
 

 

 

 

 د پناه غوښتونکو په حقوقو او مکلیفیتونو باندي

 :لطفاً دا الندې مهم معلوماتو یادونه وکړئ

 

 

 !خپل د پناه غوښتنې په کړنالرې کې همکاري کول. 1
 

 !تل په ریښتیا ځواب ووایی

 

اعتبار  ه ستاسولط بیانونغ. چې خپله قضیه په بشپړ او رښتیا سره بیان کړئاو دا ستاسو په خپلو ګټو کې دی،  تاسو مکلف یاست

دا ډول . ئنوئ پټ کړیا قاچاق سازمانونو څخه معلومات کوم چې تاسو یې د پناه غوښتنې په ترڅ کې بیا /د قاچاقبرو او ! زیانمنوي

 .مشوره کیدی شي تاسو ته زیان ورسوي که چیرې ستاسو بیانات درست نه وي

  ړه په لنډهاتنلیک په دلته وروستې د پناغوښتنې غوښ) ثابتولومناسبه ځنډ د نړیواله خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلک پرته له نه 

پوښتنه  کله چې په ریښتیا سره ټول اړوند معلومات وړاندې کړئ ستاسو د غوښتنلیک ثابتولو لپاره اړین دي .(کې راجع کیږي

 وشي.

   .څومره چې چټکه وي په خپل شتمني کې ټول شواهد وسپاري 

 اسو په یو بل اروپایی هیواد کې له مخکې یاستموږ ته ووایاست که ت. 

 ټه، د یږون نیپه ریښتیا سره خپل نوم، هر مخکینی کارول شوي نومونه، د ز. چارواکو ته هیڅ ډول غلط معلومات مه ورکوئ

  .ن کړئپخوانیو استوګنځی ایاالت، د پناه غوښتنې پخوانۍ غوښتنلیکونه او همدارنګه کورنۍ او ټولنیزې اړیکې بیا

  چارواکو ته په اړه( ولکه د سفر اسناد، د ریل ټکټون)یا د استوګنځي اصلي هیواد، یا ستاسو د اسنادو اصلیت  /د خپل ملیت او 

دای شي دا ستاسو د پناغوښتنې غوښتنلیک د ارزونې په اړه منفي اغیزه لري او ستاسو غوښتنلیک کی. دوکه مه ورکوئ

 .سمالسي رد شي

 ا وپوښتل کو لخوونې او پیښو په اړه دلیلونه بیان کړئ کوم چې ستاسو نه په څرګند ډول د چارواپه حقیقت کې د پناه غوښت

 .شئ

  اسو تکه . شئ لپاره سمنونه )رابلنه( ترالسه کړئ، په ټاکل شوې ځای کې په وخت سره ښکاره( پوښتنلیک)که تاسو د مرکې

ه ره ښکارس، په ټاکل شوې ځای کې په وخت (ماهر لخوا لکه د طبی ډاکټر یا یو رسمي)د امتحان لپاره سمن ترالسه کړئ 

ً د دې ټاکنې پر مهال موږ سره د خپل همکارۍ له الر. په خپل تحقیق او ازموینې کې همکاري وکړئ. شئ ې مرسته لطفا

 . وکړئ

  چارواکو ته سمدستی خبر ورکړئ او ً  تصدیق دکه تاسو ناروغه یاست نو نشئ کولی چې په ټاکنه کې ګډون وکړئ، لطفا

ً چا. لپاره د ډاکټر یادښت چمتو کړئ ه خبر رواکو تکه چیرې یو بل دلیل شتون ولرئ چې تاسو ولې ټاکنه نشئ ساتلئ، لطفا

 .ورکړئ

 غواړئ چې  ې تاسوکه تاسو ناکامه وي، بې عذره، د ښکاره کیدو لپاره د یو سمن مراجعه لپاره، چارواکي به باید دا وګڼي چ

لو تاسو د نیوي، یا سستاسو د پناه غوښتنې اقدامات به کیدې شي ختم شي، یا د منفي پریکړې نتیجه و. يدا اقدامات له منځه یوس

 . لپاره کیدې شي یو تضمین صادر شي

 ستل نه اغیدپولیسو د هویت تشخص د پریکړې کړنالرې په ترڅ کې همکاري وکړئ )د مثال په توګه د ګوتو نښانې، انځورو

 او نور(.



