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د معلوماتو پاڼه
د پناه غوښتونکېو د وظيفو او حقوقو په اړه

لومړۍ عمومي معلومات ولولئ!

مهرباني وکړئ الندې مهمې نقطی په ياد وساتئ:

 .1ستاسو د پناه غوښتنې په پروسه کښې زمونږ سره همکاري وکړئ!

هميشه رښتيا وواياست!

تاسو وظيفه لرئ او دا ستاسو په ګټه ده چې خپل درخواست په رښتياوو والړ او په پشپړ ډول وړاندې کړئ .غلط معلومات ستاسو
اعتماد ته زيان رسوي .د قاچاقبرو کسانو يا دقاچاقبرو ادارو خبره مه منئ ،چې تاسو د پناه غوښتنې په پروسه کښې څه ډول معلومات
ورکړئ .که تاسو څه ويلي وی او هغه صحيح نه وي نو دغسې معلومات تاسو ته زيان رسولى شي.
 خپل درخواست د نړيوال تحفظ لپاره بې له شک او ترديد څخه واضحه کړئ ( چې الندې د پناه غوښتنې لپاره د درخواست په
توګه ذکر شوي دي) ټول مربوط پوائنټونه د پوښتنې په مقابل کې په ريښتاوو سره ځواب کړئ!
 هر څومره ثبوتونه چې لرىء نو زر تر زره يي وړاندې کړئ.
 که له دي مخکې کوم بل اروپائي هيواد کې پاتی شوی ياست مونږ ته وواياست.
 چارواکو ته هيڅ ډول درواغجن معلومات مه ورکوئ .د نومونو ،مخکښې استعمال شويو نومونو ،د زيږيدنې د نيټو ،هغه
هيوادونه چې پخوا پکښې اوسيدلى ياست ،د پناه غوښتنې پخواني درخواستونه  ،او له دې سره سره د فاميل او اجتماعي اړيکو په
اړه درست تفصيالت ورکړئ.
 د خپل هيواد يا تابعيت ،يا د خپلو اسنادو د باوري کيدو په اړه ( د مثال په توګه سفري اسناد ،د اورګاډي د ټکټونو) په اړه
چارواکو ته دهوکه مه ورکوئ .دا ستاسو د پناه د درخواست په اخستلو باندې منفي اغيزه کولى شي او کيدلى شي چې ستاسو
درخواست په سمدستي توګه رد شي.
 د هغو وجوهاتو په اړه چې ته ولې پناه اخستل غواړې او همداراز د هغو واقعاتو په اړه چې مقامات ئې تاسو نه پوښتنه
کوي.صحيح او سم معلومات ورکړه.
 که تاسو ته د يوې ازمائينې ( يوې مرکې) ته راوغوښتل شي ،مهرباني وکړئ په ټاکلي شوي وخت کې حاضر شئ .همداراز ،که
تاسو ازموينې ته راوبلل شئ ( مثال د يو ډاکټر يا متخصص له لورې ) ،نو ټاکل شوي ځائې ته په خپل ځان ورسوئ او په
تحقيقاتو کی همکاری وکړئ .مهرباني وکړئ په دی مالقاتونو کې زمونږ سره همکاری وکړئ!
 که ناروغ ياست او نشې راتللى ،په فوري ډول مقاماتو ته خبر ورکړئ او له ډاکټر نه تصديق ترالسه کړئ .همدارزا که د نورو
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څه وجوهاتو له کبله نشې حاضريدلی ،نو مقاماتو ته وواياست!
 که چرته مالقاتونو ته په غيرقانوني ډول حاضر نشئ د کوم لپاره چې تاسو راغوښتل شوي ياست ،د پناه غوښتنې چارواکې به
داسی ګمان وکړئ چې تاسو د پناه غوښتلو له عمل نه الس په سر کيدل غواړی .کيدى شي چې ستا د پناه غوښتلو پروسه
ودرول شي يا کيداى شي يوه منفي فيصله وشي يا ستاسو د نيولوامر صادر شې.
 د پيژندګلو په پروسه کې همکاري وکړئ ( د مثال په توګه د ګوتو اخستلو عمل کې ،د پاسپورټ عکسونو په شرائطو کې )!
 په پوستې ادرس کې د بدلون په صورت کښې بايد تاسو زر تر زره چارواکو ته خبر ورکړئ -دا هغه ادرس دى چې مونږ پرې
تاسو ته شيان درليږو .دا امر هغه وخت هم ناقذيږي چې تاسو په خارج کې ياست .کله چې تاسو په استريا کښې ياستئ ،دا
مناسبه ده چې د راجستريشين چارواکو سره په دريو ورځو کښې رابطه وکړئ .تاسو دا هم کولى شئ چې مونږ ته يو مجاز کس
په ګوته کړئ،چاته چې خبرتياوې ورکولی شو( مثال ستاسو يو اشنا تن چې د استريا اوسيدونکى وي ،خيريه موسسه وغيره) .
 اړينه ده چې چارواکې خبر وي چې ستاسو اسناد په کوم درس دروليږی  .که د ادرس د بدلون په اړه مونږ ته خبر را نکړئ،
نو کيدلى شي چې ستاسو لپاره منفي نتيجې راوړي:
 که راغوښتل شوي غونډي ته حاضر نشئ ،کيدای شې د پناه غوښتنې پروسه مو ودرول شي يا ستاسو په حق کې يوه ناوړه
فيصله وشي .کيدلی شې د ډيپورټ کيدلو حفاظت له السه ورکړې.
 که چرته مقامات ددې جوګه نشي چې تاسو ته خبرتيا دروليږي .نو کيداى شي چې د قانوني درخواستونو د جمعه کولو لپاره
ټاکلی وختونه له السه ورکړي ( مثال ،يو اپيل ).
 په نتيجه کښې د محکمې پريکړه قانوني کيږي او تاسو سره به د ديپورټ کيدلو د مخنيوي لپاره هيڅ تحفظ موجود نوي.

