معلومات خاص
درباره عملﮑرد
ﭘناھجوﯾﯽ
شما درخواست ﭘناھجوﯾﯽ ارائﮫ ﮐرده اﯾد و حا در

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

عملﮑرد بررسﯽ
 (.1شما درخواست ﭘناھجوﯾﯽ در اترﯾش بﮫ ﭘولﯾس ،ﯾﮏ سروﯾس امنﯾتﯽ ﯾا در ﯾﮏ ﭘذﯾرش ﭘذﯾرش اولﯾﮫ ارائﮫ ﮐرده اﯾد.
 (.2اﮔر شما درخواست ﭘناھندﮔﯽ تسلﯾم ﮐرده اﯾد ،ﭘولﯾس از شما در مورد شناسنامﮫ و راه سفرتان ﭘرسان خواھد ﮐرد.
درخواست شما برای محافظت بﯾن المللﯽ ﭘس از مصاحبﮥ اولﯾﮫ توسط ﭘولﯾس و دفتر فدرال برای مﮭاجرت و
ﭘناھندﮔﯽ ﯾﮑﯽ از موارد زﯾر را تصمﯾم بﮕﯾرد ،سﭘرده خواھد شد:
-

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

-

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

انتقال بﮫ مرﮐز ﭘذﯾرش تسلﯾم شده مجانﯽ است .حمل و نقل از ﭘﯾش بخش از حماﯾت رفاھﯽ اساسﯽ است.
شما حق انتخاب مرﮐز ﭘذﯾرش ﯾا منطقﮫ ای ﮐﮫ شما بﮫ آن تسلﯾم مﯾشوﯾد را ندارﯾد .درخواست ﭘناھجوﯾﯽ شما فقط موقعﯽ ثبت
مﯽ شود ﮐﮫ شخصا در ﭘذﯾرش ﭘذﯾرش اولﯾﮫ آن را انجام دھﯾد .شما ھمﭼنﯾن مﯽ توانﯾد بﮫ ﭘذﯾرش ﭘذﯾرش اولﯾﮫ برده شوﯾد.
فقط بعد از آ عملﮑرد ﭘناھجوﯾﯽ شروع مﯽ شود .اﮔر شما بﮫ ﭘذﯾرش ﭘذﯾرش اولﯾﮫ برده نشوﯾد  ،درخواست ﭘناھجوﯾﯽ ارائﮫ
شده شما بعد از مصاحبﮫ معتبر بﮫ نظر مﯽ رسد ،ﭘروسس ھای جستجو و تشخﯾص ھوﯾت انجام مﯽ شود .اﮔر شما زﯾر سن
 14ھستﯾد و والدﯾن تان ﮐجا ھستند ،تنﮭا در آن زمان درخواست شما باﯾد تسلﯾم شود ﮐﮫ اﯾن تاﯾﯾد ﮔردد ﮐﮫ مشاور حقوقﯽ
شما در مرﮐز ﭘذﯾرش اولﯾﮫ حضور دارد .لطفا ھمﮫ مدارک موجود فعلﯽ خود را ھمراه خود بﯾاورﯾد -ھمﮫ لباسﮭا و جامﮫ
دان ھای شما توسط ﮐارمندی از جنسﯾت شما جستجو خواھد شد.
برای تشخﯾص ھوﯾت خود و بررسﯽ اﯾنﮑ ﮫ ات رﯾش در حقﯾق ت مس ئول درخواس ت ﭘن اھجوﯾﯽ ش ما اس ت ،اث ر انﮕش تان ش ما
ﮔرفتﮫ مﯽ شود .شما ﯾﮏ ﮐارت عملﮑرد سبز را در مدت  3روز درﯾافت مﯽ ﮐنﯾد