 

 

 ره چارواکور تر ژژاسو په پته کې ټول او هر بدلون، لکه د پوستې پته چې موږ ستاسو مکاتبه واستوو، باید د خدمت لپاره ست 

ې د کځو دننه که تاسو په اتریش کې یاست، نو دا د دریو ور. دا هم د تطبیق وړ ده که تاسو بهر یاست. ته خبر ورکړئ شي

ه په لک)رلې دا هم ممکنه ده چې یو واکمن اخیستونکی وګوما. دي استوګنې ثبوتونې واکوالې کې راجستر کولو لپاره کافي

 (.اتریش کې د پېژندګلوي اوسېدونکي، یو مرستندویې موسیسې، او نور

  ه موږ دلون څخکه تاسو د خپل استوګنځې د ب. دا اړینه ده چې چارواکي پوهیږي چې په کومه پته ستاسو مکاتبه ورکړئ شي

 :اسو لپاره دا الندې منفي پایلې ولريته خبر نه ورکوئ، دا ممکن ست

 نتیجه که ستاسو د یو سمن سره خدمت ونشئ ستاسو د پناه غوښتنه کیداي شي ختمه شي یا د یوې منفي پریکړې 

 کیدی شي. تاسو کولی شئ د بیرته شړنې په وړاندې خپل خوندیتوب له السه ورکړئ!

 وقتى ریکړه در نه کړي، نو تاسو ممکن قانوني مکه چیرې چارواکي ستاسو سره ستاسو په اقداماتو باندې پ

 . )د مثال په توګه، یو عرض درج کول( استوګنځى چاری لپاره مهم وختونه له السه ورکړئ

 رځي. د چارواکو پریکړه کیدی شي نهایي او مطلق وي او ستاسو د بیرته شړنې خوندیتوب له السه ورکولو پایلې وګ

 ناسبو منورو  نی یاست او دا د پوښتلو وړ دی، تاسو باید د کوچنی معتبر سندونه یا دکه تاسو ادعا کوئ چې تاسو یو کوچ

ر تاسو عمسکه تاسو د دې کار کولو توان نه لرئ، چارواکي ممکن . شواهدو له الرې د کوچني کیدو وړ ثبوت وړاندې کړئ

 .د ديیو وقف شوي پاڼې کې موجو د عمر د طبي ټاکنې په اړه نور معلومات په. معلومولو لپاره طبي معاینې وټاکي

  نۍ پلټنې څخه کم عمر لرئ، چارواکي مسوولیت نه لري چې د کور 14که تاسو یو بې څوکه کم عمره یاست، یعنې تاسو له

ۍ په ه د کورنچارواکي به ستاسو سر. تاسو کولی شئ د کورنۍ د پلټنې پیل کولو لپاره یو غوښتنلیک وړاندې کړئ. پیل کړي

ې موجود کي پاڼې د کم عمر لرونکو کوچنیانو لپاره د کورنۍ د لټون په اړه نور معلومات په یو ځانګړ. ه وکړيلټون کې مرست

 .دي

  پیل کړي څخه زاړه یاست، چارواکي مکلف دي چې د کورنۍ لټون 14که تاسو د بې څوکه کوچنی عمر یاست، یعنې تاسو له .