 که تاسو وواياست چې تاسو کم عمره ياست او دا خبره شکمنه وې ،نو تاسو بايد د کم عمرۍ اسناد يا دغه ډول نور تصديقونه
راوړئ .که تاسو په داسې کولو کښې ناکامه شوي ،چارواکې کولى شي چې د عمر د اندازه کولو لپاره د طبي معاينې امر
ورکړي .د عمر د معلومولو په اړه نور معلومات په يوه ځانګړئ پاڼه کې ترالسه کيدلى شي.
 که تاسو کم عمره او يوازي ياست ،مطلب دا چې ستاسو عمر له  ۴۱کلونو کم وي ،چارواکې دا مسئوليت نه لري چې ستاسو د
کورنۍ پلټنه وکړي .تاسو دا فرصت لرئ چې د کورنۍ د پلټني لپاره عريضه ورکړئ .مقامات به د کورنۍ په پلټلو کې له تاسو
سره مرسته وکړي .د کم عمره ماشومانو لخوا د خپلي کورنۍ د پلټني په اړه نور معلومات په ځانګړئ معلوماتي پاڼه کې شته
دی.

 که تاسو د بشپړ عمر ماشوم او يوازي ياست ،يعني ستاسو عمر له  ۴۱کلونو زيات وي ،مقامات مکلف دي چې ستاسو د کورنۍ
پلټنه وکړي .تاسو بايد د کورنۍ په پلټنه کې همکاري وکړئ او ټول هغه شواهد ورکړي کوم چې ستاسو د کورنۍ خپلوي
تاييدوي .په همدي توګه ،تاسو مکلف ياست چې د کورنۍ د پلټني په اړه ټول ترالسه شوي معلومات فور ْا فډرال دفتر ته
وسپارئ ،هغه پلټني چې وړاندې ترسره شوي دي .د بشپړ عمر لرونکي ماشومانو لخوا د خپلي کورنۍ د پلټني په اړه نور
معلومات په ځانګړي معلوماتي پاڼه کې شته دی.

