""ها ن""يز ب""اي""د ب""ه ش""ما م""عرف"ين""ام"های ب""راي م""راج""عه ب""ه پ""زش""ک ب""ده""ند .در ب""عضی از شه""ره""ا ،م""وس""سات
غير دولتيای وجود دارند که امکانات دیگری هم برای خدمات درماني فراهم میکنند.
تجديدنظرخواهي
ب"رن"ام"هی دوب"لین س"ه و سیس"تم تج"دي"دن"ظرخ"واه"ي در ب"لژی"ک ،ب"ه خ"اط"ر ن"قض ح"قوق بش"ر م"ورد ان"تقاد ق"رار
گ ""رف ""ته اس ""ت .درخ ""واس ""ت تج ""دي ""دن ""ظر ب ""ای ""د ح ""داک ""ثر ت ""ا  10روز )رون ""د س ""ری ""ع( ی ""ا  30روز )رون ""د ع ""ادی( ب ""ه
شورای دادخواهی اتباع خارجی ) (CALLتسلیم شود.
در مرحلهی دوم ،درخواست تجديدنظر مي تواند به شورای امور خارجه ارائه شود.
برای افراد زیر سن چه اتفاقي می افتد؟
ک""ودک""ان زی""ر س""ن  18س""ال و خ""ان""وادهه""ای آن""ان ب""ازداش""ت ن""خواه""ند ش""د .ک""ودک""ان ب""ای""د ت""ا  18س""ال""گی ب""ه
م"درس"ه ب"رون"د و در ک"السه"اي اب"تدای"ی آم"وزش زب"ان ه"لندي ح"اض"ر ش"ون"د .ح"تی اگ"ر ش"ما م"قيم غ"یرق"ان"ون"ی
ه"م ب"اش"ید ،م"یت"وان"ید ب"راي ام"تحان"ات گ"واه"ين"ام"ه دری"اف"ت ک"نید .ب"راي ک"ودک"ان ب"دون ه"مراه ،ی"ک راه"نما از
طرف دولت تعيني میشود تا به صورت قانونی کودک را نمایندگی کند.
شرايط براي خانواده من چگونه خواهد بود؟
زم ""ان زی ""ادی الزم اس ""ت ت ""ا ب ""توان ""يد خ ""ان ""وادهت ""ان را ه ""م ن ""زد خ ""ود ب ""ياوري ""د .در اي ""ن زم ""ينه خ ""ان ""واده ي ""عني:
همس"ر/ش"وه"ر ی"ا ش"ری"ک ث"بت ش"ده ،ف"رزن"دان زی"ر س"ن 18س"ال ،ف"رزن"دان ب"زرگ"سال م"علول .در ص"ورت"ی ک"ه
ف"رد زی"ر س"ن ب"دون ه"مراه ب"اش"ید ،م"یت"وان"ید وال"دی"ن خ"ود را ه"م ب"یاوری"د .چ"ند همس"ري ب"ه رس"ميت ش"ناخ"ته
نمیشود ،اما فرزندان حاصل از شرکای مختلف به رسميت شناخته ميشوند.