ف سو مکلتا. ل شواهد وړاندې کړئ چې ستاسو کورنۍ اړیکې تاییدويتاسو باید د کورنۍ په لټون کې همکاري وکړئ او ټو

ره وړاندې ته ژر تر ژ (BFA)یاست چې د هر ترسره شوي کورني لټون ټولې پایلې د کډوالۍ او پناه غوښتنې فډرالي دفتر 

 .د کوچنیانو لپاره د کورنۍ د لټون په اړه نور معلومات په یو وقف شوي پاڼې کې موجود دي کړئ .

 سو باید یاست. تا تابع راپور ورکولو مسؤلیتونویاست نو تاسو پخپله د  ثبتپه توګه د اړیکو په مرکز کې بې کوره ه تاسو د ک

اري ورځ کې راپور ورکړۍ. راپور ورکولو مسؤلیت د لومړي ک د پولیسو مرکزورځو کې د تماس مرکز ته نږدې  14په هر 

ړنالرې کتایید  ددا تړون تر هغه وخته پورې نه پلي کیږي چې تاسو . ه پیل کیږيسره د ثبت شوي نیټې څخه د بې کوره په توګ

 .کې یاست

 

 تاسو دسکه تاسو د پناه غوښتونکي په توګه د همکارۍ لپاره د خپلو مسؤلیتونو په وړاندې سرغړونه کوله، نو دا ممکن 

 !پناغوښتنې غوښتنلیک ارزونې او ستاسو اعتبار باندې به منفي اغیزه وکړي

فتر ډرالي دفکه تاسو دا کار نه کوئ، تاسو ممکن د کډوالۍ او پناه غوښتنې . د همکارۍ او راپور ورکولو مسولیتونه وګوري

(BFA) ي اماتو ټاکلره د اقدستاسو د استوګنځي د ختمولو پریکړه تایید کولو لپا ناتمامه بیرته شړنه کې ونیول شي چې څخه د توقیف

او یا د  حدودیت،منورو پایلو هم تابع یاست لکه ستاسو د اساسي پاملرنې او خدماتو ګټو بندیدل یا  تاسو د. تګ الر یقیني کړي

 . کړنالري زیانونه رامنځته کیدی شي

 :د پناه غوښتنې اقداماتونه .1

a) په اتریش کې د پناه ورکولو لپاره الزم شرطونه: 

اسو د تښایي چې تصویب شوی. تاسو کولی شئ په اعتباری ډول وستاسو د پناه غوښتنې اقدامات . تاسو د پناه غوښتنلیک ورکړئ وه

خص یو مش دخپل استوګنځي اصلي هیواد کې مناسب ځورونې ډار، ستاسو نسل ته منسوبولووړ، مذهب، تابعیت، سیاسي ترغیب یا 

ه ولو څخکدې کار  تاسو د استوګنځي اصلي هیواد خوندیتوب ته هیڅکله هڅه نشي کولی یا تاسو د. ټولنیز ګروپ غړیتوب لري

 .ډارېږئ

 



 

 

b) مرکه: 

  ه د تاسو بس، (لکه څنګه چې په ابتدایي معلوماتو پاڼې کې بیان شوي)کله چې ستاسو د پناه غوښتنې اقدامات تصویب شي

اسو د اصلي د کارمندانو د یوې غړئ سره مرکه کیږي. د کارمندانو غړي ست (BFA)ګډوالۍ او پناه غوښتونی فدرالي دفتر 

 . التو څخه خبر دي او ستاسو د پناه غوښتنې په اړه پریکړه کويهیواد د حا

 ونې و د ځورلطفاً هغه دالیل تشریح کړئ چې تاس. تاسو باید د دې مرکې په ترڅ کې د پناه غوښتنې غوښتنلیک ثابت کړئ

 .ړئمشخص کهمدارنګه ستاسو اصلي هیواد ته د ستنیدلو څخه د مخنیوي کوم بل حقایق او شرایط هم . څخه ویره لرئ

 یږي او کرملنه ټول هغه معلومات چې تاسو د خپلې خوښې الرې په اړه ورکوی او د تیښتې لپاره ستاسو دلیل په محرم ډول د