 که چيرته تاسو د اړيکو په سنټر کښې د بې کوره کس په توګه راجستر ياست ،نو په اتوماتېک ډول په تاسو د راپور تيرولو
وظيفه الزميږی .تاسو به داړيکو په سنټر نزدې پوليس سټيشن ته هرو  14ورځو کښې راپور ورکوئ .د بی کوره په صفت د
لومړنئ ورځې څخه وروسته تاسو مسول ياست چې راپور په ټاکلی وخت ورکړئ ..دا عمل ترهغه پورې په تاسو نۀ عملي
کيږي تر کومې چې تاسو د داخلې له پروسې څخه نه ياست وتلي.
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 د پناه غوښتنې د غوښتونکې په توګه ،که له خپلې دندې څخه غافله پاتي شئ ،نو ستاسو د درخواست په ارزيابې کې منفي
نتايج ستاسو د اعتماد د السه ورکلو په بڼه ليدلي شي.

 کله چې يو ځل تاسو د پناه لپاره عريضه وړاندې کړئ ،نو تاسو بايد د هرکلي په لمړني مرکز کې تر هغې پورې په دايمي توګه
موجود پاتي شئ ترڅو د تصويب د پروسې په پيل کې د کړنالرې او د پلټنو اقدامات بشپړ کړای شي ،د زيات نه زيات د 021
ساعتو پورې .د دې وخت لپاره به تاسو ته د کړنالرې سور کارډ درکړل شي.
په ځانګړي حالتونو کې ،د  021ساعتونو دا وخت د فدرالي دفتر لخوا د  84ساعتونو پورې نور هم زياتيدلې شي .که چيرې
وخت زيات کړای شو ،نو تاسو ته به د دې ليکلي خبرتيا درکړل شي.
همدا به ثبوت وي چې تاسو په لومړی استقبال مرکز کې په دايمی توګه موجود وئ .هغه سر ته ورسيده ،تاسو ته به د کړنالرې
شين کارډ درکړل شي يا به درته د استوګنې د وړتوب د اجازې لپاره سپين کارډ درکړای شي.

که چرته تاسو د پناه غوښتونکي په توګه د خپلې وظيفې ترسره کولو ځنې ډډه کوىء ،دا ستاسو د باوري کيدو لپاره ستاسو د پناه
د درخواست د جاج اخستو په عمل منفي اثر کولى شي.

لطفا د همکارۍ او د راپور ورکونې وظيفې ترسره کړئ .که تاسو دغسې و نه کړئ ،تاسو د داسي اجراعاتو د عملي کولو لپاره
توقيف کيدالی شي چې ستاسي د استوګني د حق ختمولو يا ويستلو او ديپورت کولو په غرض د فدرال دفتر لخوا حکم وشي .کيدای
شي نور نتايج هم ولري ،لکه د هوساينې ابتدائي مرستي څرنګه بندي شي او يا محدودي شي او يا په اجراآتو کې تاوان رامنځ ته شي.

 .2د پناه غوښتنې کړنالره

)a

په استريا کښې د پناه ورکولو شرايط.

تاسو د پناه غوښتلو لپاره عريضه ورکړي ده.
تاسو ته اجازه درکړل شوه چې د پناه غوښتلو عمل پرمخ بوځئ.
تاسو ته چانس درکول کيږي ،تر څو هغه وجوهات په ګوته کړئ کوم چې ستاسو په هيواد کې ستاسو د ځپل کيدو خطر ثابتوي .او دا
ستاسو د نژاد ،مذهب ،تابعيت او سياسي مفکورې يا کوم مدني ډلې سره د تړون په اساس دى .تاسو په خپل هيواد کښې د نا امنې له
کبله نه شئ پاتې کيدلې يا د ويرې له امله داسې نه شى کولى.

)b

مرکه :

