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سالم،

شما به ألمان أمده ايد ثا در اينجا ثقاضاى پناھندگی کنيد.

در اينجا اطالعاثی در اخثيار شما ميگذاريم ثا بدانيد پروسهء پناھندگی در ألمان 

چگونه انجام می شود و شما را با حقوق و وظايفی که داريد أشنا می کنيم. 

  ثقاضاى پناھندگی کردن، حق مسلم شماست.

البثه شما در طول زمانی که پناھندگی ثان جريان دارد وظايفی ھم داريد، وظيفه 

داريد بطور مسثمر براى يافثن حقيقت با ما ھمکارى کنيد و ھمواره راست 

بگوئيد، در غير اين صورت بيم أن وجود دارد که پناھندگی ثان به خطربيفثد.
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  ورود و  1
ثبت نام

در همان ابتدای ورودتان به خاک آلمان، ثبت نام می شوید. از شما نام تان را 

می پرسیم نام کشورتان و تاریخ تولد تان و مذهب تان را می پرسیم و می پرسیم 

زبان مادری تان چیست و به کدام قومی تعلق دارید. از شما عکس می گیریم و 

 سال نیازی به انگشت نگاری ندارند. ۶ انگشت نگاری می کنیم. بچه های زیر 

پس از ثبت نام، به شما یک کارت شناسایی می دهیم و شما همانجا در مرکزی

که ورودتان ثبت شده تقاضای پناهندگی می کنید. 

 البثه امکان دارد که از ھمان ابثداى ورود شما را به کمپ پناھنده گان منثقل 

کنند. در انجا به شما کارت شناسايی مخصوص ثازه واردين را می دھند و به 

شما اطالع می دھند در چه ثاريخی می ثوانيد شخصا ثقاضاى پناھندگی خود را 

ارائه بدھيد.
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ھنگامی که ثقاضاى پناھندگی می کنيد بايد شخصا حضور داشثه باشيد و کارت 

شناسايی خود را که به ھنگام ورود دريافت کرده ايد ارائه بدھيد و ثمامی اسناد 

ومدارک مهمی را که در اخثيار داريد مثل شناسنامه، پاسپورت، مدارک مربوط 

به سفر، يا اسنادى که به وسيله أن می ثوانيد ثابت کنيد فرار شما ضرورى بوده 

است، ھمراه داشثه باشيد. در اين زمينه می ثوانيد عکس ھم ارائه بدھيد. از شما 

سواالثی می پرسيم پيرامون محل سکونت ثان، مدارس و أموزشگاه ھايی که در 

أن درس خوانده ايد، زبان ھايی که می دانيد و راھهايی که ھنگام سفر پيموده ايد.

به ما اطالع بدھيد أيا ھم اکنون عضوى از اعضاء خانوادهء شما در ألمان بسر می 

برد؟ اين فرد يا افراد کجا زندگی می کنند و أيا ايشان در حال حاضر يا در گذشثه 

درخواست پناھندگی کرده اند؟ در خواست پناھندگی خود را که ارائه داديد، براى 

طول مدثی که در خواست شما در حال بررسی است، نوعی مجوزبراى اقامت 

به شما داده می شود که در ضمن کارت شناسايی شما ھم محسوب می شود. اين 

کارت را ھمه جا ھمراه خود داشثه باشيد.

  ارائه حضورى 
درخواست 2 §
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اما پيش از اينکه پناھندگی شما به جريان بيفثد بايد بررسی کنيم ببينيم أيا ألمان 

موظف به بررسی پرونده پناھندگی شماست يا اين کار در حيطهء وظايف يک 

کشور ديگر اروپايی است. به اين می گويند» روند بررسی دابلين«. شما نمی 

ثوانيد سر خود ثصميم بگيريد کدام کشور پناھندگی شما را بررسی کند. براى 

ھمين، ما بررسی می کنيم ببينيم شما در چه زمانی و از کدام مرز وارد خاک 

اروپاشده ايد و أيا فردى از اعضاء خانواده شما در يکی ازکشور ھاى ديگر 

عضو اثحاديه اروپا بسر می برد يا خير و أيا خودثان قبال در يکی از کشورھاى 

ديگراثحاديه اروپا در خواست پناھندگی داده ايد يا خير. شما اين حق را داريد که 

داليل خودثان را با ما در ميان بگذاريد که چرا نمی ثوانيد به أن کشور باز گرديد. 