 .ستاسو د اصلي هیواد چارواکو ته نه لیږدول کیږي

 و ستاس دا اړینه ده چې تاسو د خپل شخصي قضیې تاریخ بشپړ، مفصل او جامع حساب ورکړئ او ځانګړي خطرونه چې

 ! که څه هم وي یواځې حقیقت ته درناوی ورکړئ. سره مخ دي

ې شتون اندیښن ایا ستاسو د بیانونو په اړه هر ډول. ستاسو په بیانونو کې هر درواغونه به ستاسو اعتبار ته زیان ورسوي

  .ولري، تاسو نه به نور هم پوښتنه وشي

 په دې اړه س جوړويدا د چارواکو لخوا د پریکړې کولو لپاره اسا. ده مرکه ستاسو د پناه غوښتنې د اقداماتو خورا مهم برخه 

 چې ایا تاسو ته پناه درکول کیدی شي. 

 شي ن کولېیا استازی، یا قانوني مشاور هم ګډو/مرکه کیدی شي د هغه چا لخوا چې تاسو په باور لرئ، ستاسو وکیل او . 

  باید ( را ښیګڼې دفتیو پلرین، قانوني مشاور یا د ځوانانو وړتی)تازی کالو څخه کم عمر لرئ، ستاسو قانوني اس 18که تاسو د

 .ستاسو په مرکې کې به حاضر وي

 کس له  جنسیت ایا ستاسو د ځورونې څخه ویره ستاسو د جنسي ځان په ټاکلو کې د مداخلې پر بنسټ تاسیس شوه، تاسو د خپل

فاً په ښه نو لط لولو له امله ستاسو د جنسي کس لخوا مرکه وشيالرې مرکې حق لرئ. که تاسو غواړئ چې د تیښتې لپاره د دلی

 .وخت کې موږ ته خبر راکړئ

 

c) ژباړونکي: 

د  تیښتې لپاره که د. چارواکي تاسو ته ژباړونکي وړیا چمتو کوي ترڅو تاسو د ژبني مشکالتو پرته د تیښتې لپاره دلیلونه بیان کړئ

چارواکي  .راکړئ یو کس له لخوا ژباړه وشي، نو لطفاً په ښه وخت کې موږ ته خبردلیلونو له امله تاسو غواړئ چې د خپل جنسیت 

ت څومره و بیاناد ژباړونکي دنده یوازې دا ده چې ستاس. به تر ممکن حد پورې د خپل جنس ژباړونکي چمتو کولو لپاره هڅه وکړي

اره واکو لپیتوب کوي، او لکه څنګه چې د چاردوی یوازې ستاسو او چارواکو تر مینځ د ژبې منځګړ. ممکن وي سمه ژباړه کړئ

 .کارکوونکي کار کوي، ستاسو د بیاناتو په اړه د رازداري سخت قانون پورې تړلې دي

ه لرئ، نو خه ویرڅایا تاسو د ژباړونکي په پوهیدلو کې ستونزې لرئ یا که تاسو د دوی په شتون کې په ښکاره توګه د خبرو کولو 

 .خبر ورکړئلطفاً خپل کارمندانو ته 

 .رکړيلطفاً په یاد ولرئ چې ژباړونکي نشي کولی تاسو ته د پناه غوښتنې د اقداماتو په اړه کوم قانوني معلومات د

 

d) لیکلی ریکارډونه: 

ا ستاسو نکي لخود مرکې په پای کې، دا ریکارډ د ژباړو. ستاسو بیانونه د مرکې په جریان کې ثبت کیږي، یعنې دوی لیکلي کیږي

شپړ وګه او بتکه ستاسو بیانونه په سمه . دا تاسو ته اجازه درکوي چې کوم اصالحات یا اضافه وکړي. ې ژباړل کیږیپه ګټو ک

پي غوښتنه یوه کا تاسو کولی شئ د مرکې په پای کې د دې ریکارډ د. وړاندی شوی وي، نو دا ریکارډ په السلیکولو سره تایید کړئ

 .وکړئ

 

e) :پرېکړه کول 

وه ییه برخه په کړې لود دې پری. ستاسو د پناه غوښتنې د اقداماتو په پایلو کې د چارواکو پریکړه د لیکلې پریکړې په بڼه خپره شوې

 داسې ژبه کې ژباړه شوې کوم چې تاسو پرې پوه شي.

