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  سرويس آ گاھى براى پناھندگان
             

پناھتدگان شھر مونشن يک گروپ مشترک متشکل از 
 سازمان عـفو جھانى و شوراى مشورتى

   آگاھی برای درخواست پناھندگی 

 

  يک رھنمايى عمومى مرحله پناھندگى دراقامتگاه

.   پناھندگان در شھر مونشناولى 

 اتحاديه کمکى ملل متحد براى پناھندگان.
 .      جرأت دھی برای انسان

 

Infobus für Flüchtlinge 
 

 



رھنماھى در دوره پناھندگى 

رھنماھى زرين گام اوليست که شما را در دوره پناھندگى کمک ميکند.
اين آگاھينامه به خاطرآن کوچک ونازک ترتيب گرديده تادرھرصورت برايتان قابل انتقال  باشد.

 ت شما پاسخ ارايه ميداردو در پھلوى آن  شما را کمک ميکنند که با3اين آگاھينامه به بعضى از سوا
.ت تان را دريابيد
موفقيت ھاى مزيد براى تان ميخواھيم:

 Infobus@amnesty

Info-Bus c/o amnesty international, Volkartstr. 

Telefon: 089/165 412 80636 München

Mobil: 0176 67606378, Fax c/o MFR 089/12392188

www.muenchener

 

  45 خانه در مقابل
  بعدازظھر 

  بعدازظھر 8:00

  18 خانه در مقابل

  !فقط برای زنان 5:00

  !ھمه بعدازظھر برای 6:00

و    ،)14 رسرک بايربرون (وبر زيندلينگبرای ساعت مشاوره در ا
  .لطفا با ما به تماس شويد

 سرويس معلومات شما  در شھر مونشن

 رھنماھى در دوره پناھندگى

 

!به المان خوش آمديد  

 رھنماھى زرين گام اوليست که شما را در دوره پناھندگى کمک ميکند

 اين آگاھينامه به خاطرآن کوچک ونازک ترتيب گرديده تادرھرصورت برايتان قابل انتقال  باشد
مطا لعه آن بتوانيد . اين آگاھينامه به بعضى از سوا

ت تان را دريابيد3آگاھى و پاسخ به سوا  

 موفقيت ھاى مزيد براى تان ميخواھيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس ارتباطى:
Infobus@amnesty-muenchen.de                         

Bus c/o amnesty international, Volkartstr. 76 

Telefon: 089/165 412 80636 München 

Mobil: 0176 67606378, Fax c/o MFR 089/12392188 

www.muenchener-fluechtlingsrat.de 

  :مشاوره ساعات

در مقابل 60 سرک ھايديمن
 6:00-4:00 دوشنبه

8:00-6:00 چھارشنبه
در مقابل 50 سرک ھايديمن

5:00 - 4:00چھارشنبه 
6:00 - 5:00 چھارشنبه

برای ساعت مشاوره در ا
St.لطفا با ما به تماس شويد  فايت سرک

 



؟از کجا ميتوان آگاھى را بدست آورد  
   

:ت لطـفا به آدرسھاى زيرين و يا يک وکيل به تماس شويدDد رخواست پناھند گى وداشتن سوا  

  )U4/5 در نزديکی تريسن ويزه(   80336 مونشن ,80 شوانتالرجاده  حقوقى براى خارجيان در خانه بين الملى درمشاوره 

به ثبت نام  ؛بعد از ظھر ٨الی  ۶ت از ساع عصر قات شخصى بروز ھاى  سه شنبهCمـ 089_856375_21: تليـفون
  بعد از ظھر ١۵:۵عت  سا

 

  )/U1 رود کرايس پCتس( 80636مونشن ,  19 ليونارد سرک  در  سازمان عـفو بين الملى بخش مونشن اوبر بايرن

infobus@amnesty-muenchen.de089/165412: تلفن, 089/165404, :فکس   ا   
 

   بعد از ظھر ٧الی  ۵ ازساعت پنجشنبهوزھاى دوشنبه و ر

بعد از ظھر ٨الی  ٧  ساعت کار براى پناھندگان درروز چھارشنيه از ساعت  

 

به تماس  شما به عنوان يک خانم و يا دوشيزه در خواست پناھندگى نموده ايد، در صورت داشتن سوال لطـفا آدرس ذيل
 SOLWODI 27370600 /098 :و   JADWIGA 233 089/54497:دشوي

