اطالعات اساسی برای متقاضیان حمایت بین المللی در یونان
متماضی حمایت بین المللی فرد خارجی و یا شخصی می باشد که تابعیت هیچ کشوری را ندارد و به صورت شفاهی و
یا کتبی به مراجع یونانی تماضای پناهندگی و یا دیپورت نشدن می نماید به خاطر ترس از زیر تعمیب بودن به دالیل:
لومیتی ،مذهبی ،ملیتی ،شرکت در گروهها و احزاب اجتماعی خاص یا عماید سیاسی و یا چون که مورد صدمات جدی
در کشور خود یا کشور لبلی که در آن بوده ،خصوصا ً مورد مجازات مرگ یا اعدام یا شکنجه و رفتار ؼیر انسانی و
توهین آمیز لرار نگیرد یا زندگی و سالمتی اش از جنگ داخلی و یا منطمه ای در خطر می باشد.
فرد خارجی که بر اساس ممررات « دوبلین  »2به یونان برگردانده شده است هم ،متماضی حمایت بین المللی به شمار
می آید.
تقاضای حمایت بین المللی :چطور و در کجا می توانید تقاضایتان را ارائه کنید


ممامات ذیصالح که شما می توانید تماضای خود را ارائه نمایید ،دفاتر ساحوی پناهندگی و همچنین شعبه های
دفاتر ساحوی پناهندگی می باشند.
توجه
به اطالع شما می رسانیم که ادارۀ پناهندگی مسئول تسلیم شدن درخواست شما نیست :الؾ) اگر در گذشته
تماضای حمایت بین المللی به پلیس ارائه داده اید و در جریان می باشد .ب) اگر دارندۀ کارت مخصوص
متماضی پناهندگی اتباع خارجی ( کارت سرخ) هستید.
همچنین به اطالع شما می رسانیم که در هر صورت از شما انگشت نگاری خواهد شد تا ادارۀ پناهندگی
مطلع شود که اگر لبالً تماضای حمایت بین المللی ارائه داده اید ،دراین صورت فورا ً مشخص خواهد شد که
اگر تماضای مربوطۀ شما در جریان می باشد.



اگر بندی هستید و یا در مراکز پذیرش و شناسایی به سر می برید ،مسئولین پلیسی که در آنجا بندی هستید یا
مسئولین مرکز پذیرش که در آنجا می باشید ،میل شما را برای ارائۀ تماضای حمایت بین المللی به ادارۀ
پناهندگی اطالع خواهند داد.
باید خودتان شخصا ً بصورت شفاهی یا کتبی تماضای حمایت بین المللی خود را ارائه دهید ،چنانچه اعضای
خانوادۀ شما همراه تان در یونان هستند و می خواهند ،شما می توانید برای آنان هم درخواست کنید و باید که
آنها هم همراه شما به ادارۀ پناهندگی آورده شوند.
زمانیکه تماضایتان را ارائه می دهید اگر نمی توانید متوجه کارمند ادارۀ پناهندگی شوید ،مطلع باشید که
ترجمان برای کمک به شما برای برلراری ارتباط وجود دارد.
زمانیکه تماضایتان را ارائه می دهید باید با صدالت و راستی کامل به سواالت کارمند مسؤول جواب بدهید.
اگر اطالعات نادرست بدهید یا دروغ بگویید ،تاثیر منفی بر تصمیم گیری به تماضایتان خواهد داشت.
اگر شما زیر سن و بدون همراه هستید یعنی زیر  18سال هستید و یک فرد بالػ که باید مسئولیت از حفاظت
شما را به عهده داشته باشد همراه تان نیست ،مطابك با لوانین یونان یا عمالً ،مسؤولین باید فورا ً به سارنوا ِل
(دادستان) مسؤول اطالع دهند .سارنوال نماینده ای برای تان تعیین خواهد کرد که مسؤولیت شما را به عهده
خواهد داشت و از منافع شما حمایه خواهد کرد .اگر زیر  15سال هستید باید تماضای حمایت بین المللی
توسط نماینده ای که برایتان تعیین شده ،ارائه شود .اگر باالی  15سال هستید می توانید خودتان شخصا ً
تماضای تان را ارائه دهید .ممامات برای حفاظت از شما و الامت شما در محیطی مناسب که برای افراد زیر
سن می باشد ،الدامات الزم را انجام می دهند.
زمانیکه تماضای حمایت بین المللی می کنید از شما عکس گرفته و انگشت نگاری خواهد شد ،همچنین از
اعضای خانوادۀ تان که باالی  14سال هستند .اثر انگشتان وارد پایگاه مرکزی اروپا ( یوروداک)
 EURODACخواهد شد و اگر تماضای حمایت بین المللی در کشور دیگر اروپایی کرده اید که ممررات «
دوبلین  »3در آنجا اجرا می شود ،برای بررسی تماضای تان به آن کشور منتمل خواهید شد.