ب ً ﭘ ﯾش

از صدور اﯾن ﮐارت مجاز شده باشد ،ش ما ﯾ ﮏ ﮐ ارت بودوب اش را در مطابق ت ب ﮫ ) Asylgesetz 2005 § 51ق انون
ﭘناھندﮔﯽ ) (AsylG 2005 -2005ﮐارت سفﯾد( را درخواست خواھﯾد ﮐرد.
 (.3حا ﮐﮫ شما درخواست ﭘناھجوﯾﯽ خودتان را ارائﮫ ﮐرده اﯾد  ،شما توسط ﭘولﯾس در م ورد ھوﯾ ت ومس افرت خودت ان
مورد سئوال قرار خواھﯾد ﮔرفت.
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 (.4بﮫ عنوان بخشﯽ از عملﮑرد ﭘذﯾرش -مﮕر اﯾنﮑﮫ درخواست شما قب قبول شده باشد -شما حداقل ﯾﮑبار توسط شخصﯽ
ﮐﮫ درباره درخواست ﭘناھجوﯾﯽ شما تصمﯾم مﯽ ﮔﯾرد مصاحبﮫ خواھﯾد شد .شما ممﮑن است توسط شخص ثالث مورد
اعتماد و ﯾﮏ نماﯾنده در مصاحبﮫ با مقامات ھمراھﯽ شوﯾد .درمورد مصاحبﮫ با ﭘناھجوﯾان زﯾر  18سال ،ﯾﮏ نماﯾنده قنونﯽ
باﯾد حاضر باشد.
 (.5عملﮑرد ﭘذﯾرش ممﮑن است مطابق فوق ختم ﯾابد:
اﮔر عملﮑرد دراﯾن تارﯾخ نشان دھد ﮐﮫ شما محتم مﯽ توانﯾد محافظتﯽ از تعقﯾب قانونﯽ در ﮐشور دﯾﮕر) ﯾﮏ ﮐشور امن
تر( ﭘﯾدا ﮐنﯾد ﮐﮫ مسئول بررسﯽ درخواست شما باشد و در نتﯾجﮫ درخواست شما را در اترﯾش رد مﯽ ﮐنند ﯾا بﮫ د ﯾل دﯾﮕر
مجاز نمﯽ شمارند و شما را قب مطلع مﯽ ﮐنند و بﮫ ﯾﮏ مشاور قانونﯽ ارجاع مﯽ دھند .نقش بعدی توصﯾﮫ ومشورت
است و او در مصاحبﮫ بعدی حاضر خواھد بود .تصمﯾم ﮔﯾری تاحد ممﮑن سرﯾعا بﮫ شما اع م خواھد شد.
بعد از اﯾن مصاحبﮫ  ،ﯾﮏ تصمﯾم ﮔﯾری درباره عملﮑرد ممﮑن است ﯾﮑﯽ از فورم ھای زﯾر را داشتﮫ باشد:
❖ شما مجاز نﯿستﯿد ﮐﮫ بﮫ عملﮑرد ﭘناھجوﯾﯽ داخل شوﯾد :شما اخطار رد شدن ﯾا اخط ار ع دم اج ازه را درﯾاف ت
خواھﯿد داشت.
❖ شما مجاز بﮫ داخل شدن بﮫ عملﮑرد ﭘناھجوﯾﯽ ھستﯾد :بدﯾن معنﯽ ﮐﮫ شما مجوز اقامت درﯾافت خواھﯾد
داشت و

مﯽ توانﯾد بﮫ ﯾﮏ ﭘذﯾرش ﭘذﯾرش ارجاع شوﯾد .درصورت امﮑان در و ﯾت فدرال دﯾﮕر اترﯾش.

اﯾن تصمﯾم ﮔﯾری نشان مﯽ دھد ﮐﮫ درخواست ﭘناھجوﯾﯽ شما بﮫ مرحلﮫ بعدی در شعبﮭمنطقﮫ ای اداره
فدرال رسﯾده است.