آيا اجازهی کار و تحصيل دارم؟
 6م""اه پ""س از ارائ "هی درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی ،م "يت""وان""يد درخ""واس""ت اج""ازهی ک""ار ک""نيد .درص""ورت""ی ک""ه زی""ر
س"ن  18س"ال ب"اش"ید ،ح"ق رف"نت ب"ه م"درس"ه را خ"واه"يد داش"ت .اف"راد ب"زرگ"سال ب"دون م"درک ق"ان"ون"ي ،م"جاز
ب""ه ت""حصيل در م""دارس م""توس""طه نيس""تند .درص""ورت""ی ک""ه زی""ر  18س""ال ب""اش""ید ،م""دارس اج""ازه ن""دارن""د ک""ه
ش"ما را ث"بت ن"ام ن"کنند .م"درس"ه ک"مک ه"زي"نه دری"اف"ت م"یک"ند و ش"ما ن"یز ت"حت ب"یمهی م"درس"ه ق"رار م"یگ"یری"د.
درص"ورت"ی ک"ه ت"وان پ"رداخ"ت ه"زي"نهی م"درس"ه را ن"داش"ته ب"اش"يد ،م"یت"وان"ید درب"ارهی آن ب"ا م"دی"ری"ت م"درس"ه ی"ا
با  OCMWصحبت کنید.
تZحصيل :ه""یچ ق""ان""ون م""شخصي در ب""لژی""ک در م""ورد ح""قوق و وظ""اي""ف ب""زرگ""ساالن ب""دون م""درک در راب""طه
ب"ا ت"حصيل در دان"شگاه و ک"ال"ج وج"ود ن"دارد .ش"ما ب"اي"د درخ"واس"ت ت"حصيل را ب"ه خ"ود دان"شگاه ارائ"ه ک"نید-
هر دانشگاه روند خاصي براي پذيرش دارد.
کZار :اش"خاص"ی ک"ه دارای اج"ازهی اق"ام"ت م"وق"ت ب"اش"ند ،م"يت"وان"ند ک"ار ک"نند ،مش"روط ب"ر اي"نکه درخ"واس"ت
"ک"ارت ک"ار" )م"جوز ک"ار( ب"ده"ند .اي"ن م"جوز ک"ار ت"ا زم"ان"ي ک"ه اق"ام"ت م"وق"ت ش"ما م"عتبر ب"اش"د ،اع"تبار دارد.
ب ""ا اي ""ن م ""جوز ک ""ار )م ""جوز درج ""ه  ،(Cت ""نها ب ""رخ ""ی از ک ""ار ه ""ا م ""جاز هس ""تند .ک ""ارف ""رم ""ا )ن ""ه ک ""ارگ ""ر( ب ""اي ""د از
ادارهی م""هاج""رت درخ""واس""ت م""جوز ک""ار ک""ند .درص""ورت""ی ک""ه آن""ان ب""ه ش""ما اج""ازهی ک""ار ن""ده""ند ،م "یت""وان""ید
درخواست تجديدنظر کنید.
در صورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود ،چه اتفاقی ميافتد؟
پ"ناه"ندگ"ان پ"ذی"رف"ته ش"ده ن"یاز ب"ه م"جوز ک"ار ن"دارن"د .آن"ان م"یت"وان"ند ت"حت ش"راي"ط م"شاب"ه ات"باع ب"لژی"ک ک"ار
کنند.
در صورتی که درخواست پناهندگی من رد شود ،چه اتفاقی ميافتد؟
از شما خواسته میشود تا به مرکز پذیرش برگشته و منتظر انتقال/اخراج ) 30روز( باشید.
درصورت بازداشت چه اتفاقي میافتد؟
ش ""ما ح ""ق داری ""د س ""کوت ک ""نيد ،از ح ""قوق خ ""ود و ات ""هام ""ات آگ ""اه ش ""وی ""د و م ""ترج ""م رای ""گان داش ""ته ب ""اش ""ید.
میتوانید درخواست کمک های حقوقی کنید.
روند بازداشت و حقوق بازداشت شدگان
در ص""ورت""ي ک""ه پ""ليس ش""ما را ه""نگام ع""بور از م""رز ب""بيند ،دس""تگیر م "یش""وی""د .در اي""ن ص""ورت م""مکن اس""ت
ي م ""راح ""ل
ب ""ین  2ت ""ا  8م ""اه بس ""ته ب ""ه ش ""راي ""ط ،ب ""ازداش ""ت ش ""وي ""د .ه ""مچنني م ""مکن اس ""ت ب ""ه دل ""يل ع ""دم پ ""يگر ِ
درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ي ،و ي"ا ب"ه دل"يل ارائ"هی درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ي در ک"شوري دي"گر ،ب"ازداش"ت ش"وي"د .ای"ن
مراک ِز بسته )بازداشتگاهها( توسط دفتر امور اتباع خارجي اداره میگردند.
زندگی بدون مدارک چقدر ممکن است؟
زندگی بدون مدرک و یافنت کار در بلژیک امکانپذیر است.

تماسها

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
خ""دم""ات پ""ناهج""وی""ی در روزه""ای ه""فته،ب""راي پ""اس""خ ب""ه پ""رس"شه""ای ش""ما درم""ورد رون""د درخ""واس""ت پ""ناه""ندگ""ی
 ای""ن ش""ورا اف""راد را دره""نگام ب""ازداش""ت ی""ا ب""راي م""لحق. ب""عد از ظه""ر در دس""ترس اس""ت5  ت""ا2 ب""ین س""اع""ت
.شدن به خانواده کمک ميکند
Belgian Refugee Council
Rue des palais 154
1030 SCHAERBEEK
Tel: +32 2 537 82 20
E-mail: info@cbar-bchv.becbar-bchv.be ( ﻫﮬﮪھﻠﻨﺪﯼی،٬ ﻓﺮﺍاﻧﺴﻮﯼی،٬)ﺍاﻧﮕﻠﻴﯿﺴﯽ

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

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
در سوئد به کدام زبانها صحبت میشود؟
زبان رسمی ،سوئدی است .زبان انگلیسی هم صحبت میشود.
فاصله سوئد از کاله چقدر است؟
م"رز س"وئ"د از ط"ري"ق م"سير زم"يني ت"ا ک"ال"ه  1200ک"یلوم"تر ف"اص"له داش"ته و در ش"مال ش"رق آن ق"رار دارد.
اول ""ني شه ""ر ب ""زرگ م ""رزي ،م ""امل ""و اس ""ت .ف ""اص ""لهی ک ""ال ""ه از اس ""تکهلم پ ""اي ""تخت س ""وئ ""د  1800ک ""یلوم ""تر اس ""ت.
مسیر قطار از بلژیک ،آملان و دانمارک عبور میکند.
روند پناهجویی چگونه است؟
زم"ان"یک"ه ب"ه م"رز س"وئ"د ب"رس"ید )ش"ام"ل ف"رودگ"اهه"ا ه"م م"یش"ود( ،م"یت"وان"ید اع"الم ک"نيد ک"ه ق"صد پ"ناه"ندگ"ي
داريد .در اين صورت شما به یکی از ادارات درخواست پناهندگی منتقل خواهيد شد.
دریافت جواب چقدر طول میکشد؟
م""يان""گني زم""ان الزم ب""راي اي""ن رون""د  147روز اس""ت .در ص""ورت""ی ک""ه پ""رون""دهی ش""ما ض""عیف در ن""ظر گ""رف""ته
شود ،ممکن است جواب را زودتر دریافت کنید.
در هZنگام انZتظار بZرای دریZافZت جZواب ،چZگونZه زنZدگZیام مZي گZذرد؟ آیZا بZه مZن کZمک هZزیZنهاي
داده میشود؟
ب"ه ش"ما م"کان"ي در ي"ک آپ"ارت"مان ،ي"ا م"نطقهی ع"ادي م"سکون"ي ي"ا م"رک"ز اس"کان داده خ"واه"د ش"د .م"تقاض"یان
پ"ناه"ندگ"ی م"یت"وان"ند ان"تخاب ک"نند ک"ه در م"رک"ز اس"کان پ"ناه"ندگ"ان س"اک"ن ش"ون"د ،ام"ا در اي"ن ص"ورت ب"اي"د
به شهري منتقل شوند که ادارهی مهاجرت بتواند براي آنان محل زندگی فراهم کند.
اگ"ر پ"ول داش"ته ب"اش"ید ،ب"ای"د ه"زي"نهی اس"کان خ"ود را پ"رداخ"ت ک"نید .درغ"یر اي"ن ص"ورت ،رای"گان خ"واه"د ب"ود.
اف""راد مج""رد ب""ای""د در ات""اقه""ای مش""ترک زن""دگ""ی ک""نند .ی""ک خ""ان""واده م "یت""وان""د ات""اق مج""زا داش""ته ب""اش""د ام""ا
ب"ای"د ان"تظار داش"ته ب"اش"ند ک"ه در آپ"ارت"مان"ي مش"ترک ب"ا دي"گران زن"دگ"ی ک"نند .اي"ن ام"کان وج"ود دارد ک"ه در
جریان رسيدگي به درخواست پناهندگی ،به مکانهاي مختلفي منتقل شويد.