باید مدارک سفرتان (پاسپورت) یا هر مدرکی که دارید و مربوط به بررسی تماضای تان می شود را تسلیم
کنید و هر مدرکی که مربوط به شناسایی هویت شما ( نام ،تخلص ،تاریخ تولد و ،)...کشورمبدایی ،جای
تولد ،وضعیت خانوادگی شما و اعضای خانوادۀ تان می شود را تحویل دهید.
ممکن است مورد بازرسی بدنی (تالشی) لرار بگیرید و یا وسایلی را که به هراه دارید تالشی شوند در
ضمن مورد معاینات پزشکی لرار بگیرید.
ادارۀ پناهندگی برای تان تاریخ مصاحبه را تعیین خواهد کرد و کارت متماضی حمایت بین المللی دریافت
خواهید کرد که ممکن است تا شش ماه اعتبار داشته باشد .این کارت را باید همیشه همراه خود داشته باشید.
زمانیکه تماضای تان را ارائه می دهید ممامات مسؤول مؤظفند به زبانی که متوجه می شوید شما را راجع به
مراحل ،حك و حموق تان ،وظایؾ تان و همچنین مهلت های ممرر شده در مدت مراحل با خبر سازند.
اگر لربانی شکنجه ،تجاوز یا انواع دیگر اعمال خشونت آمیز هستید ،باید ممامات را مطلع کنید تا به شما
کمک کنند.
می توانید درخواست کنید تا با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تماس شوید یا به
سازمانی که از نظر حمولی ،طبابت و روحی و روانی کمک ارائه می دهد.
در تمام مدت مراحل این حك را دارید که از وکیل یا دیگر مشاور انتخابی خودتان کمک بخواهید (بدون
دخالت ادارۀ پناهندگی) .مصارؾ و هزینه های وکیل یا دیگر مشاور به عهدۀ خود شما می باشد.
اگر شما بخواهید می تواند زمان کوتاهی به شما داده شود برای آماده شدن مناسب برای مصاحبه و مشوره با
وکیل یا مشاور دیگری تا به شما در مدت مراحل کمک شود.
زن ادارۀ پناهندگی و ترجمان زن
اگر زن هستید می توانید درخواست کنید که مصاحبۀ تان توسط کارمند ِ
انجام شود ،البته اگر امکان آن وجود داشته باشد.
به هر صورت می توانید درخواست کنید که مصاحبه و ترجمانی توسط کارمندانی که زن و مرد بودن آنها
نظر به خواستۀ شما می باشد انجام شود ،البته اگر علتهای جدی برای این موضوع وجود داشته باشد .این
تماضای شما از طرؾ اداره بررسی گردیده و اگر امکان آن باشد ،عملی خواهد شد.
اگر فرد زیر سن بدون همراه هستید باید توسط نمایندۀ تان برای مصاحبه اطالع داده شوید .نماینده تان
دعوت خواهد شد و می تواند که در مصاحبه همراه تان باشد .ممامات می توانند از شما معایناتی به عمل
آورند تا سن و سال شما را تعیین کنند .برای انجام این معاینات باید شما و نماینده تان با خبر شده باشید و
شما یا نماینده تان با آن موافمت کرده باشید.