اﮔر آن د لت مﯽ ﮐند ﮐﮫ درخواست ﭘناھجوﯾﯽ شما رد نشده  ،شما بطور نورمال مج ز خ اھﯿ ب د ﮐﮫ بﮫ عملﮑرد ﭘناھجوﯾﯽ
داخل شوﯾد ،بدﯾن معنﯽ ﮐﮫ درباره محتوﯾات درخواست شما) د ﯾل فرار از ﮐشور خود( تصمﯿم ﮔﯿری خواھد شد .اﯾن از
تصمﯿم ﮔﯿری درباره محتوﯾات اراٸﮫ شده در عملﮑرد ﭘذﯾرش جلوﮔﯿری نمﯽ ﮐند .شما مج ز اق م درﯾافت خواھﯿد داشت و
مجاز بﮫ داخل شدن بﮫ ﭘناھجوﯾﯽ خواھﯿد شد و اﯾن مانند ﭘروف اقامت قانونﯽ شما در اترﯾش است .ﮔاھﯽ شما بﮫ ﭘذﯾرش
ﭘذﯾرش در و ﯾت دﯾﮕر فدرال ارجاع مﯽ شوﯾد .بااﯾن تصمﯿم ﮔﯿری درخواست ﭘناھجوﯾﯽ شمابﮫ مرحلﮫ بعدی در شعبﮭمنطقﮫ
ای اداره فدرال رسﯿده است.

اﮔر شما مﯽ خواھﯿد ﮐﮫ بﮫ ﮐش ر اصلﯽ خود برﮔردﯾد ،شما مشاوره ای درباره برﮔشتن بﮫ خانﮫ در ھر زمان و در ھر مرحلﮫ
ای از ﭘروسس درﯾافت خواھﯿد ﮐرد .ﭘس از درﯾافت معلومات ﮐﮫ درخواست شما برای ﭘناھندﮔﯽ احتمال رد شدن دارد ،ﯾا
اﮔر دفتر فدرال تصمﯿم برﮔشت شما را صادر ﮐند ،مﮑلف ھستﯿد تا از خدمات مشاورت برﮔشتﯽ استفاده ﮐنﯿد.
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معلومات مﮭم بﯿشتر:
⮘ اﮔر شما درخ اس بع ی ) برای مثال درخواست بﯿشتری از ﯾﮏ درخواست را اراٸﮫ ﮐرده اﯾد ﮐﮫ قب تصمﯿم قانونﯽ
درباره آن ﮔرفتﮫ شده است( داده باشﯿد ،شراﯾط مخصوصﯽ زم خواھد شد .ﯾﮏ دفترﭼﮫ جداﮔانﮫ معلومات درباره اﯾن
را بﮫ شما مﯽ دھد.

⮘ مشاوران مستقل قانونﯽ در ﭘذﯾرش ﭘذﯾرش اولﯿﮫ برای مشورت با شما درباره عملﮑرد ﭘناھجوﯾﯽ حاضر ھستند .شما اﮔر
بخواھﯿد مﯽ توانﯿد با آنﮭا تماس بﮕﯿرﯾد .اما با وجود اﯾن ،شما مﯽ توانﯿد از مشاور قانونﯽ خود) وﮐﯿل( ﮐمﮏ بﮕﯿرﯾد.
مشاور قانونﯽ شخصﯽ است ﮐﮫ در زمﯾنﮫ ملﯾت ھای خارجﯽ و ﭘناھجوﯾﯽ تعلﯾم دﯾده و مﮭارت دارد .اﯾن مشاوران بﮫ
صورت ھدفمند و مستقلﯽ بﮫ شما ﮐمﮏ ﮐرده و در مورد موضوعات قانونﯽ مشورت مﯽ ﮐنند .بع وه ،مشاوران
قانونﯽ موضوعات وظﯾفﮫ خود را محرمانﮫ و سری نﮕﮫ مﯽ دارند.
⮘ بنا بﮫ د ﯾل مختلف  ،شما ممﮑن است بﮫ منظور تحﮑﯾم دﭘورت شدن تان بازداشت شوﯾد .اﮔر شما خودتان را در
بازداشت ببﯾنﯾد ،ﯾﮏ ﮐارمند اداره فدرال با شما تماس ﮔرفتﮫ و با شما ﯾا در بازداشت ﯾا ﭘذﯾرش ﭘذﯾرش اولﯾﮫ مصاحبﮫ
خواھد ﮐرد .شما ھمﭼنﯾن مﯽ توانﯾد در ﭘذﯾرش بازداشت مشورت قانونﯽ درﯾافت ﮐنﯾد.