 يو وار چې تاسو ته اجازه درکړل شوه چې د پناه غوښتلو عمل پيل کړئ ( لکه څرنګه چې د عمومي معلوماتو په پاڼه کښې ذکر
شو) ،تاسو سره به د فدرالي دفتر د کار کونکې د کوم غړي د لورې مرکه وشي .دغه غړى ستاسو د اصلی هيواد د حاالتو څخه
خبر دى او ستاسو د عريضې په اړه فيصله کوي!
 په دغه مرکه کښې ،تاسو بايد د پناه غوښتنې لپاره د عريضې په اړه وجوهات څرګند کړئ .مهرباني وکړئ او د خپلو ځپل کيدو
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په اړه وجوهات څرګند کړئ .تاسو بايد ټول هغه حقيقتونه يا حاالت هم بيان کړئ چې تاسو خپل هيواد ته له ستنيدو څخه منع
کوي.
 ټول هغه معلومات چې دا څرګندوي چې تاسو کله او ولې خپل هيواد پريښود پټ ساتل کيږي او ستاسو د هيواد مقاماتو ته به نه
سپارل کيږي.
 دا ډيره مهمه ده چې تاسو هغه ګواښونه چې تاسو ورسره مخ ياست په بشپړ ډول ،په تفصيل سره او د پوهې وړ ډول باندې
څرګند کړئ .مګر مهرباني وکړئ  ،رښتيا وواياست!
ستاسو په بيان کښې دروغ ستاسو باور ته زيان رسوي .که ستاسو بيان واضحه نۀ وي ،نو له تاسو څخه به اضافي پوښتنې
کيږي.
 مرکه د دې پروسې تر ټولو مهمه برخه ده .د مقاماتو د فيصلې لپاره همدا مرکه بنياد جوړوي چې ايا تاسو ته دې پناه درکړل
شي او کنه..
 کيدلى شي چې په مرکه کښې له تاسو سره ستاسو د اعتماد وړ کس ،ستاسو وکيل يا نمائنده يا قانوني مشاور موجود وي.
 که تاسو د  18کلنو څخه کم عمر لري ،ستاسو قانوني نمائنده ( والدين ،قانوني مشاور يا د کمکيو د ښيګړې د مرکز مسؤل) بايد
حتما ستاسو د مرکې په وخت موجود وي.
 که چيرته ستاسو د ځورونه ويره په تاسو د جنسي تيري څخه وي ،تاسو دا حق لرئ چې مرکه ستاسو د خپل جنس په کس
وکړاي شي .که چيري تاسي ترجيح ورکوئ چې له خپل هيواد څخه د تيښتي په اړه د داسي کس لخوا مرکه درسره وشي چې
ستاسي د خپل جنس وي ،مهرباني وکړئ او په وخت سره موږ ته خبر راکړئ.

)c

ژباړونکې:

د دی لپاره چې تاسو د پرواز يا راتللو وجوهاتو بيانولو کښې د ژبنيو مشکالتو سره مخ نشی ،چارواکې تاسو ته بې د لګښت پرته يو
ترجمان درکوي .که تاسي له موږ څخه غواړئ چې ستاسي د خپل جنس ژباړونکی درته چمتو کړو ،مهرباني وکړئ او په وخت سره
موږ ته خبر راکړئ ،نو چارواکي به کوښښ وکړي چې د امکان تر حده پورې ستاسي د خپل جنس ژباړونکی پيدا کړي.
ددغه ترجمان يواځينې دنده دا ده ،تر څو هغه څه چې تاسو يي واياست په سمه توګه مونږ ته بيان کړئ .هغه يواځي ستاسو او د
چارواکو ترمينځه د ژبې د ترجمان په هيڅ کار کوي او ،د چارواکو د مامور په توګه کار کوي ،هغه ددې پابند دى چې ستاسو
شخصي معلومات په راز کښې وساتي.
ايا تاسو د ترجمان په خبرو سم نه پوهيږي يا له مشکالت سره مخ ياست .يا د هغه په وړاندې د څه ويلو څخه ويريږئ ،مهرباني
وکړئ او زمونږ ته په فوري ډول وواياست .مهرباني وکړئ او ياد وساتئ چې ترجمان ستاسو د پناه غوښتلو په پروسه کښې له تاسو
سره کوم قانوني معلومات نشي شريکولى او نه يي درسره شريکوي!