انصراف (رها کردن) و توقف تقاضای حمایت بین المللی




هر زمانیکه بخواهید می توانید از تماضای تان انصراؾ بدهید .باید خودتان شخصا ً به دفتر ساحوی پناهندگی
رفته و به صورت کتبی انصراؾ دهید .اگر انصراؾ دهید اداره تماضای تان را دیگر بررسی نخواهد کرد
ودر صورت نداشتن دیگر اجازۀ الامت لانونی باید کشور را ترک کنید.
ادارۀ پناهندگی ممکن است فرض کند که دیگر عالله به ادامۀ بررسی تماضای تان ندارید ( لؽو تماضا به
صورت خاموش) و بررسی آن را تولؾ دهد:
 .1در صورت ندادن اطالعات با ارزشی که مربوط به تماضای تان بوده و ممامات از شما خواسته
باشند یا
 .2اگر به مصاحبه نروید یا
 .3اگر از محل بندی بودن بگریزید یا
 .4اجرا نکردن وظایفی که پولیس در عوض بندی کردن تان برای شما وضع کرده بود یا
 .5اگر از محل الامتی که ممامات برای شما مشخص کرده بدون اطالع شان بروید یا
 .6اگر از کشور بروید بدون اینکه از ادارۀ پناهندگی اجازه گرفته باشید یا
 .7اگر سریعا ً ادارۀ پناهندگی را از تؽییرات آدرس و مشخصات تماس تان ( تلفن و ؼیره) با خبر
نکنید یا
 .8اگر با ادارۀ پناهندگی به تماس نشوید در صورتی که از شما خواسته شده باشد یا
روز کاری بعد از تاریخ ختم اعتبار آن نروید.
 .9اگر برای تمدید کارت تان حداکثر یک ِ
در صورتیکه ادارۀ پناهندگی بررسی تماضای تان را تولؾ دهد این حك را دارید که درخواست ادامۀ
بررسی آن را نمایید .می بایست به ادارۀ پناهندگی رفته و تشریح کنید که به چه دلیلی از طرؾ اداره

پناهندگی فرض نشود که تماضای شما برای تان اهمیت ندارد .اداره در این مورد تصمیم خواهد گرفت .اگر
تماضای تان از طرؾ اداره رد شود ،حك دارید که درخواست بررسی مجدد (تجدید نظر) آن را بدهید.
مراحل بررسی تقاضاهای حمایت بین المللی