درج"ری"ان رس"يدگ"ي ب"ه درخ"واس"ت پ"ناه"ندگ"ي ،ک"مکه"زی"نهی م"اه"ان"ه خ"واه"يد داش"ت .ای"ن ه"زي"نه ق"رار اس"ت
ص""رف ل""باس ،خ""دم""ات درم""ان""ي ،دن""دان""پزش""کي ،ل""وازم آرای""شی-به""داش""تي ،س""ای""ر م""حصوالت و ف""عال""یته""ای
ت""فری""حی ش""ود) .ال""بته ب""ه ب""خشي از خ""دم""ات درم""ان""ي ی""اران""ه ت""علق م"يگ""يرد( .در ص""ورت""ی ک""ه ب""ه م""تقاض""یان
پ"ناه"ندگ"ي از س"وي ادارهی م"هاج"رت ه"زی"نهی روزان"ه ت"علق گ"يرد ،آن"ان ک"ارت ب"ان"کی دری"اف"ت خ"واه"ند ک"رد ک"ه
ک"مک ه"زي"نه ب"ه آن واري"ز خ"واه"د ش"د .م"تقاض"یان پ"ناه"ندگ"ی م"يت"وان"ند درخ"واس"ت ن"ماي"ند ت"ا ک"مک ه"زي"نهی
بيش"تري ک"ه ب"راي ت"ام"ني ح"داق"له"اي زن"دگ"ي الزم اس"ت ،دري"اف"ت ک"نند؛ ه"زي"نهه"اي"ي چ"ون م"خارج ل"باسه"اي
زمس ""تان ""ي ،ع ""ينک و غ ""يره .م ""قدار ک ""مکه ""زی ""نه نس ""بتا ک ""م اس ""ت ) 252ی ""ورو در م ""اه ب ""رای ی ""ک ن ""فر مج ""رد
ب ""زرگ ""سال( .ه ""مچنني ش ""ما م ""عموال ت ""ا زم ""ان ""ي ک ""ه م ""نتظر دري ""اف ""ت ج ""واب هس ""تيد ،اج ""ازهی ک ""ار خ ""واه ""يد
داشت.
آيا اجازه کار و تحصيل دارم؟
در زم""ان""ي ک""ه م""نتظر ج""واب هس""تيد ،م "يت""وان""يد ت""حصيل ک""رده و اج""ازه ک""ار دري""اف""ت ک""نيد .در ص""ورت""ی ک""ه
ج""واب درخ""واس""ت ش""ما م""ثبت ب""اش""د ،خ""واه ب""صورت اق""ام""ت دائ""م و ي""ا م""وق""ت ،م"یت""وان""ید م""ان""ند س""ای""ر ات""باع
سوئد کار کرده يا تحصيل نمائيد .در سوئد اگر اجازهی اقامت داشته باشيد ،تحصيل رايگان است.
در صورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود ،چه اتفاقی ميافتد؟
اگ""ر درخ""واس""ت ش""ما پ""ذی""رف""ته ش""ود ،واج""د ش""راي""ط ک""السه""اي زب""ان س""وئ""دی خ""واه""يد ب""ود .در ص""ورت""ی ک""ه
اج"ازهی اق"ام"ت دري"اف"ت ک"رده و م"شمول دورهی آش"ناي"ي م"قدم"ات"ي ش"وي"د ،ادارهی خ"دم"ات ک"اری"اب"ی ع"موم"ي
به شما براي یافنت مسکن کمک خواهد کرد.
اگ"ر اج"ازهی اق"ام"ت از ط"ري"ق ک"ار داش"ته ب"اش"يد ،ب"ای"د خ"ودت"ان م"سکن را ت"هیه ک"نید .در ص"ورت"ی ک"ه مح"ل
س ""کون ""ت خ ""ود را ب ""ياب ""يد ،ب ""اي ""د ک ""راي "هی آن را ن ""يز خ ""ود پ ""رداخ ""ت ک ""نيد .اگ ""ر از عه ""ده پ ""رداخ ""ت ک ""رای ""ه خ ""ان ""ه
برنياييد ،میتوانید به یکی از مراکز متعلق به اداره مهاجرت نقل مکان کنید.
اگر که درخواست پناهندگی من رد شود  /اخراج شوم ،چه اتفاقی ميافتد؟
ادارهی م""هاج""رت ت""رج""یح م""یده""د ک""ه ش""ما خ""ودت""ان س""وئ""د را ت""رک ک""نید و ب""ه ه""مني م""نظور ج""لسهاي ت""شکيل
خ""واه""د داد ت""ا در م""ورد ن""حوهی خ""روجت""ان ص""حبت ک""نيد .آن""ان م""مکن اس""ت ش""ما را م""جبور ب""ه ت""رک خ""اک
س ""وئ ""د ک ""نند ام ""ا ن ""ميت ""وان ""ند ای ""ن ک ""ار را ت ""ا ح ""داق ""ل  3ه ""فته پ ""س از ارس ""ال ح ""کم اخ ""راج ان ""جام ده ""ند .در
صورتی که با این اداره همکاری نکنید ،شما را به ادارهی پلیس معرفی خواهند کرد.
در ص"ورت"ی ک"ه ق"بالً اج"ازهی ک"ار داش"ته ب"اش"ید ،پ"س از ج"واب رد ،دی"گر م"جاز ب"ه ک"ار ک"ردن ن"خواه"يد ب"ود.
ال""بته در ص""ورت""ی ک""ه ی""ک ک""ار ع""ادی داش""ته و م""ال""يات ن""یز پ""رداخ""ت م"یک""ردهای""د ،اح""تماال م"يت""وان""يد ب""ه ک""ار
خ"ود ادام"ه ده"يد )اگ"ر ک"ارف"رم"اي ش"ما از ت"غيير وض"عیتت"ان م"طلع ن"شود ي"ا ب"راي"ش اه"ميت ن"داش"ته ب"اش"د(.
م ""سئول ""ین م ""ال ""یات ب ""ه ص ""ورت خ ""ودک ""ار اط ""الع ""ات ک ""ارگ ""ران را در اخ ""تيار پ ""لیس ق ""رار ن ""میده ""ند .ه ""رچ ""ند،
ادارهی مالیات و پلیس گاهي اوقات مجوز کار و اقامت را در محلهاي کار بررسی میکنند.
روند بازداشت و حقوق بازداشتشدگان