ا یبلطفاً یو ځل  .سپارل کیږيدا پریکړه کیدی شي تاسو ته د چارواکو لخوا په شخصي توګه  درکړئ شي یا د پوستې یا پولیس لخوا 

 .یاد ولرۍ چې تاسو باید په چټکۍ سره د پته د کوم بدلون چارواکو ته خبر ورکړئ



 

 

پریکړه  (BFA)فتر دتاسو حق لرئ چې د اپیل په وسیله د فدرالي اداري محکمې ته بیاکتنه شوې د کډوالۍ او پناه غوښتونی فدرالي 

کې داخل کیدی  (BFA)دې په ترڅ کې او یوازې د پناه غوښتني او کډوالۍ فدرالي دفتر دا ډول اپیل یوازې د یو ټاکلي مو. ولرئ

اسو ته له دې امله ستاسو په پریکړې کې مشخص شوې اپیل کړنالرې الرښوونې په احتیاط سره ولولئ )دا الرښوونې ت شي.

 .ي(معلومات درکوي چې تاسو د کومې پریکړې په مقابل او په کوم موده کې عمل کولی ش

 

f) د اسنادو سپارل 

 ل شيوسپار که تاسو د ابتدایي هرکلي مرکز کې یاست یا د فالحي تاسیساتو ته اختصاصي شوي وی، ستاسو اسناد به هلته. 

به دوی  وا اسنادخیا هغه څوک چې ستاسو د مکاتبه ترالسه کولو واک لري،، د چارواکو له ( وکیل)که تاسو یو قانوني استازی 

 .تصویب اقداماتو په ترڅ کې، سمنونه به په ځانګړې توګه تاسو ته په شخصي توګه درکړئ شيد . ته وسپارل شي

  زی ته انوني استاقکلنۍ څخه کم عمر لرئ او د خپل والدین سره نه یاست، د چارواکو له خوا مکاتبه به ستاسو  18که تاسو د

 څ کې د خپلې په ترالحي دفتر(. نو تاسو باید د خپل قضی)د تایید په اقداماتو کې قانوني مشاور یا د ځوانانو ف وسپارلې شي

 .استوګنې ځای کې د ځوانانو د ګټو دفتر سره په تماس کې پاتې شئ او دوی د خپلو ځایونو په اړه خبر وساتئ

  ئ ه ورکړتکه تاسو د هغه پته څخه لرې یاست چې تاسو یې ورکړئ، هغه اسناد چې ستاسو لپاره ټاکل شوی وي سپارونکې

ه کول په ادو ذخیرلطفاً په یاد ولرئ چې د اسن. په عادي توګه د پوستی دفتر کې(، چیرته چې تاسو دا وروسته اخستلې شئ) شي

 !اسنادو کې د اسنادو رسولو مساوي وي او د هر وخت حد به د دې ځائ څخه پرمخ ځي

 ادي توګه د عپه )ي اتې شي او یا به وسپارل شکه د اسنادو منل د قانوني شرایطو پرته رد شي، نو دا به په اړونده پته کې پ

 لطفاً په یاد ولرئ د اسنادو سپارل شوي ګڼل کیږي د مهم وخت حد د دې ځائ څخه پرمخ ځي.(. پوستی دفتر کې

 ي، ه ومومکه تاسو چارواکو ته د سپارنې اوسنۍ پته نه ده ورکړي او چارواکي نشي کولی ستاسو نوي پته په اسانۍ سر