در روزیکه اداره برای تان مشخص کرده با کارمند ادارۀ پناهندگی مصاحبه خواهید کرد .باید با صدالت و
راستی کامل به سواالت او جواب بدهید ،فمط ولایع حمیمی را با تمام جزییات بیان کنید و هیچ اطالعاتی را
که مربوط به تماضای شما می شود پنهان نکنید .اگر دروغ بگویید و اطالعات ؼیر حمیمی بدهید ،تاثیر منفی
بر تصمیم گیری برای تماضای تان خواهد داشت.
کارمند ادارۀ پناهندگی از شما در مدت مصاحبه سواالتی را پرسان خواهد کرد در رابطه با :اطالعاتی که
در تماضای خود ذکر کرده اید ،مشخصات شناسایی شما (نام ،تخلص و ،)...چطور به یونان آمده اید،
علتهایی که از کشور زادگاه خود رفته اید و یا در صورت نداشتن تابعیت کدام کشوری ،علتهای رفتن تان از
کشوری که درآن ممیم بودید ،اگر بی وطن هستید و همچنین علتهایی که به خاطر ان نمی توانید یا نمی
خواهید به آن کشور برگردید .در طول مصاحبه می توانید مدارک و اطالعاتی را که ضروری فکر می کنید
عالوه نمایید .
اگر بخاطر زبان نمی توانید با کارمند اداره پناهندگی در زمان مصاحبه تماس برلرار نمایید ،ترجمان هم در
مصاحبه حاضر خواهد بود.
می توانید همراه با وکیل یا مشاور دیگری (حمولی ،داکتر ،روانشناس یا مددکار اجتماعی) به مصاحبه
بروید.
حرفهایی را که در مصاحبه خواهید گفت محرمانه بالی خواهند ماند.
مصاحبه ممکن است صدابرداری (ثبت صدا) گردد .اگر مصاحبه صدابرداری نشود ،کارمند ممکن است
یک متن (گزارش کامل) نوشته کند که شامل همۀ سواالت و جوابهای مصاحبه خواهد بود .در این صورت
شما باید به کمک ترجمان این متن را کنترل نمایید و تمام محتوای آن را تأیید نمایید یا که بخواهید اصالحاتی
انجام شود و آن را امضا کنید .هر زمان که بخواهید می توانید کاپی از این متن یا گزارش و یا صدای ثبت
شدۀ مصاحبه تان را بگیرید.
ت
بعد از مصاحبه ادارۀ پناهندگی تصمیم خواهد گرفت که شما را به حیث پناهنده بپذیرد یا به شما الام ِ
حمایت کمکی اعطا نماید و یا درخواست تان را رد کند ( لبول نکند).
زمانیکه تصمیم (جواب) تماضایتان صادر شود برای تحویل گرفتن آن ،ادارۀ پناهندگی نظر به مشخصات
تماس تان که اعالم کرده اید یا با تلفن یا با نامه یا با تلگراؾ یا با فکس و یا با ایمیل به اطالعتان خواهد
رساند.
ادارۀ پناهندگی باید با کمک ترجمان به زبانی که متوجه می شوید تصمیم (جواب) را به شما تسلیم کند.

وظایف متقاضیان حمایت بین المللی
شما به حیث متماضی حمایت بین المللی در یونان وظیفه دارید:









تا خالص شدن بررسی تماضای تان در یونان بمانید.
با ممامات یونانی در مورد هر موضوعی که مربوط به تماضای تان می شود و هم چنین در رابطه با
شناسایی مشخصات خود (نام ،تخلص ،تاریخ تولد و ؼیره) همکاری نمایید.
خودتان شخصا ً جهت تمدید کردن کارت تان لبل از تاریخ ختم آن و حداکثر یک روز کاری بعد از تاریخ
ختم اعتبار آن  ،به ادارۀ پناهندگی بروید.
آدرس محل سکونت و مشخصات تماس تان ( تلفن و ؼیره) و هر نوع تؽییرات در آنها را فورا ً به ادارۀ
پناهندگی اطالع دهید .ادارۀ پناهندگی مدارکی که در رابطه با تماضای شما می باشد را به آدرسی که اعالم
کرده اید خواهد فرستاد.
مهلت هایی را که در مراحل مختلؾ بررسی تماضای تان برای شما تعیین می کنند را مراعات بکنید.
وضعیت مالی والعی خودتان را در صورتی که از کمک های دولتی بهره می برید ،آشکار سازید.
در صورت سکونت تان در مرکز نگهداری یا محل دیگری ،با وظایفی که برای تان تعیین شده خودتان را
تطابك دهید.

