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معلومات خاص
درباره عملکرد پناهجویی
شما درخواست پناهجویی ارائه کرده اید و حاال در

عملکرد پذیرش
که از شما سئواالتی درباره مسافرت و معلومات ضروری دیگر پرسان خواهد شد.

عملکرد بررسی
 ).1شما درخواست پناهجویی در اتریش به پولیس ،یک سرویس امنیتی یا در یک سنتر پذیرش اولیه ارائه کرده اید.

 ).2درخواست پناهجویی شما فقط موقعی ثبت می شود که شخصا در سنتر پذیرش اولیه آن را انجام دهید .شما همچنین می
توانید به سنتر پذیرش اولیه برده شوید.
فقط بعد از آ عملکرد پناهجویی شروع می شود .اگر شما به سنتر پذیرش اولیه برده نشوید  ،درخواست پناهجویی ارائه شده
شما بعد از مصاحبه معتبر به نظر می رسد ،پروسس های جستجو و تشخیص هویت انجام می شود .لطفا همه مدارک موجود
فعلی خود را همراه خود بیاورید -همه لباسها و جامه دان های شما توسط کارمندی از جنسیت شما جستجو خواهد شد.
برای تشخیص هویت خود و بررسی اینکه اتریش در حقیقت مسئول درخواست پناهجویی شما است ،اثرر انشترنا شمما گرفتمه
می شود .شما یک کارت عملکرد در مدت  3روز دریافت می کنید.
 ).3حاال که شما درخواست پنماهجویی خو دتمان را ارائمه کمرده ایمد  ،شمما توسمط پمولیس در ممورد هویمت ومسمافرت خودتمان
مورد سئوال قرار خواهید گرفت.

 ).4به عنوان بخشی از عملکرد پذیرش -مگر اینکه درخواست شما قبال قبول شده باشد -شما حداقل یکبار توسط شخصی که
درباره درخواست پناهجویی شما تصمیم می گیرد مصاحبه خواهید شد .شما ممکن است توسط شخص ثالث مورد اعتماد و
یک نماینده در مصاحبه با مقامات همراهی شوید .درمورد مصاحبه با پناهجویان زیر  11سال ،یک نماینده قنونی باید حاضر
باشد.
 ).5عملکرد پذیرش ممکن است مطابق فوق ختم یابد:
اگر عملکرد دراین تاریخ نشان دهد که شما محتمال می توانید محافظتی از تعقیب قانونی در کشور دیگر( یک کشور امن تر)
پیدا کنید که مسئول بررسی درخواست شما باشد و در نتیجه درخواست شما را در اتریش رد می کنند یا به دالیل دیگر مجاز
نمی تمارند و شما را قبال مطلع می کنن د و به یک مشاور قانونی ارجاع می دهند .نقش بعدی توصیه ومشورت است و او
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در مصاحبه بعدی حاضر خواهد بود .تصمیم گیری تاحد ممکن سریعا به شما اعالم خواهد شد.
بعد از این مصاحبه  ،یک تصمیم گیری درباره عملکرد ممکن است یکی از فورم های زیر را داشته باشد:
 شما مجاز نیستیی هتب تب کمد تنا جوتا جاخل اویت :شتاخ خ شتما ویدتای یا شت

ختا ویدتای کت ی وتتاز یو ایخا ت

یاو ی اوش .
 شما مجاز به داخل شدن به عملکرد پناهجویی هستید :بدین معنی که شما مجوز اقامت دریافت خواهید داشت و
می توانید به یک سنتر پذیرش ارجاع شوید .درصورت امکان در والیت فدرال دیگر اتریش .این تصمیم گیری
نشان می دهد که درخواست پناهجویی شما به مرحله بعدی در شعبه منطقه ای اداره فدرال رسیده است.

مل هو هب اییاوس

وگن آ االل

جوا جاخل شما یا نش  ،شما دای نایمال مجاز خواهید بود هب ب کمد نا جوا جاخل

اوی :شاخ  ،خن معول هب ای ای محیاخات اییاوس شما( االخ :نوی وز هشای یاا) تصمیم گینی یاو
گینی ای ای محیاخات ویوئب ش ای کمد نا جذخنش تداگینی نمل هو  .شما مجوز اقامت ایخا
اوی :ش

ش  .وخن وز تصمیم

یاو ی اوش

و مجاز ب

ب جوا جاخل یاو ی ش و وخن مانو جنوف وقام قانانل شما ای وتنخش وس  .گا ل شما ب سوین جذخنش ای والخ

اخگن یول ویتاع مل شاخ  .ا وخن تصمیم گینی اییاوس

جوا جاخل شما ب منحدب ع ی ای شعبه منطقه ای اداره فدرال

یسی وس .
وگن شما مل یاو ی هب ب کشور اصلی یاا نگناخ  ،شما مشاوی وی ای ای نگشین ب یانب ای ن زما و ای ن منحدب
وی وز جنوسس ایخا

یاو ی هنا.