کیږي  وګه ګڼلدا درکړه هم د شخصي سپارنې په ت. اتو په اړه پریکړه کیدی شي د چارواکو سره هم درکړئ شيستاسو د اقدام

 .او مهم وختونه د دې ځائ څخه پیل کیږي

 .له همدې امله، تل چارواکو ته د پته هر بدلون په اړه خبر ورکړئ

 ترالسه  اختیارشئ د اسنادو د سپارلو لپاره یو با که په موقع تاسو اوس مهال اوږدې مودې استوګنځی نه لرئ، تاسو کولی

ته ژر پفاً دا لط(. د مثال په توګه، په اتریش کې یو پیژندګلوي ژوند کونکې، مرستندویه موسسې، او نور)کونکي مقرر کړئ 

 .بیا ستاسو د قضیې ټول سندونه به هلته وسپارل شي. تر ژره چارواکو ته واستوئ

 نه د یری وختوډدا د ښاروالۍ هغه مرکز دی چې په کوم کې تاسو ژوند کوئ کوم چې )یکو مرکز  د بې کوره خلکو لپاره د اړ

ناغوښتنې ه چې د پدا پدې معنا د. د پناغوښتنې په اقداماتو کې د سپارنې پته نه ګڼل کیږي( بې کوره کسانو لخوا لیدل کیږي

 اقداماتو په ترڅ کې هیڅ اسناد به پدې نه سپارلې کیږي.  

 

g) وستني غوښتنلیک اقدامات کولد ور 

 قانوني د مثال په توګه یو اضافی غوښتنلیک د یو غوښتنلیک څخه وروسته چې کوم)که تاسو یو وروستنې غوښتنلیک ورکړئ 

 ئ.  صیالت لریو وقف شوي خبر پاڼې ټول اړونده تف. پلي کیږی اقداماتو، ځانګړي مقررات ستاسو په (تړون پریکړه په شوې ده

h) تنې غوښتنلیک بیرته اخیستلد پناه غوښ: 

 . په اصولو کې، تاسو نشئ کولی د پناه غوښتنې غوښتنلیک بیرته واخلئ

ً چارواکو ته په لیکلو کې خبر ورک بیرته  دړئ یا که څه هم تاسو اوس هم غواړئ د خپلې پناه غوښتنې اقدامات ختم کړئ، لطفا

 .ستنیدو مشاورتي مرکز یا قانوني مشاور سره اړیکه ونیسئ

 (BFA)دفتر  که تاسو غواړئ خپل پناه غوښتنې غوښتنلیک بیرته واخلئ وروسته له هغې چې د کډوالۍ او پناه غوښتونی فډرالي

دابیرو انوني تقتاسو نور نشي کولی د عادي . لخوا تصویب شوي پریکړه پروړاندې اپیل وشي، دا ستاسو د اپیل اخسیتل ګڼل کیږی

 د اصلي پروکړې سیالۍ وکړئ. (BFA)نی فډرالي دفتر له الرې د کډوالۍ او پناه غوښتو

i) )ستاسو د نیولو لپاره احتمالي نیولو اجازه لیک ) وارنټ 

 : چارواکي ممکن ستاسو د نیولو لپاره د نیولو اجازه لیک صادر کړي که چیرې

 .تاسو دا کړنالره پریښوده؛ دا، که چیرې چارواکو معلوم نه وي چې تاسو چیرته یاست 

  ټاکنې ته په هغه نېټه چې د چارواکو لخوا مقرر شوي دي سره له دې چې دا ترسره شي ته نه حاضریږي.تاسو هغه 



 

 

 .کله چې تاسو وینول شوئ، تاسو به چارواکو ته د امنیتي چارواکو لخوا راوړل کیږئ

j) :د کورنۍ د پناه غوښتنې اقداماتونه 

وازې ه به یتافظت موقف یا پناه غوښتنه ورکړل شوی وي، تاسو د یوې بهرنۍ کورنۍ د یو وګړۍ په توګه کوم ته چې د فرعي مح