حقوق متقاضیان حمایت بین المللی












به حیث متماضی حمایت بین المللی در یونان:
تا ختم بررسی تماضای تان دی پورت شدن شما ممنوع می باشد.
می توانید به صورت آزاد در کشور رفت و آمد کنید مگر اینکه در کارتی که گرفته اید بطور مشخص
لسمتهای خاصی از کشور تعیین شود که اجازه نیست در آنجا رفت و آمد نمایید.
اگر سرپناه برای سکونت ندارید می توانید تماضا نمایید که در مرکز نگهداری یا در محل دیگری جای داده
شوید.
حك کارکردن در زیر شرایطی که لوانین یونان تعیین می کنند را دارید.
به حیث کارگر ،مانند شهروندان یونانی دارای حموق و تعهدات خدمات اجتماعی (بیمه ای) هستید.
خدمات دوا و درمان و بستری شدن در شفاخانه را به صورت رایگان در اختیار دارید اگر بدون خدمات
اجتماعی (بیمه) و در فمر باشید.
فرزندان تان – و شما اگر زیر سن هستید -دسترسی رایگان به آموزش دولتی دارید.
دسترسی رایگان به آموزشهای حرفه ای (کاری) را دارید.
اگر فردی با معیوبیت  %67به باال هستید این حك را دارید که کمک خرجی معیوبی دریافت کنید البته اگر
الامت شما در مرکز نگهداری ممدور نباشد.
به حیث متماضی حمایت بین المللی نمی توانید به ؼیر از یونان به جای دیگری سفر کنید.
به حیث متماضی حمایت بین المللی نمی توانید که خانواده تان را از کشور اصلی تان به یونان بیاورید.

حق تقاضای تصمیم گیری مجدد دربارۀ کیس (تجدید نظر) و بررسی در مرحلۀ دوم
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اگر تماضایتان مورد لبول والع نشده یا به شما وضعیت (الامت) حمایت کمکی اعطا شده و فکر می کنید که
مستحك وضعیت (الامت) پناهنده هستید ،این حك را دارید که تماضای بررسی مجدد کیس تان را از مسؤولین
مربوطه نمایید .در مدت مهلت های اشاره شده در تصمیم صادره ای که تحویل گرفته اید ،باید تماضای
بررسی مجدد کیس تان (تجدید نظر) را به دفتر ساحوی پناهندگی یا به شعبه های دفاتر ساحوی پناهندگی که
به شما تصمیم را تسلیم کرده بودند ،تحویل دهید.
این مهلت از روز بعد از اینکه تصمیم به شما تسلیم می گردد شروع می شود .اگر به هر دلیلی این تصمیم
(جواب) به شما تحویل داده نشده ،مهلت دارید تا  60روز بعد از روزختم تاریخ اعتبار کارت تان و یا 60
روز بعد از اینکه جواب کتبی شما تسلیم تان گردیده ،درخواست بررسی مجدد (تجدید نظر) نمایید.
تماضا برای بررسی مجدد کیس تان ( تجدید نظر) توسط کمیسیون تجدید نظر بررسی خواهد شد .کمیسیون
تجدید نظر معموالً بر اساس مدارک موجود در پرونده تان ،تماضای تجدید نظر را بررسی خواهد کرد و
شما را برای مصاحبه دعوت نخواهد کرد .ولی از تاریخ رسیدگی به تماضای تان برای بررسی مجدد (تجدید
نظر) مطلع خواهید شد ،همچنان مطلع خواهید شد اگر مایل هستید ،چه ولت می توانید مدارک یا اطالعات
زیادتری را برای اینکه توسط کمیسیون بررسی مجدد (تجدید نظر) مد نظر لرار بگیرد ،تحویل دهید.
در حالیکه تماضای بررسی مجدد کیس (تجدید نظر) تان در حال بررسی می باشد می توانید از آن انصراؾ
دهید .باید خودتان شخصا ً به دفتر ساحوی پناهندگی که تماضای تجدید نظرتان را داده بودید ،رفته و به
صورت کتبی از آن انصراؾ دهید .اگر انصراؾ دهید تماضای تجدید نظرتان بررسی نخواهد شد و در
صورت نداشتن دیگر اجازۀ الامت لانونی باید کشور را ترک نمایید.
کمیسیون بررسی مجدد (تجدید نظر) ممکن است فرض نماید که دیگر عالله ای به ادامۀ بررسی درخواست
تجدید نظرتان ندارید (لؽو بصورت خاموش) و مراحل بررسی آن را تولؾ دهد:
در صورت ندادن اطالعات با ارزشی که مربوط به تماضای تان بوده و ممامات از شما خواسته باشند یا
اگر از محل بندی بودنتان بگریزید یا
اجرا نکردن وظایفی که پولیس بجای بندی کردنتان برای شما وضع کرده بود یا
اگر از محل الامتی که ممامات برای شما مشخص کرده بدون اطالع شان بروید یا
اگر از کشور بروید بدون اینکه از ادارۀ پناهندگی اجازه گرفته باشید یا
اگر سریعا ً ادارۀ پناهندگی را از تؽییرات آدرس و مشخصات تماس تان ( تلفن و ؼیره) با خبر نکنید یا
اگر با مسؤولین بررسی مجدد (تجدید نظر) به تماس نشوید در صورتی که از شما خواسته شده باشد یا
روز کاری بعد از تاریخ ختم اعتبار آن نروید.
اگر برای تمدید کارت تان حداکثر یک ِ