ش""ما م""مکن اس""ت ب""رای ت""عيني ه""وی""ت و اي""نکه آي""ا م""جاز ب""ه م""ان""دن هس""تيد ي""ا ب""اي""د اخ""راج ش""وي""د ،ب""ازداش""ت
ش"وي"د .ق"بل از اخ"راج ت"نها در ص"ورت"ي م"يت"وان"يد ب"ازداش"ت ش"وي"د ک"ه آن"ها دل"يلي ب"راي اي"ن اح"تمال داش"ته
باشند که مخفي خواهيد شد.
ب ""ازداش ""ت ب ""رای ت ""عيني ه ""وی ""ت ن ""ميت ""وان ""د ب ""یش از  48س ""اع ""ت ط ""ول بکش ""د .در س ""اي ""ر م ""وارد ،ب ""ازداش ""ت
ميتواند بین  2هفته تا  2ماه باشد.
درصورت بازداشت چه اتفاقي میافتد؟
در ص"ورت"ی ک"ه ش"ما ت"وس"ط پ"لیس ب"ازداش"ت ش"وي"د ،ب"ای"د اط"الع"ات ک"تبی درم"ورد ح"قوق خ"ود دری"اف"ت ک"نید
)اگ"ر ب"ه زب"ان س"وئ"دی ص"حبت ن"کنید ،ت"رج"مه ب"ه زب"انه"ای م"تعددي م"وج"ود اس"ت( .ش"ما م"يت"وان"يد وک"یل و
مترجم داشته باشید .همچنني میتوانید یک خویشاوند خود را مطلع کنيد.
آیا امکان زندگی بدون اجازه اقامت در سوئد وجود دارد؟
م"هاج"ری"ن م"طاب"ق ق"ان"ون ح"ق دس"ترس"ی ب"ه خ"دم"ات درم"ان"ي م"عیني را دارن"د ک"ه ب"ه ن"ام "خ"دم"ات درم"ان"ي غ"ير
ق""اب""ل ت""بعيض" ش""ناخ""ته م "يش""ون""د -گ""رچ""ه ب""عضی از ب""یمارس""تانه""ا ای""ن م""طلب را ب""ه ص""ورت دی""گری درک
میکنند.
ک"ارم"ندان ب"خش درم"ان م"وظ"ف هس"تند ت"ا ش"ما را ب"ه ص"ورت مح"رم"ان"ه و ب"دون ارس"ال اط"الع"اتت"ان ب"ه س"ای"ر
م""راج""ع درم""ان ک""نند) .ت""نها اس""تثناء زم""ان""ی اس""ت ک""ه پ""لیس در جس""تجوی ش""ما ب""وده و م""شخصا ً در م""ورد
حضور شما در بيمارستان سوال کند(.
در س ""وئ ""د ،ه ""ر م ""درس ""ه ح ""ق ان ""تخاب دارد ک ""ه ک ""ودک ""ان خ ""ارج ""ی در آن ""جا ت ""حصيل ک ""نند ی ""ا خ ""ير .ب ""ه ع ""نوان
"م""هاج""ر غ""يرق""ان""ون "يِ" ب""زرگ""سال ش""ما ح""ق آم""وزش ن""داري""د .م""مکن اس""ت ب""توان""يد در درسه""اي م""درس "هه""اي
عالي مردمي ،به نام " "folkhögskolorحاضر شويد.
اگ"ر پ"لیس دالی"لي داش"ته ب"اش"د ک"ه ش"ما در س"وئ"د ب"دون م"جوز اق"ام"ت داری"د ،ح"ق دارد م"دارک ه"وی"تیت"ان
را ب"ررس"ی ک"ند .آن"ها م"عموالً ک"ارت ه"وی"ت را در ج"ري"ان س"اي"ر رون"ده"اي م"عمول خ"ود م"طال"به م"يک"نند ،م"ان"ند
کنترل ترافیک یا بازرسي از رستورانها.
اگ"ر ک"ار س"یاه ک"نید ،ام"نيت ش"غلي ی"ا ح"ق م"رخ"صي اس"تعالج"ي ن"خواه"يد داش"ت .ه"رچ"ند ،ه"ميشه از ح"ق
س""ک ) (SACم"يت""وان""د ش""ما را
پ""رداخ""ت م""تناس""ب و ب""ه م""وق""ع ح""قوق ب""رخ""وردار هس""تید .ات""حادی"هی ک""ارگ""ري َ "
در اين زمينه ياري کند.
تماسها
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 ((اين شماره تنها براي توصيههاي حقوقي است