 :ورته محافظت درکړل شي که چیرې الندې الزم شرایطونه مطمئن شي

 ستاسو د کورنۍ غړي باید مجرم شوې نه وي 

  یواد کې ستاسو لپاره ممکنه نه دیه د خپلې کورنۍ د غړیو سره د موجوده کورنۍ ژوند دوام په بل 

 ي ت نه وفرعي محافظت ردونې په اړه ستاسو د کورنۍ غړۍ پروړاندي هیڅ ډول ناتمامه اقداما د پناغوښتنې یا 

  تاسو ممکن دEEA یا سویس تبعه )ښاریځ( نه یي 

 ې د ریان کستاسو د کورنۍ غړي د کوم غوښتنلیک چې تاسو حواله کوئ ممکن د کورنۍ د پناه غوښتنې ګامونو په ج

ه شوی که څه هم چې د دې کورنۍ غړی یو ناواد ;غوښتنه نه وي ورکړئ شويیا پناه /فرعي خوندیتوب موقف او

 .کوچني ماشوم وی، دا محدودیت نه تطبیقیږی

ه ه د هیواد پوقع لپارمیرمني باید د م. میرمني، د کوچنیو او ناواده کوچني ماشوم پالرین: د کورنۍ غړي د موقع په توګه ګڼل کیږي

    .ژوند کوياصلي کورنۍ کې د مخکې نه په ګډه 

 

 :ماشومان

عمر( که دوې  کالو څخه کم 18ستاسو لخوا ورکړ شوې غوښتنلیک ستاسو د کوچنیو، ناواده شوي ماشومانو لپاره هم پلي کیږي )د 

فدرالي  وښتونېستاسو سره مل کیږي. که چیرې یو ماشوم په اتریش کې زیږیدلی وي نو تاسو اړ یاست چې د دې کډوالۍ او پناه غ

روسته د تې کیږئ وته د روانو اقداماتو په ترڅ کې راپور ورکړئ. دا بیا هم پلي کیږي کله چې تاسو په اتریش کې پا( BFAدفتر )

ره د د دې س .تاسو ته د تطبیق وړ وي د لیرې کولو ځنډولو حق بشپړ منفی پریکړه ترالسو کولو د استوګنځې حق نه لرۍ او نه

 هماغه وخت کې ورکړئ کیږي.نړیوالې ساتنې لپاره یو غوښتنلیک په 

یکلو کې یا ه په لکه تاسو ته پناه غوښتنه یا د فرعي محافظت موقف درکړل شوی وی، تاسو په اتریش کې د یو ماشوم زېږېدلو لپار

 کي غوښتنلیک وړاندې کړئ.   (BFA)په مستقیمه توګه د کډوالۍ او پناه غوښتنی فدرالي دفتر 

  

k) د استوګنې مستحق ګڼلو کارت: 

ر ستاسو د اعتبا د دې کارت. ستاسو د پناه غوښتنې اقدامات تایید شو نو تاسو ته به د استوګنې د نومولو کارت خپور کړئ شي که

ناه غوښتنې لۍ او پپه دې وخت کې تاسو کارت بیرته د کډوا. پناه غوښتنې د اقداماتو ختمولو یا ورستې پریکړې سره پای ته رسیږي

 ه کړئ.ته ستان (BFA)فدرالي دفتر 

 

l) د فرعي محافظت کارت مستحق ګڼل: 

 پناه غوښتنه: 

نکې کارت صادر بیا تاسو ته د پناه غوښتنې حق لرو به (BFA)که تاسو ته پناه درکړل شوی وي، د پناه غوښتونې فډرالي دفتر 