. صورت نبودن کسى دردفتر لطـفااسم وشماره تيليـفون خودرابگذاريد،تاآنھا بعدا با شماتماس گيرند در  

 در صورتيکه دوسيه پناھندگى شما بسته شده باشدو شما را خطر زندانى شدن و يا دوباره فرستادن به کشور تان
 تھديد نمايد، لطـفا به نشانى ھاى زيرين به تماس شويد:

  08972013946 :فکس,  089_ 72997781 :تلفن81371.  مونشن  ,24والی  سرک, مور پناھندگانسويان در اعمرکز

.   با قرار تلفنی 12تا  9 پنجشنبه از ساعت وبعد از چاشت  ۶تا  ٣ روز ھاى سه شنبه از ساعت

 

نيز به تماس . اجتماعى آنجاھمچنان در زندانھا يکه براى دوباره فرستادن پناھندگان وجود دارد، شما ميتوانيدبا کارگر ھاى 
تماس گيرى با سازمانھاو افراد مسوول  شما ميتوانيد از طريق آنھا با سازمان عـفو جھانى نيز ارتباط برقرار سازيد· شويد

  .گردد امکانات را براى تان آماده ميسازدکه مانع فرستادن دوباره به کشورتان

  

! رايگان ميباشد در آدرس ھا باD اما براى شما اين آگاھى دھى· بدست آوردن آگاھى حقوقى در المان رايگان نيست   



  کوتاه نگاريھاى مھم درجريان تماس گيريھا :   
    

 

 

    

 EAE     .1  .....   =    اقامتگاه اولى براى افراديکه تقاضاى پناھندگى مينمايند 

حکومت اوبر بايرن)دفتر مرکزى خارجيان مربوط                     )    = ... . ZABH .1.2 

 EASY . 2.2  .. . =     ( بخش دفتر مرکزى خارجيان) پذيرش اولى پناھندگى                    

 ZRS  .3.2  ..  ... =    مرکز تحقيق مجدد﴿بخش دفتر مرکزى خارجيان ﴾ اين بخش ھمچنان                       

               در دادن ويا گرفتن ويزه اقامه تصميمگير اند

 BAMF .3 ...  =     دفتر عمومى پناھندگى و مھاجرت                   

      KVR     دفتر امور خارجيان مربوط شھر مونشن     =   ....   ABH  .4 

 VG .1.5    .....   =     محکمه ابتداييه براى افراديکه بار اول پناھندگى شان رد ميگردد                  

 VGH. 2.5    ...  =  .. محکمه عالى براى افراديکه بار دوم پناھندگى شان رد ميشود                  

 AsylbLG   =  قانون کمکھاى مالى براى پناھندگان                  

 

 

 

 



 

! يى براى زندگى تان در دوره پناھندگىMمقرارت طـ  
 

  · ميشود، ھميشه با خود داشته باشيدسند که ھويت و ويزه تان به رويت آن ثابت 

  .ت حقوقى ، پولى و حتى زندانى شدن نيزوجود داردCسند مورد اعتبار امکان پيدا شدن مشکـ در صورت نداشت

  

.   زمه از طرف دواير رسمىDداشتن آدرس دقيق ومطمين  براى بدست آوردن  نامه ھاى 

توجه · ارسال ميگردد نامه ومکاتيب رسمى به آدرس اولى تان· مينمايددرھـفته ھاوماه ھاى اول شمادر اقامتگاه اولى زندگى 
 .کم توجھى به آن امکان دارد·تسليم شويدرا  ديدن اسم تان نامه تان با· است  نماييد به تخته آگاھى نامه ھا که در آنجا نصب

معذرت خواھى و يا دير · است  در دوره پناھندگى زمان ارسال نامه ھا نھايت مھم ت  بعدى براى تان خلق نمايدCمشکـ
  . عدم توجه تلقى ميگردد  تسليم شدن به عنوان

آدرس جديد تان را به  اگر در دوره پناھندگى از يک محل به محل وياشھر دگر نقل مکان مينمايد به زودترين وقت شما بايد 
مى مھاجرت و پناھندگى ويا دفتر ھمچنان اگر آدرس جديد ازطرف دفترعمو· دقتر عمومى مھاجرت و پناھندگى  خبردھيد 

آنرا به دفاتر مربوطه خبردھيد، زيرا مسوولين امور نامه ھاى پستى  عمومى خارجيان  برايتان داده ميشود، به اسرع وقت
  .نمى داشته باشند متـفادت ميباشندواز يکدگرآگاھى

  

 . نموده  نزد خود نگھداريدقبل از تسليم دھى اسناد و مکاتيب اصلى تان ، لطـفا آنرا فتو کاپى   

 شما ميتوانيداز دواير مربوطه تقاضاى کاپى اسناد تان را نيز نمايد.