)d

د مرکې ټکئ:

تاسو چې په مرکه کښې هر څه واياست د هغې ټکې يا نوټ اخستل کيږي .په دي معنې چې دا به په ليکل شوي شکل ساتل کيږي.
ستاسو په ګټه ،دا نکتې د مرکې وروسته ستاسو په ژبه کښې د ترجمان پوسيله ستاسو لپاره ژباړل کيږی.
هر څه مو چي ويلی او صحيح ليکل شوي وي ،نو تاسو به په دغه نقطو د السليک کولو سره د نقطو تائيد وکړئ .تاسو کولئ شي دا
غوښته وکړئ چې ددغه مرکې د نقطو نقل له ځان سره وساتئ.
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)e

پريکړه ليک:

ستاسو د پناه غوښتلو د عمل د نتيجو په اړه د مقاماتو پريکړه په ليکلي ډول خپره شوې ده .ددغه خبرتيا مهمې برخې په هغه ژبه کښې
چې تاسو پرې پوهيږي ژباړل شوي دی.

کيدای شي چې خبرتيا شخصا الس په الس په دفترونو کښې د پناه غوښتنو مقاماتو ته حواله کړای شي يا د پوليس پوسيله جاري يا
ورکړل شي .نو مهرباني وکړئ په ياد وساتىئ چې په ادرس کښې د هر ډول بدلون په اړه په فوري ډول چارواکې خبر کړى.
تاسو حق لری چې د فدرال دفتر د فدرالي اداري له لورې ستاسو په اړه پريکړه يو ځل بيا د استيناف په محکمه کې د عريضي په
ورکولو سره بيا جمعه کړئ . .تاسو تر ټاکلی مودي پوري يواځي د فدرال په دفتر کې دغه درخواست جمعه کولی شي .مهرباني
وکړئ د اپيل د حق په اړه په خبرتيا کښې ورکړل شوي معلومات وګورئ ( په دغه اړه هدايات درکړل شوي چې تاسو د څه په مقابل
کې او کله بيا درخواست يا اپيل جمعه کولی شي).

)f

د اسنادو رسول

 که تاسو د لمړي قبوليت په مرکز يا د هرکلي په مرکز کښې ساتل شوي ياست ،تاسو ته اسناد هلته درليږدول کيږي.
که چرته تاسو کوم قانوني نمائنده ( وکيل ) ټاکلى وي ،يا کوم د اعتماد وړ کس چې ستاسو په نمايندګې اسناد ترالسه کړي ،د
چارواکو له لورې به اسناد هغوي ته ليږدول کيږي .د داخلې د کړنالري د برخې په توګه ،غوښتنليکونه يواځي تاسو ته
درليږدول کيږي.
 که ستاسو عمر د اتلس کالو نه کم وي او مور و پالردرسره ملګري نه وي ،د مقاماتو له لورې ستاسو ټول شيان ستاسو قانوني
نمائنده ( د داخلی په عمل کې قانوني مشاور يا د کمکيو د هوساينې دفتر) ته ليږدول کيږي .نو تاسو بايد په دغه ټوله پروسه کې
د کمکيو د هوساينې له دفتر سره په اړيکه کې پاتي شي ،او هغوي هميشه د خپل استوکنځې په اړه با خبره ساتئ.
 که چيرته تاسو په موقتې ډول په هغه ادرس کوم چې تاسو ورکړى موجود نه ياست ،يا به په دغه ادرس کې پريښودل شي او يا
به بيرته راوړونکې (پوسته خانې) ته وليږل شي .دغه اسناد وروسته تر السه کولی شي .مهرباني وکړئ او په ياد وساتئ چې په
دي صورت کې اسناد حواله شوي ګڼل کيږي .حواله کول به په شخصي ډول د حواله کولو په معني وي د خبرتيا مهمه موده به د
هم دغه وخته څخه پيل کيږي!.
 که چرته بې د کوم قانوني المل څخه د سند اخستل رد شي ،نو په دي صورت کې په هم دغه ادرس پريښودل کيږي يا به
وړونکي ته ورکړل شي .مهرباني وکړئ او په ياد وساتئ چې په دي صورت کې اسناد حواله شوي ګڼل کيږي .او د خبرتيا
مهمه موده به له هم دغه وخته پيل کيږي.
 که چيرته تاسو سم پوستي ادرس نه وي ورکړی او يا چارواکې ستاسو ادرس په سمه توګه نشي ټاکلی يا پيدا نه کړي نو خبرتيا
کيدلى شي چې مقاماتو ته بيرته وسپارل.شي .دا هم په شخصي توګه د سپارلو په توګه ګڼل کيږي او د مهمې خبرتياوو مودې د
هم دغه وخت نه پيل کيږي! نو مهرباني وکړى چارواکې د خپل ادرس تغيريدو څخه په فوري ډول خبرکړئ.
 که چيرته تاسو د اوږدې مودې لپاره د استوګنې ځائ څخه لری ياست نو تاسو کولى شي چې يو نماينده وټاکي (د استريا
اوسيدونکې ،خيريه موسسه وغيره ) تر څو ستاسو لپاره اسناد ترالسه کړي .مهرباني وکړئ د دغه شخص د پوستی ادرس په
اړه چارواکو ته زر تر زره خبر ورکړئ .ستاسو اسناد به ستاسو نماينده ته په دغه ادرس ليږل کيږي.
 د بې کوره کسانو لپاره د اړيکو نقطه ( د محلی اداری په ساحه کې داسی يوه نقطه ده چې ټول بې کوره کسان په دوامداره توګه
حاضری ورکوي) د پناه غوښتنې په پروسه کې د اسنادو سپارلو لپاره مناسب ځای ندي ..په دی معني چې د پناه غوښتنې
مربوطه اسناد به دغلته نه درليږل کيږي.
Merkblatt Pflichten und Rechte/Pashtu/2015