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

:مراکز درماني که خدمات رایگان به متقاضیان پناهندگي و افراد بدون مدرک ارائه میکند
 استکهلم-سازمان پزشکان جهان
Läkare i Världen i Stockholm (Médecins du Monde Sweden)
Tel: 08-6646687
lakareivarlden.org

 استکهلم- صلیب سرخ سوئد
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)

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

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

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

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

ب""رای اط""الع""ات بیش""تر درم""ورد پ""ناهج""وی""ی در س""وئ""د م"يت""وان""يد ب""ه ص""فحهی ای""نترن""تی زي""ر ک""ه ب""ه زب""ان ه""ای
انگلیسی ،عربی ،اسپانیایی و سوئدی است ،مراجعه نمائیدwww.ingenillegal.org/node/357 :
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؟
م"رز ات"ری"ش از م"سير زم"ينی  1050ک"یلوم"تر از ک"ال"ه ف"اص"له دارد ک"ه در ط"رف ج"نوب ش"رق"ی آن واق"ع ش"ده
اس ""ت .اول ""ین شه ""ر ب ""زرگ م ""رزي ات ""ری ""ش اي ""نزب ""روک اس ""ت .ف ""اص ""له ک ""ال ""ه ت ""ا وی ""ن ،پ ""ای ""تخت ات ""ری ""ش 1300
کیلومتر است .مسير قطار از آملان و سوئیس عبور میکند.
روند پناهجویی چگونه است؟