ھر گاه مسئوالن امور پناھندگی ألمان، به شما اطالع دھند که مسئوليت بررسی 

پروندهء پناھندگی شما بر عهدهء يکی ديگر از کشور ھاى اروپايی است، ناچار 

خواھيد شد به أن کشوربازگرديد، ثا در أنجا به پروندهء پناھندگی شما رسيدگی 

شود. اين امکان وجود دارد که از راه ھاى قانونی به اين ثصميم مقامات ألمانی 

اعثراض کنيد و عليه اين ثصميم شکايت کنيد. در اين صورت به مهلت قانونی که 

در برگهء ثصميم گيرى ذکر شده ثوجه کنيد. در چنين مواردى بايد وکيل بگيريد.

  روند 
دابلين 3 
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در صورثی که کشور ألمان مسئوليت رسيدگی به پرونده پناھندگی شما را داشثه 

باشد، اداره رسيدگی به امور پناھندگان ألمان با شما مصاحبه اى انجام خواھد داد. 

بالفاصله پس از در خواست پناھندگی در ھمان محل کمپ موقت که به أن وارد 

شده ايد در مورد داليل فرارثان از شما سوااثی انجام خواھد شد. يا اينکه ثاريخ 

مصاحبه پس از ورودثان بطور کثبی به شما ابالغ خواھد شد. در روز و ساعثی 

که به شما اطالع داده می شود، موظف ھسثيد خودثان شخصا حضور پيدا کنيد.

در صورثی که در أن ثاريخ بيمار شويد و يا اينکه احيانا ديرثر در محل حاضر 

شويد، اين موضوع را بالفاصله در ھمان روز به ما اطالع بدھيد. در صورت 

بيمارى، گواھی پزشگ را بعدا با پست براى ما بفرسثيد. 

در غير اين صورت يا در خواست پناھندگی ثان رد خواھد شد يا اينکه به درخواست ثان 

رسيدگی نخواھد گرديد در مصاحبه از شما در بارهء داليل فرارثان سواالثی خواھد شد. 

ھمکاران ما با سرزمين شما و وضعيت أن کامال أشنا ھسثند.

  مصاحبه 
حضورى 4 
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مثرجمين زن يا مرد در محل حضور دارند و سخنان شما را ثرجمه می کنند. 

ھنگام مصاحبه می ثوانيد فرد مورد اعثمادى را ھمراه خود بياوريد. نيازى نيست 

بثرسيد و نگران شويد، وقت کافی در اخثيار شما قرار می گيرد ثا شرح بدھيد 

چرا سرزمين ثان را ثرک گفثه ايد وبه چه دليل نمی ثوانيد به أنجا باز گرديد. 

أنچه مهم است اين است که شما ھمواره و در ھر حال حقيقت را بگوئيد و فقط 

أنچه را که خودثان از سر گذرانده ايد، روايت کنيد. به حرف ديگران ثوجه 

نکنيد اگر به شما ثوصيه کنند، أنچه را که خودثان شخصا از سر نگذرانده ايد 

را ثحويل ما بدھيد. اين موضوع ممکن است ثقاضاى پناھندگی شما را به خطر 

بياندازد.

و يادثان باشد ثمامی پرونده ھايی که ھمراه أورده ايد را به ما نشان ھيد.

ثوجه کنيد ھر أنچه را که شما امروز ھنگام مصاحبه به ما نگفثه ايد و يا ھر مدرکی 
را که امروز به ما نشان نداده ايد، ممکن است در أينده نيز مورد ثوجه اداره 

پناھندگی يا دادگاه رسيده گی به امور پناھندگی قرار نگيرد.

   



8

مصاحبه شما در پروثکل ثبت می شود . سپس مثرجم حرف ھاى شما را شفاھی 

برايثان ثرجمه می کند. در اين ھنگام می ثوانيد بخش ھايی از اين پروثکل را 

ثصحيح يا ثکميل کنيد. 

پروثکل را يا بالفاصله پس از مصاحبه به شما می دھند، يا چند روز بعد أنرا با 

پست برايثان می فرسثند.

اگر در مصاحبه مثوجه حرف ھاى مثرجم نمی شويد، يا احيانا بيمار ھسثيد، اين 

موضوع را در ھمان ابثداى نشست با ما در ميان بگذاريد.

در صورثی که ميل داريد مصاحبه بنا به داليل شخصی از جانب يک فرد 

ھمجنس خودثان انجام بگيرد، اين مساله امکانپذير است. انثخاب مثرجم زن يا 

مرد نيز بنا به ھمان داليل شخصی با شما است. 

براى مصاحبه با گروه ھاى أسيب ديدهء خاص، ھمکارانی ويژه و أموزش ديده 

براى اين گروه در نظر گرفثه شده. اين افراد به ھنگام مصاحبه درکنار افرادى 

قرار می گيرند که به دليل جنسيت شان مورد خشونت قرار گرفثه اند، قربانی 
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خريد و فروش انسان ھسثند، يا قربانی شکنجه ھسثند و يا بنا به داليل ديگرى 

دچارأسيب ھاى روانی شده اند و يا ھنوز به سن قانونی نرسيده اند و بدون 

والدين و خويشاوندان خود فرار کرده اند. 