در صورتی که کمیسیون بررسی مجدد (تجدید نظر) تصمیم بگیرد که از شما برای مصاحبه دعوت نماید،
حدالل  5روز کاری لبل از تاریخ مصاحبه از آن مطلع خواهید شد .این حك را دارید که به کمیسیون بررسی
مجدد ( تجدید نظر) همراه با وکیل یا مشاور دیگری بروید .حتی اگر به کمیسیون تجدید نظر هم نروید،
تماضای تجدید نظرتان به صورت معمول بررسی خواهد شد.
ت
کمیسیون بررسی مجدد (تجدید نظر) تصمیم خواهد گرفت که شما را به حیث پناهنده بپذیرد یا به شما حمای ِ
کمکی اعطا نماید و یا درخواست تان را رد نماید (لبول نکند).
مراحل تحویل دادن تصمیم صادره از کمیسیون بررسی مجدد نیز ،به مانند مراحل تحویل دادن تصمیم
صادره از ادارۀ پناهندگی می باشد.
اگر تماضای بررسی مجدد (تجدید نظر) تان مورد لبول والع نشد یا به شما وضعیت (الامت) حمایت کمکی
اعطا گردید و فکر می کنید که حك داشتن وضعیت (الامت) پناهنده را دارید ،می توانید درخواست باطل
شدن آنرا در محکمۀ مسئول نمایید .این در خواست باطل شدن خاصیت به عمب افتادن خودکار(اتوماتیک) را
ندارد ،یعنی امکان دور کردن شما از کشور وجود دارد.

بندی کردن (قید کردن) متقاضیان حمایت بین المللی
باید بدانید که:




متماضی حمایت بین المللی تنها به این دلیل بندی نیست که به صورت ؼیر لانونی به کشور وارد شده یا در
کشور به صورت ؼیر لانونی به سر می برد.
اگر تماضای حمایت بین المللی می کنید و بندی هستید چونکه جرم جزایی مرتکب شده اید ،در حالت بندی
بودن به سر خواهید برد.
اگر تماضای حمایت بین المللی می کنید در زمانیکه بندی هستید چونکه به صورت ؼیر لانونی وارد کشور
شده اید یا هنوز تصمیم برای دور کردن شما از کشور صادر نشده ،ممکن است اگر پولیس تشخیص دهد
همچنان در حالت بندی بودن به سر ببرید:

الؾ ) برای دست یابی به مشخصات شناسایی یا اصلی شما ،یا
ب) برای اینکه مشخصاتی که نظر به آنها تماضای حمایت بین المللی کرده اید شناسایی گردند و داشتن آن مشخصات
در صورت دیگر ؼیر ممکن بوده باشد خصوصا ً که خطر فرار هم وجود دارد.
تصمیم
پ) اگر دالیل محکم و اساسی ثابت گردد که شما فمط برای به عمب انداختن و یا جلوگیری از اجرای
ِ
برگرداندن تماضای حمایت بین المللی می کنید.
ت) اگر خطر برای امنیت ملی یا نظم عمومی تشخیص داده شوید یا
ث) اگر خطرجدی برای فرار ،نظر به لانون ) (EEشمارۀ  604/2013وجود دارد و برای اطمینان از انجام مراحل
انتمال نظر به لانون ذکر شده در باال.