-6-

)g

د ورستيوعريضو پروسه

که چرته تاسو وروسته عريضه ورکړي وي ( مثال د قانونې پريکړي وروسته دوباره عريضه ورکول ) ،ستاسو په پروسه به ځانګړي
شرايط نافذ شي .په دي اړه ځانګړي معلوماتي پانه وګورئ.

)h

د پناه د درخواست څخه الس په سر کيدل:

اصوآل ،تاسو د پناه غوښتنې له پروسې څخه نشئ تيريدلی.
که بيا هم تاسو د داسې عمل خواهش لرئ ،تاسو نو چارواکو ته بايد په ليکلې ډول خبر ورکړئ يا د ستنيدونکو لپاره د رهنمائي له
مرکز يا قانوني مشاور څخه مرسته ترالسه کړئ .که چيرته وروسته له هغې د پناه د درخواست څخه تيريږئ چې د فدرال دفتر ته مو
فيصلې خالف اپيل کړى وي ،نو دا به د اپيل څخه تيريدل وګڼل شي .تاسو له دې وروسته نشي کولى چې د معمولي قانوني پريکړو په
اړه د فدرال دفتر د لومړنې پريکړې پر خالف والړ شي.

)i

د نيولو امکانې امر صادرول

د پناه غوښتنې چارواکې په الندي حاالتو کې ستاسو د نيولو امر صادرولی شي.
 - که تاسو د داخلې د عمل څخه تير شي ،دا په داسې حالت کښې چې چارواکو ته معلومه نه وي چې تاسو په کوم ځای کې
اوسيږي.
 - که چرته تاسو له غوښتني سره سره بيا هم په ټاکل شوي نيټه د چارواکو په وړاندې حاضر نشئ.
که چيرته منع شوی ،نو د امنيتي کسانو پوسيله به چارواکوته يوړل شي.

)j

د فاميلي پروسه:

د يو داسی فايل د غړي په توګه کوم چې له مخکې قبولي يا اضافی تحفظ تر السه کړي وی ،نو تاسو به هم د الندي شرايطو په پوره
کولو سره هم دغه تحفظ تر السه کړي:.
 ستاسو د فاميل غړي بايد د محکمې سزا څخه نه وي تير شوي . - دا تاسو لپاره ممکنه نه وي چې په کوم بل هيواد کې د خپل فاميل سره خپل فاميلي ژوند تر سره کړي.
 بايد چې ستاسو د فاميل د غړي خالف د پناه غوښتنې د رديدو يا د اضافي تحفظ کوم قانوني عمل نه وي پاتي.
 - تاسو بايد د  EEAيا د سويټزرلينډ وګړى نه ياست.
 - ستا په عريضه ذکر شوى د فاميل غړى امکان لري چې د پناه غوښتنې يا اضافي تحفظ په فاميلی پورسه کې نه وي
ترالسه کړى .که چرته د فاميل دغه غړى ،بيا هم ،مجرد يا کم عمره وي ،دا محدوديت په هغه نه نافذ کيږي.