اگر شما نيزاز اين أسيب ديدگان ھسثيد، بهثر است ھمزمان با ثقاضاى پناھندگی 

اين موضوع را با ما در ميان بگذاريد.

 شما درابثداى پروسه پناھندگی درکمپ پناھندگان بسر می بريد. 

امکان دارد که ثا ھنگام گرفثن پاسخ ثقاضاى پناھندگی ثان در ھمان کمپ بمانيد و 
ممکن است به محل ديگرى منثقل شويد. درصورثی که به محل جديدى نقل مکان 

کرديد حثما أدرس جديد خود را در اخثيار ادارهء امور پناھندگان ،ادارهء اثباع 
خارجی، و احيانا دادگاه قرار بدھيد. اين موضوع بيش از اندازه مهم است زيرا 
ثمامی نامه ھاى شما ھمواره به أدرسی فرسثاده می شود که قبال در اخثيار اين 

ادارات قرار گرفثه است.
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راى اداره امور پناھندگان و ثصميم اين اداره در مورد پذيرفثن يا نپذيرفثن 

ثقاضاى پناھندگی شما، بطور کثبی براى شما ارسال ميشود. در صورثی که 

مشاور حقوقی داشثه باشيد وکيل شما نامه اداره امور پناھندگان را دريافت می 

کند.

در صورثی که با ثصميم گيرى اداره امور پناھندگان موافق نيسثيد، حق داريد 

به اين پاسخ اعثراض کنيد. به مهلثی که براى اعثراض در نظر گرفثه شده و 

در نامه ذکر شده است ثوجه کنيد. ثنها ظرف ھمان مدثی که در نامه ذکرشده 

فرصت براى شکايت کردن داريد. درصورثی که به راى اعثراض می کنيد 

حثما وکيل بگيريد.

  نثيجه روند 
پناھندگی 5 
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در صورثی که اداره امور پناھندگان با ثقاضاى پناھندگی شما موافقت 
نکند و بعد دادگاه نيز شکايت شما را رد کند، بايد ثا ثاريخی که به شما مهلت می دھند 

خاک ألمان را ثرک کنيد. در صورثی که مايل نباشيد داوطلبانه خاک ألمان را ثرک 
کنيد، ممکن است شما را اخراج کنند. در اينگونه موارد ثصميم گيرنده ادارهء امور 

اثباع خارجی است. ازامکاناثی که مراکز مشاوره در سراسر ألمان در مورد »بازگشت 
داوطلبانه« در اخثيار قرار می دھند به موقع، اسثفاده کنيد. 

اين مراکز کليه اطالعات الزم را در مورد نحوه و امکانات بازگشت در اخثيار شما 
قرارمی دھند

در صورثی که پاسخ مثبثی دريافت کنيد، ادارهء اثباع خارجی به شما 
اجازه اقامت می دھد. 

مدت اجازهء اقامت شما بسثگی به وضعيت و درجهء نيازمندى شما به امنيت و 
پشثيبانی دارد و ممکن است بين يک ثا سه سال باشد.

ثصميم منفی

ثصميم مثبت
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يادداشثها
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اطالعات مربوط به طراحی ونشر 

ناشر:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Referat Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation 
Frankenstraße 210 

90461 Nürnberg 
E-Mail: info@bamf.bund.de 

Internet: www.bamf.de

منبع:
Publikationsstelle des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge 
www.bamf.de / publikationen

ثاريخ گرد آورى:  
04/2021 

چاپ:
Silber Druck oHG, 34266 Niestetal

طرح: 
KonzeptQuartier® GmbH, Fürth

گرافيک:  
Materna GmbH, Dortmund

پيش نويس طرح: 
Saliha Kubilay, Referat Öffentlichkeitsarbeit,   

Veranstaltungsmanagement, interne Kommunikation

روابط عمومی:
Referat Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement,  

interne Kommunikation; Abteilung 2, Internationale Aufgaben,  
Grundlagen Asylverfahren und Migration

اين جزوه از جمله ثالشهاى اداره فدرال ألمان براى مهاجرت و پناھندگی است، 
فروشی نيست، بطور رايگان ثوزيع می شود  و حاوى ثوضيحاثی است  در مورد 

فيلم: »اطالعاثی پيرامون روند پناھندگی« که در  نشانی 
www.bamf.de/as ylfilm يافت می شود.
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