⮘ اﮔر شما زﯾر  18سال سن داشتﮫ باشﯿد و ندانﯿد ﮐ ﮫ ح ا وال دﯾن ت ان در ﮐج ا مق ﯿم ھس تند  ،لطف ا ف ورا ب ﮫ م ا بﮕوٸﯿ د .ش ما
سﭙس بﮫ نماﯾنده قانونﯽ درطﯽ تمام ﭘروسس معرفﯽ خواھﯿ د ش د ت ا ب ﮫ ﭘ ذﯾرش ﭘ ذﯾرش ارج اع ش وﯾد .الخص وص ،مش اور
قانونﯽ در ھمﮫ مصاحبﮫ ھا حضور خواھد داشت.

⮘ اﮔر شما مشﮑ ت روحﯽ ﯾا مرﯾضﯽ دﯾﮕر داشتﮫ باشﯿد ،لطفا فورا اﯾن مسئلﮫ را بﮫ داﮐتور و مشاور قانونﯽ بﮕوﯾﯿد.
⮘ لطفا اﮔر ترسﯽ از تعقﯾب قانونﯽ در ﮐشور اصلﯽ خود بﮫ دلﯾل حم ت بﮫ وضعﯾت جنسﯽ خود) برای مثال  ،سوء
استفاده جنسﯽ( دارﯾد فورا بﮫ ما بﮕوئﯾد .دراﯾن صورت شما بعدا توسط عضوی از ﮐارمندان از جنسﯾت شما مصاحبﮫ
خواھﯾد شد -مﮕر اﯾنﮑﮫ شما طور دﯾﮕری بخواھﯾد.

⮘ اﮔر شما مﯽ خواھﯿد ﮐﮫ بﮫ ﮐشور اصلﯽ خود بطور اﯾمن و با ﮐرامت برﮔردﯾد ،شما مﯽ توانﯿد از مشاوره در مورد
برﮔشت بﮫ خانﮫ در ھر موقعﯽ و در ھرمرحلﮫ ای از ﭘروسس استفاده ﮐنﯿد .مشاوره در مورد برﮔشت بﮫ خانﮫ بشمول
تشخﯿص انتظار و ﭘﯿش بﯿنﯽ در اترﯾش و ﮐشور اصلﯽ خودتان خواھد بود .اﮔر شما اﯾن ﭘﯿشنﮭاد را قبول ﮐردﯾد  ،مﯽ
توانﯿد ﮐمﮏ مالﯽ درﯾافت ﮐنﯿد.
برای معلومات بﯿشتر درباره سازمان ھاﯾﯽ ﮐﮫ ﮐمﮏ درمورد برﮔشت بﮫ خانﮫ و سرزمﯿن اصلﯽ فراھم مﯽ ﮐنند ،با ﯾﮏ
مشاور قانونﯽ) ﭘذﯾرش ﭘذﯾرش اولﯿﮫ( ﯾا ﯾﮑﯽ از اعضای ﮐارمندان صحبت ﮐنﯿد.

⮘ ﮐمﯾسﯾونر عالﯽ سازمان ملل متحد برای ﭘناھندﮔان):(UNHCR
شما مﯽ توانﯾد با ﮐمﯾسﯾونر سازمان ملل متحد برای ﭘناھندﮔان ھر موقعﯽ تماس بﮕﯾرﯾد :صندوق ﭘستﯽ ،550
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1400وﯾن ;), Tel. No.: 01/26060/5306 (legal departmentاﯾمﯾلausvi@unhcr.org;:تلﯾفون نمبر :
www.unhcr.at.:
لطفا توجﮫ ﮐنﯾد ﮐﮫ  UNHCRبﮫ اترﯾش نمﯽ آﯾد تا مشاوره ارائﮫ دھد.

⮘ احتم ت تم س
Vienna,

A-1010

12,

،www.rechtsanwaelte.atTuchlauben

تلﯾفون +43 (1) 535 12 75 :

⮘ اﮔر شما ھنوز سئوا تﯽ دارﯾد  ،ﮐارمندان ما خوشحال مﯽ شوند بﮫ شما ﮐمﮏ ﮐنند.

Seite 4 von 4