د فاميل د غړو نه مراد ،ښځه يا ميړه ،د يو مجرد يا کم عمره ماشوم موراو مجرد ماشوم چې عمر يي کم وي .د واده شويو جوړو په
صورت کې ،دغه فاميل بايد په الزمي ډول په خپل اصلی هيواد کښې موجود وي.

)k

د استوګنې د اجازې حقدار:

که چرته تاسو ته اجازه درکړل شي چې د پناه په عمل کښې برخه واخلئ ،تاسو ته به د استوګنې اجازه هم درکړل شي .دا اجازه به
ستاسو د پناه د عمل قانوني پريکړي يا د دې عمل تر ختميدو پورې وي .په دغه مرحله کښې ،تاسو بايد دغه امرد پناه غوښتنې دفتر
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ته بيرته ورکړئ.

)l

د اضافي تحفظ حقدارانو ته اجازه ليک:

که چيرته چارواکو ته معلومه شوه چې تاسو د پناه حقدار نه ياست نو تاسو ته به د موقتی استوګنې اجازه ترالسه کړئ  ،خو ستاسو
اصلی هيواد کښې د خرابو حاالتو او ستونزو له کبله بيرته هم نشي ليږي ( ،د ژوند د حقونو د السه ورکولو خطر ،د مرګ د سزا د
منع کولو لپاره ،د تشدد يا غيرانساني يا د سپکولو چلن).نود فدرال دفتر به تاسو ته يو کارډ درکړي کوم چې به تاسو د اضافي تحفظ
حقدار و ګرځوي.
د اجازی دغه کارت ستاسو هويت او په استريا کې ستاسو د اوسيدو حق ثابتوي .د اوسيدو حق تر هغه د باور وړ دي تر څو چي يي د
دوام په اړه پريکړه نه وي شوي ،خو پدی شرط چې د دوام درخواست بايد د اجازه ليک د تاريخ تر ختميدو دمخه جمعه شوي وي.
هغه عوامل د کومو له کبله چې تاسو بيرته خپل اصلي هيواد ته نه ياست ليږل شوي ،له منځه وړال شي ،نو ستاسو موقتی اجازه ليک
هرو مرو لغوه ګڼل کيږي.
دغه ډول پريکړه په ليکلي شکل کې تصديق کيږي .تاسو دا حق لري چې د فدرالي دفتر فيصله بايد دوباره د فدرال اداري محکمه
کښې بيا وکتل شي .د اخري فيصلې وروسته ،د اجازې کارډ بيرته چارواکو ته ورکولى شي.

)m

سال مشوره:

د داخلې د عمل پرمهال ستاسو لپاره خپلواکه قانوني مشاورين بی له کوم لګښت څخه موجود دي مقامي مرستندويه ادارې هم ( خيريه
موسسې ،په عيسوئ مرستندويان ،عسوئ ماليان او نور) ستاسو په کيس کښې ستاسو سره مرسته کولى شي او بې له کوم لګښت څخه
ستاسو د پناه غوښتنې نماينده ګې کولی شي .همداراز تاسو خپله هم د خپل قانوني نمائنده ( وکيل) پکارولى شئ .ولې ،تاسو به ددې
مصارف خپله پريکوئ.
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 .3د سزا شرائط

مهرباني وکړئ او په ياد وساتئ ،د نورو اعمالو ترڅنګ ،الندي کارونه هم سرغړونه ګڼل کيږي:
 که چيرته تاسو د پناه غوښتنې په پروسه کښې چارواکو ته د خپل شناخت يا هويت په اړه غلط معلومات ورکړئ وی ،او تاسو
خبر هم ياست چې معلومات غلط دي ،نو تاسو به محکمې ته وړاندې شي.
 که چرته تاسو د پناه غوښتنې د پروسې پرمهال د راپور په ورکولو سترګې پټي کړي ،نو تاسو به محکمې ته وړاندې شي.
 که چرته تاسو د داخلې د عمل په دوران کې د سيمه ايز محدوديت نه سرغړونه وکړه ،نو تاسو به محکمې ته وړاندې شي
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