ب " " ""رای درخ " " ""واس " " ""ت پ " " ""ناه " " ""ندگ " " ""ی ،ش " " ""ما م " " ""یتوان " " ""ید ب " " ""ه ی " " ""کی از س " " ""ه م " " ""رک " " ""ز پ " " ""ذی " " ""رش پ " " ""ناه " " ""جوي " " ""ان
) (Erstaufnahmestelleم" " ""راج" " ""عه ک" " ""نيد - :در ف" " ""رودگ" " ""اه )ب" " ""رای اش" " ""خاص" " ""ی ک" " ""ه ت" " ""وس" " ""ط ه" " ""واپ" " ""یما وارد
م "يش ""ون ""د( در وی ""ن/ش ""وخ ""ات؛ در ت ""رای ""زک ""یرش ""ن در ن ""زدی ""کي وی ""ن؛ ی ""ا در ت ""ال ""هام در ن ""واح ""ی ب ""االی ات ""ری ""ش
)ن"زدی"ک س"ال"زب"ورگ ،وی"لز و ل"ينتس( .در ص"ورت"ی ک"ه پ"لیس دس"تگیرت"ان ک"ند ،م"یت"وان"ید ت"قاض"ای پ"ناه"ندگ"ی
را در داخ""ل م""رک""ز پ""لیس ن""يز ث""بت ک""نيد .ب""ه ش""کلی ب""سيار واض""ح ب""يان ک""نيد ک""ه ش""ما م""تقاض""ي پ""ناه""دگ""ي
هس ""تيد )"اي ""ش م ""وش ""ته آزول" ” “Ich möchte Asylب ""ه م ""عناي اي ""نکه "م ""ن م "يخ ""واه ""م پ ""ناه ""نده ش ""وم" ( و
ه"نگام"ي ک"ه م"نتقل م"يش"وي"د چ"ندی"ن ب"ار آن را ت"کرار ک"نيد .آن"ها ش"ما را ب"ازرس"ی ک"رده و اس"م ،ت"اری"خ ت"ول"د،
ت""اب""عیت و زب""انت""ان را پ""رس""یده و انگش"تن""گاري م"يک""نند .از ش""ما م"یپ""رس""ند ک""ه ب""ه چ""ه دل""يل ک""شور خ""ود را
ت""رک ک""ردهاي""د؟ س""فرت""ان را از ک""جا آغ""از ک""ردهاي""د؟ و چ""گون""ه ب""ه ات""ري""ش آم""دهاي""د؟ س""پس ش""ما را ب""ه م""رک""ز
پذیرش پناهجويان منتقل میکنند.
دریافت جواب چقدر طول میکشد؟
رون"د پ"ذی"رش ،ه"فتهه"ا ی"ا ح"تي م"اهه"ا ط"ول خ"واه"د ک"شيد .پ"س از م"صاح"بهی اص"لی ،ش"ما ج"واب اول را در
چ ""ند ه ""فته ی ""ا چ ""ند م ""اه دری ""اف ""ت م" "یک ""نید .در ص ""ورت ""ی ک ""ه ج ""واب رد ب ""گيري ""د ،ام ""کان درخ ""واس ""ت تج ""دي ""د
نظرخواهيد داشت )حتما به ضرب العجل درخواست تجديد نظر توجه کنيد!(.
در صورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود ،چه اتفاقی ميافتد؟
مس""تقل از اي""نکه ج""واب ش""ما چ""ه ب""اش""د ،م""مکن اس""ت وي""زاي ي""ک س""ال""ه دري""اف""ت ک""نيد )وي""زاي ح""ماي""تي( ،ک""ه
اگ"ر ام"کان ب"از پ"س ف"رس"تادن ش"ما ب"ه ک"شور م"بداء وج"ود ن"داش"ته ب"اش"د ،م"يت"وان"د س"االن"ه ت"مدي"د ش"ود) .ب"ه
ض""رب العج""ل ت""مدي""د ت""وج""ه داش""ته ب""اش""يد( .ش""ما اج""ازه ک""ار و دس""ترس""ی ب""ه خ""دم""ات اج""تماع""ی را خ""واه""ید
داشت.
در هZنگام انZتظار بZرای دریZافZت جZواب ،چZگونZه زنZدگZیام مZيگZذرد؟ آیZا بZه مZن کZمک هZزیZنهاي
داده میشود؟
سیس"تم م"راق"بته"اي اول"يهی ات"ری"ش ،ب"اي"د ب"راي پ"ناه"جوی"ان و س"ای"ر ات"باع خ"ارج"ی ب"یرون از سیس"تم ع"ادي
اج"تماع"ی ،م"سکن ،غ"ذا و خ"دم"ات درم"ان"ي ف"راه"م ک"ند .م"راق"بت اول"يه ب"ه دو ص"ورت ارائ"ه م"یش"ود (1 :مح"ل
اس ""کان ام ""ن  (2ه ""زي ""نهی نگه ""داري ب ""راي ک ""سان ""ي ک ""ه خ ""ود م ""سوول ""یت م ""سکنش ""ان را ب ""ر عه ""ده دارن ""د.
مح"له"اي اس"کان ام"ن ،ش"ام"ل خ"ان"ه ،ب"یمهی درم"ان"ي ،غ"ذا و پ"ول ت"وج"یبي ) 40ی"ورو در م"اه( م"یگ"ردد .در
ص"ورت"ی ک"ه خ"ود م"تکفل مح"ل اس"کان خ"ود ب"اش"يد ،ب"رن"ام"ه ش"ام"ل ب"یمهی درم"ان"ي 180 ،ی"ورو ب"رای زن"دگ"ی و
 110ی"ورو ب"رای ک"رای"ه خ"ان"ه خ"واه"د ب"ود .در واق"عيت ،ک"مک م"ال"ی ب"رای زن"دگ"ي مس"تقل اک"ثرا ً داده ن"میش"ود.
در ص""ورت""ی ک""ه ج""رم""ی م""رت""کب ش""وی""د و ی""ا درآم""دي داش""ته ب""اش""ید ،ه""زی""نهی م""راق""بت اول""يه ک""اه""ش خ""واه""د
ي ""اف ""ت .ب ""رای ارائ" "هی درخ ""واس ""ت م ""راق ""بته ""اي پ ""اي ""ه ،ب ""ا در دس ""ت داش ""نت م ""دارک خ ""ود ب ""ه ی ""کی از ش ""عب
خ"دم"ات"ی آن م"راج"عه ک"رده و وق"ت م"الق"ات ب"گیری"د .در ص"ورت"ی ک"ه ب"خواه"ید ک"ه در م"کان"ي غ"ير از مح"لي ک"ه
به آن فرستاده ميشويد زندگي کنيد ،مشمول اين مراقبتها نخواهيد شد.
آيا اجازه کار و تحصيل دارم؟