  15کال د نومبر  2015دا یوازې د تطبیق وړ دی کله چې ستاسو غوښتنلیک د . کړئ

 پاره خدمتلدا کارت په اتریش کې ستاسو د استوګنځای مشروعیت او هویت ثابتولو  سپارلې شوې وي. نیټې یا وروسته کې په

 .دا ناسمه شي کله چې ستاسو د پناه غوښتنې د مستحق ګڼلو حق وضعیت تش او باطل شي. کوي

 

 فرعي تحفظ: 

ې نیولو ضعیت کسو د اصلي هیواد حالت په وکه چیرې یو چارواکی په ډاګه کړي چې تاسو د پناه مستحق نه یاست، خو بیا هم ستا

 یا غیر )د ژوند حق د سرغړونې خطر یا د اعدام سزا منع کول سرغړونې، کړول سره تاسو بیرته نه شړل یا خارج کولی شئ

فدرالي  تنېناه غوښپد کډوالۍ او . ، بیا به تاسو ته د استوګنې موقتي اجازه لیک درکړل شي(انساني عمل یا د سپکاوي درملنه کول

 . به ستاسو لپاره د فرعي محافظت کارت صادر کړيبیا   (BFA)دفتر 

ي اندې شود استوګنې حق د هغې وړ. دا کارت په اتریش کې ستاسو د استوګنځای مشروعیت او هویت ثابتولو لپاره خدمت کوي

سیدو رای ته ک د استوګنې د حق د پاوږدې مودې لپاره د وروستی پرېکړې پورې د اعتبار وړ پاتې وي چې وړاندې شوي غوښتنلی

 مخکې وړاندې شي.



 

 

و د الغوه کیږي  اله حقکه ستاسو د اصلي هیواد ته د شړنه یا بیرته ستنیدو په وړاندې اصلي دلیلونه نور پلي نشي، د استوګنې لنډمه

  فرعي محافظت کارت به باطل شي.

 

ي اداري محکمې ته پریکړه فدرال (BFA)پناه غوښتونې فدرالي دفتر تاسو حق لرئ چې د کډوالۍ او . دا پریکړه په لیکلي بڼه کیږي

 .کارت باید د وروستیو او مطلق پریکړو وروستې چارواکو ته بیرته ستانه شي. د اپیل په وسیله بیاکتنه شوې وي

 

m) :مشوره ورکول 

 ,Caritasتندویه موسسې )ځایي مرستې یا مرس. ستاسو د اقداماتو په ترڅ کې خپلواکه قانوني مشاور  وړیا شتون لرئ

Evangelisches Hilfswerk, Diözese   )همدارنګه کولی شي تاسو سره وړیا مرسته وکړي او د پناه غوښتنې په او نور

 ترڅ کې ستاسو استازیتوب وکړي.

 سره مشغول یاست  د هغه لګښت چې تاسو یې باید تادیه کړئ.( وکیل) تاسو کولی شئ د خپل قانوني استازی

 :وېسزا 3.

 

 : لطفاً په یاد ولرئ چې الندې فعالیتونه، د نورو تر منځ، د تعقیب وړ مسؤلیتونه دي

 

 ،و سکه څه هم تا که تاسو په خپل پناه غوښتنې اقداماتو کې د خپل هویت یا ځائ په اړه چارواکو ته غلط معلومات ورکړو

 .ؤلیتونه په غاړه اخليپوهیږئ چې دا معلومات ناسم دي، تاسو خپل ځان د قانوني تعقیب وړ مس

 قانوني  دل ځان که تاسو د خپلې پناه غوښتنې د اقداماتو په ترڅ کې د راپور ورکولو د مسؤلیت سرغړونه کوله، تاسو خپ

 .تعقیب وړ مسؤلیتونه په غاړه اخلي

 وړ  تعقیب که تاسو د تصویب په ترڅ کې د خپل د ساحوي محدودیتونو څخه سرغړونه کوله، نو تاسو خپل ځان د قانوني

 .مسؤلیتونه په غاړه اخلي

 