پولیس یونان ممکن است به خاطر امنیت ملی یا نظم عمومی تشخیص دهد که بندی بودن شما ضروری می
باشد ،حتی اگر بندی هم نباشید ،در صورتی که شرایط دیگری در مورد شما لابل اجرا نمی باشد.
بندی بودن شما ممکن است از  45روزالی  18ماه طول بکشد و آن بستگی به علت بندی بودن شما دارد.
رئیس پولیس در مورد بندی بو دن شما تصمیم می گیردکه باید در تصمیمش به طور صحیح تشریح کند چرا
تصمیم به بندی کردن شما گرفته است.
ذیصالح محکمۀ
این حك را دارید که بر علیه تصمیم بندی کردن تان اعتراضی در حضور رئیس یا لاضی
ِ
مرحلۀ اول اداری ،در ساحه ای که بندی هستید ارائه دهید.
اگر بندی هستید یا در خدمات پذیرش و شناسایی به سر می برید  ،کارت متماضی حمایت بین المللی باید در
روزیکه آزاد خواهید شد به شما داده شود ،چنانچه هنوز تماضای شما در جریان و رسیدگی می باشد ،باید
حتما ً ظرؾ مدت  10روز به دفتر ساحوی پناهندگی بروید و مشخصات تماس تان (تلفن و ؼیره) را اعالم
نمایید و برایتان کارت داده شود در صورتیکه هنوز داده نشده.

مدارک مهم جدید برای ارائه تقاضای حمایت بین المللی









پس از رد شدن تماضای بررسی مجدد (تجدید نظر) یا پس از رد شدن تماضای حمایت بین المللی تان و پس
از آنکه مهلت ممرر که می توانستید تماضای بررسی مجدد (تجدید نظر) کنید سپری شد ،اگر مدارک مهم
جدیدی حاصل شد ،می توانید تماضای جدیدی ارائه نمایید (تماضای تعمیب).
باید تماضای تعمیب را به یک دفتر ساحوی پناهندگی یا به شعبه های دفتر ساحوی پناهندگی ارائه دهید .باید
تصمیمی که مطابك با آن درخواست اولیه شما مورد لبول والع نشد را همراه تان داشته باشید و به طور
مکتوب مدارک جدید و مهمی را که پیش آمده اند ارائه دهید .بعد از تحویل تماضای تعمیب ،به شما کارت
متماضی حمایت بین المللی داده نخواهد شد.
ادارۀ پناهندگی این مدارک جدیدی را که تحویل خواهید داد ،بررسی خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت که
اگر برای تماضای حمایت بین المللی مهم هستند.
اگر اداره درخواست تعمیب را رد نماید (لبول نکند) ،می توانید از حضور کمیسیون بررسی مجدد ،ظرؾ
مدت  15روز تماضای بررسی مجدد (تجدید نظر) نمایید .این فرصت از روز بعد از اینکه تصمیم مربوطه
را تحویل گرفتید ،شروع می شود.
فمط اگر تماضای تعمیب پذیرفته شود به شما کارت متماضی حمایت بین المللی داده خواهد شد و بررسی
تماضای تان توسط ادارۀ پناهندگی ادامه پیدا خواهد کرد.

می خواهیم به اطالع تان برسانیم که وارد شدن این اشیاء به محل ادارۀ پناهندگی ممنوع می باشد :سالح ،اشیاء نوک
تیز یا اشیاء دیگری که ممکن است برای ایجاد جراحت مورد استفاده لرار بگیرند ،مواد منفجره و مواد لابل آتش
سوزی ،مواد شیمیایی و مواد سمی.
هم چنین ورود افرادی که بیگ یا دستکول یا ساک حمل می کنند ممنوع خواهد بود ،به ؼیراز دوسیه برای کاؼذ و
دستکولهای خورد.
استفاده از موبایل فمط محدود به فضای بیرونی ادارۀ پناهندگی خواهد بود ،در حالیکه هر نوع عکسبرداری یا
فلمبرداری از فضاهای داخل و خارج ادارۀ پناهندگی ممنوع خواهد بود.