تZحصيل :ک""ودک""ان زی""ر  15س""ال ب""دون درن""ظر گ""رف""نت وض""عیت اق""ام""ت ب""ای""د ب""ه م""درس""ه ب""رون""د .ول""ی ک""ودک""ان
م ""مکن اس ""ت ،م ""خصوص ""ا در ک ""مپه ""ا ،پ ""ذي ""رف ""ته ن ""شون ""د .آم ""وزشه ""ای ش ""غلی ب ""ه م ""رات ""ب دش ""وارت ""ر اس ""ت.
س"ازم"ان دان"ای"دا ) (http://www.danaida.atک"السه"اي رای"گان زب"ان و ادب"يات آمل"ان"ي ب"رای زن"ان خ"ارج"ی،
همچنني کالسهاي آشپزي و کامپيوتر برگزار میکند.
کZZار :ش ""ما در ات ""ری ""ش در ط ""ول دورهی ب ""ررس ""ي پ ""ناه ""ندگ ""ي ،اج ""ازهی ک ""ار ب ""ه ص ""ورت ق ""ان ""ون ""ي ن ""داري ""د .در
ص"ورت"ی ک"ه ش"ما ه"نگام ک"ار ب"ه ص"ورت غ"يرق"ان"ون"ي )ک"ار س"ياه( دس"تگیر ش"وی"د ،م"مکن اس"ت ب"ه ب"ازداش"ت و
اخ ""راج ش ""ما از ات ""ری ""ش منج ""ر ش ""ود ،ب ""ناب ""راي ""ن م ""راق ""بب ب ""اش ""ید!  3م ""اه ب ""عد از ت ""قاض ""ای پ ""ناه ""ندگ ""ی اگ ""ر
ت ""وانس ""تید ک ""سی را پ ""یدا ک ""نید ک ""ه ب ""ه ش ""ما ک ""ار ده ""د ،ه ""مني ف ""رد م" "يت ""وان ""د در ش ""راي ""ط خ ""اص ب ""رای ""تان
درخواست مجوز کار کند ) .(Beschäftigungsbewilligung
در صورتی که درخواست پناهندگی من پذیرفته شود ،چه اتفاقی ميافتد؟
در ص"ورت"ی ک"ه ب"ه ع"نوان پ"ناه"نده ش"ناخ"ته ش"ده ي"ا م"شمول ح"ماي"ته"اي ث"ان"وي گ"ردي"د ،ب"ه ب"ازار ک"ار ات"ری"ش
دس""ترس""ی ک""ام""ل خ""واه""يد داش""ت .در اي""ن ص""ورت ب""اي""د خ""ود را در ادارهی ک""ار دول""تي ث""بت ک""نید .ای""ن اداره
ش""ما را ب""ه م""راک""ز آم""وزش زب""ان آمل""ان""ي ن""یز م""عرف""ی م "یک""ند .ادارهی م""زب""ور ب""رايت""ان م""وق""عيته""اي ش""غلي
جس""تجو م "يک""ند ،گ""رچ""ه خ""ودت""ان ه""م م "يت""وان""يد ای""ن ک""ار را ان""جام ده""ید .پ""يدا ک""ردن ک""ار در ات""ري""ش م""ي
ت""وان""د م""شکل ب""اش""د .ب""سياري از م""وق""عيته""اي ش""غلي ،م""هارته""اي زب""ان آمل""ان""ي خ""وب الزم دارن""د و ب""رخ""ي
افراد نيز مهاجرين را استخدام نميکنند.
آيا ميتوانم خانوادهی خود را دعوت کنم؟
در ص"ورت"ی ک"ه ی"کی از اع"ضای خ"ان"واده ،پ"ناه"ندگ"ی ی"ا ح"ماي"ت ث"ان"وي دری"اف"ت ک"ند ،س"اي"ر اع"ضا ن"یز ب"اي"د
دري""اف""ت ک""نند )م""گر اي""نکه م""حکوم""يت ج""نای""ی در ات""ری""ش داش""ته ب""اش""ند( .اگ""ر ي""کي از اع""ضای خ""ان""وادهی
ش ""ما پ ""ناه ""ندگ ""ی ی ""ا ح ""ماي ""ت ث ""ان ""وي دری ""اف ""ت ک ""رده ب ""اش ""د ،م "يت ""وان ""يد در س ""فارت ات ""ری ""ش در ک ""شور خ ""ود
درخ"واس"ت وي"زاي ورود ب"ه ات"ری"ش ب"ده"ید و م"سئول"ین س"فارت درخ"واس"ت ش"ما را ب"ررس"ی خ"واه"ند ک"رد .اي"ن
ويزاها براي  4ماه معتبر خواهند بود.
وال"دی"ن ک"ودک"ان زی"رس"ن ،ش"رک"ای ازدواج ،ک"ودک"ان زی"رس"ن و ک"ودک"ان زی"رس"ن ش"ری"ک ق"بلی ازدواج ،اع"ضای
خ""ان""واده ب""ه ح""ساب م"یآي""ند .ش""رک""ای ازدواج ب""ای""د در ک""شور اص""لیش""ان ازدواج ک""رده ب""اش""ند ،درغ""یر اي""ن
صورت قوانین دیگری اعمال میشوند.
اگر درخواست پناهندگی من پذیرفته نشود ،چه اتفاقی ميافتد؟
در ص"ورت"ی ک"ه ش"ما ب"ه ی"کی از زن"دانه"ای اخ"راج ب"رده ش"وی"د ،ح"ق داری"د ب"ا ی"ک دوس"ت و وک"یل خ"ود ت"ماس
ب""گيري""د .اگ""ر زم""ان اخ""راج""تان م""شخص و ت""اری""خی در ای""ن راب""طه ت""عیین ش""د ،ب""ه س""رع""ت ،دوس""تان و وک""یل
خ"ود را م"طلع ک"نيد .ب"ه ی"اد داش"ته ب"اش"ید ک"ه اگ"ر در ب"ازداش"ت پ"ليس ب"اش"يد ،م"مکن اس"ت پ"ليس ب"ه ش"ما را
اج"ازه ن"ده"د ک"ه ب"ا وک"یل خ"ود ت"ماس ب"گیری"د )ب"ه خ"صوص ه"نگام"یکه آن"ان از پ"روس"ه س"ری"ع اخ"راج اس"تفاده
ن ""مای ""ند ک ""ه در ه ""مان روز ی ""ا روز ب ""عد ب ""ازداش ""ت ص ""ورت م "یگ ""یرد( .اخ ""راج در ص ""ورت ""ی ک ""ه آزار و اذي ""ت ی ""ا
م"جازاته"اي غ"یران"سان"ي ،ح"کم اع"دام ي"ا ش"کنجه در ک"شور اص"لی ش"ما را ته"دی"د ک"ند ،م"جاز نيس"ت .ش"ما
م"یت""وان""ید درخ""واس""ت تج""دي""دن""ظر ک""نید) .اخ""راج م"يت""وان""د ه""ر ب""ار ت""ا ی""ک س""ال ب""ه ت""عوی""ق ب""یاف""تد( .ال""بته ای""ن
کار نميتواند تضمین کند که پلیس از اخراج شما خودداری نمايد!