معدامات مهم یشینخ
 وگن شما درخواست بعدی ( نوی مثال اییاوس

یشینی وز خک اییاوس

ای ای آ گن یب ش وس ) اوا اشی ،شنوخط مخصاصل الزی یاو

یو ویوئب هنا وخ هب قبال تصمیم قانانل

ش  .خک ا ینچب ت وگانب معدامات ای ای وخن یو

ب شما مل ا .

 مشاویو مسیق :قانانل ای سوین جذخنش وولیب نوی مشایت ا شما ای ای کمد نا جوا جاخل حاضن سیو  .شما وگن
خاو ی مل تاونی ا آنها تماس گینخ  .وما ا وتاا وخن ،شما مل تاونی وز مشاوی قانانل یاا( وهی ):همک گینخ .
مشاور قانونی شخصی است که در زمینه ملیت های خارجی و پناهجویی تعلیم دیده و مهارت دارد .این مشاوران به
صورت هدفمند و مستقلی به شما کمک کرده و در مورد موضوعات قانونی مشورت می کنند .بعالوه ،مشاوران قانونی
موضوعات وظیفه خود را محرمانه و سری نگه می دارند.
 بنا به دالیل مختلف  ،شما ممکن است به منظور تحکیم دپورت شدن تان بازداشت شوید .اگر شما خودتان را در بازداشت
ببینید ،یک کارمند اداره فدرال با شما تماس گرفته و با شما یا در بازداشت یا سنتر پذیرش اولیه مصاحبه خواهد کرد .شما
همچنین می توانید در سنتر بازداشت مشورت قانونی دریافت کنید.
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 وگن شما زخن  81سال سن اوشیب اشی و ن ونی هب حاال وول خن تا ای هجا مقیم سیو  ،لدفا ایو ب ما گائی  .شما سپس تب
نماخو قانانل ایطل تمای جنوسس معن ل یاو ی ش تا ب ستوین جتذخنش ویتتاع شتاخ  .ولخصتا ،،مشتاوی قتانانل ای متب
مصاحبب ا حضای یاو

اوش .

 وگن شما مش الت یوحل اوشیب اشی  ،لدفا ایو وخن مسئدب یو ب اوهیای و مشاوی قانانل گاخی .
 لطفا اگر ترسی از تعقیب قانونی در کشور اصلی خود به دلیل حمالت به وضعیت جنسی خود( برای مثال  ،سوء استفاده
جنسی) دارید فورا به ما بگوئید .دراین صورت شما بعدا توسط عضوی از کارمندان از جنسیت شما مصاحبه خواهید شد-
مگر اینکه شما طور دیگری بخواهید.

 وگن شما مل یاو ی هب ب هشای وصدل یاا دای وخمن و ا هنوم

نگناخ  ،شما مل تاونی وز مشاوی ای مایا نگش

ب یانب ای ن ماقعل و ای نمنحدب وی وز جنوسس وسیفاا هوی  .مشاوی ای مایا نگش
ونیظای و جیش یول ای وتنخش و هشای وصدل یااتا یاو
مالل ایخا

ب یانب شمال تشخیص

اا .وگن شما وخن جیشوهاا یو قبال هناخ  ،مل تاونی همک

هوی .

نوی معدامات یشین ای ای سازما

اخل هب همک ایمایا نگش

ب یانب و سنزمین وصدل نو م مل هوو  ،ا خک

مشاوی قانانل( سوین جذخنش وولیب) خا خ ل وز وکضای هایمو و صحب هوی .

 کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان):(UNHCR
شما می توانید با کمیسیونر سازمان ملل متحد برای پناهندگان هر موقعی تماس بگیرید :صندوق پستی  8055 ،555وین ,
;Tel. No.: 01/26060/4968 (legal department); Fax: 01/2634115ایمیلausvi@unhcr.ch; :
تلیفون نمبر  ( 58/09595/0691 :اداره قانونی)  ،فاکس  58/0910885 :اینترنت www.unhcr.at.:
لطفا توجه کنید که  UNHCRبه اتریش نمی آید تا مشاوره ارائه دهد.

 احتماالت تماس
www.rechtsanwaelte.at

Vienna,

A-1010

12,

تلیفون +01 )8( 515 80 55 :

 اگر شما هنوز سئواالتی دارید  ،کارمندان ما خوشحال می شوند به شما کمک کنند.
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