روند بازداشت و حقوق بازداشت شدگان
در ص ""ورت ""ی ک ""ه ش ""ما ح ""کم اخ ""راج دری ""اف ""ت ک ""نید ام ""ا خ ""اک ات ""ری ""ش را ت ""رک ن ""کنید ،م ""مکن اس ""ت ب ""ازداش ""ت
ش ""ده و در ص ""ف ان ""تظار اخ ""راج ق ""رار گ ""يري ""د .آن ""ها م ""مکن اس ""ت ش ""ما را در زم ""ان ""ي ک ""ه م ""شغول ب ""ررس ""ی
وض"عیت ی"ا م"نتظر ح"کم اخ"راجت"ان هس"تند در ب"ازداش"ت ن"گاه دارن"د .ای"ن ک"ار ن"بای"د زی"اد ط"والن"ی ش"ود ول"ی
م""مکن اس""ت ح""داک""ثر ت""ا  10م""اه در ف""اص""له زم""ان""ي  18م""اه""ه ب""ازداش""ت ب""اش""يد .ش""ما در ت""مام ط""ول زم""ان
بازداشت و  6هفته پس از آن نیز حق اعتراض داريد.
بازداشت خانوادهها و کودکان
در ب""یرون شه""ر وی""ن ،ب""ازداش""تگاه""ي ب""رای خ""ان""وادهه""ا وج""ود دارد .از ای""ن ب""ازداش""تگاه ت""نها م"يت""وان ب""راي
ح""داک""ثر  48س""اع""ت ق""بل از اخ""راج از خ""اک ات""ری""ش اس""تفاده ک""رد .ش""ورای ع""ال""ی پ""ناه""ندگ""ان س""ازم""ان م""لل
متح""د ک""مبود م""راق""بته""اي درم""ان""ي و ح""ماي"ته""اي ح""قوق""ی در ب""ازداش""تگاهه""ای ات""ری""ش را م""ورد ان""تقاد ق""رار
داده است .سياستهای بازداشت اتریش به مراتب گستردهتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.
درصورت بازداشت چه اتفاقي میافتد؟
ه"مهی ک"سان"ي ک"ه در ات"ری"ش دس"تگير م"يش"ون"د ،ح"ق دارن"د ک"ه از دالی"ل ب"ازداش"ت خ"ود ب"ه زب"ان"ي ک"ه ک"ام"ال
م" "يف ""همند ،م ""طلع ش ""ون ""د .اگ ""ر ش ""ما ب ""خواه ""يد ،آن ""ان م ""وظ ""فند ي ""ک دوس ""ت و وک ""یل ش ""ما را م ""طلع س ""ازن ""د.
بازداشت باید به اطالع سفارت يا کنسولگري کشور اصلی شما نیز رسانده شود.
چگونه ميتوانم در اتريش بدون اجازهی اقامت زندگی کنم؟
م ""تقاض ""یان ""ي ک ""ه ج ""واب رد گ ""رف ""تهان ""د م "یت ""وان ""ند ب ""رای م ""دت زم ""ان ک ""وت ""اه ""ي در س ""رپ ""ناهه ""ای ""ي ک ""ه ت ""وس ""ط
س""ازم""انه""اي غ""يردول""تي اداره م"یش""ون""د و بیش""تر ج""واب""گوی ن""یازم""ندیه""ای م""تقاض""یان پ""ناه""ندگ""ی هس""تند،
زن"دگ"ی ک"نند .ص"اح"بخ"ان"هه"ا ب"ای"د م"طمئن ش"ون"د ک"ه مس"تاج"رانش"ان ث"بت ش"دهان"د .ام"ا م"وس"سات م"تعددي
وج ""ود دارن ""د ک ""ه ب ""ه اف ""راد ب ""دون م ""درک خ ""ان ""ه اج ""اره م "یده ""ند .اش ""خاص ب ""دون م ""درک واج ""د ش ""رای ""ط اخ ""ذ
ب""یمهی درم""ان""ي ع""موم""ي نيس""تند .ش""ما ب""ای""د ب""ه خ""دم""ات اض""طراري درم""ان""ي دس""ترس""ی داش""ته ب""اش""ید ول""ی
ب"ای"د پ"ول آن را خ"ود پ"رداخ"ت ک"نید .ب"ه ط"ور ک"لي در ات"ری"ش دس"ترس"ی ب"ه خ"دم"ات درم"ان"ی ب"ه خ"صوص در
شهرهای بزرگ و یا به هنگام بازداشت مشکل است.

تماسها
کار
م" ""رک" ""ز م" ""شاورهی ات" ""حادی " "هی ک" ""ارگ" ""ران ب" ""رای اش" ""خاص ب" ""دون م" ""درک ب" ""ه ن" ""ام  UNDOKدر ف" ""دراس" ""يون
ات""حادي"هه""اي ک""ارگ""ري ات""ري""ش  ÖGBوج""ود دارد .ای""ن م""رک""ز م""شاورهه""ای خ""ود را ب""ه زب""ان ه""ای م""ختلف ب""ه
کارگران بدون مدرک ارائه میکند.
فدراسيون اتحاديههاي کارگري اتريش )کاتاماران(
)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
 ه ""مچنني.اي ""ن م ""رک ""ز ب ""رای ارائ" "هی درخ ""واس ""ت تج ""دي ""دن ""ظر ب ""ه پ ""ناه ""جوي ""ان پ ""ذي ""رف ""ته نش ""ده ک ""مک م" "یک ""ند
.کالسهاي زبان آملاني و خدمات مشاورهاي ارائه ميدهد
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
. اسکان و درمان ارائه ميکند،اطالعات و خدمات مشاورهاي در زمينهی مسائل حقوقي
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

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