ھمچنان با دادن اسناد . بايدآگاھى کامل داشته باشيدکه روى دوسيه ھاى شمادرکدام دفتروکدام يخش اجراات صورت ميگيرد
ھاى دواير را بصورت درست و خوب  شده و نامهھمه اسناد کاپى · اصلى تقاضاى يک سند تسليم گيرى را نيز بنمايد

  .در المان داشتن اسناد بسيار مھم است· نگھداريد

 



 تندرستى و موقف پناھندگى!
 

  معاينات صحى شمادرچوکات قانون پناھندگى.شما پناھندگى سياسى داده ايدودر دفاتراينجا به صـفت پناھنده ثبت نام شده ايد  

موظـفين اقامتگاه اولى شما را به آنجا ھمراھى · ظرف سه روز اول صورت ميگيردازطرف وزارت امور صحت در  
  ·مينمايند

جسمى، روحى،گرفتن .اين معاينات شامل مسايل  ·در اين معاينات تکاليف صحى ،امراض سارى و غيرھرامعاينه مينمايند
اييکه حمل دارند،ازششھاى آنھاعکس خانم ھ.عکس ازششھاومعاينه خون ،گرفتن مواد غايطه و معاينات مکروبى ميباشد

  گرفته نمى شود،بلکه توسط معاينات جلدى،گرفتن لعابدھن ، بلغم و يا مجددا  گرفتن خون  صورت ميگيرد

درصورتيکه شما ھدف ازاين معاينات،معلوم ساختن وجلوگيرى ازبروزامراض بعدى وسالم نگھداشتن پناھندگان ميباشد 
کارگران   اين ياد آورى را در اقامتگاه اولى براى· ه باشيد، ميتوانيدازآن يادآورشويدکدام تکليف صحى و يامريضى داشت

  امور اجتماعى ويا دوکتوران موظف  بنمايد

  

  در صورت داشتن مريضى و يا تکاليف صحى چه بايد کرد؟ 

وبا بدست آوردن آن  ميآوريدشما اگر کدام مريضى و يا تکليف صحى داشته باشيد نتيجه معاينات تان  را تحريرى بدست 
سارى از طرف  در  صورتيکه يک مريضى· ميتوانيد آنرا در سرويس آگاھى و يا توسط کارگرھاى اجتماعى، ترجمه نمايد

در اينصورت موظـفين امورپناھندگى    .وزارت امور صحت تثبيت گردد، نتيجه آن بدواير مربوطه نيز خبرداده ميشود
رستنداما دوايرمربوطه ازمحتوى  فرا جھت  معاينات بعدى به يک شـفاخانه ويادوکتورميآگاھى حاصل ميدارندو شما 

ه ھيچ صورت آگاھى حاصل نميدارندافراديکه داراى بيمارھاى به خصوص باشندوامراض  آنھامعالجه وتداوى به بمريضى  
اموجوديت يک ترجمان خصوص کارداشته باشند،آنھا توسط دوکتوروياوزارت امورصحت  دوباره دعوت ميشوندوب

شماامکانات آنرا داريدکه ازدفاترمعلوماتى ومشوردھى بادرنظر داشت قراردادھاى  فرھنگى .درجزييات آن صحبت ميشود
دوکتوريکه دراقامتگاه اولى پناھندگان  موجوداست،دريک قراردادکارى بااداره ·وزبانى خواھان آگاھى بيشترگرديد

ھاى  خانهمعاينه اوفقط  بھبودوضع صحى شماميباشددرصورتيکه ضرورت رفتن به  پناھندگان ھمکارى مينمايدووظيـفه
 درالمان رفتن به يک داگتر  عمومى درقدم اول حتمى· دگرگردد شماتوسط ھمين دوکتوربه دوکتوران ديگرمعرفى ميگرديد

 مراجعه نمايد ٢٢فحه جھت آگاھى بيشتر لطـفا به صـ. بوده که ازطريق  آن به دوکتوران دگرمعرفى صورت ميگيرد.



 حقوق و مسووليتھا در قانون پناھندگى:
! حقوق شما   

  

o سـفارت تان  ھيچ فردحق ندارد،شمارادر زمانيکه پناھندگى تان درجريان است ، مجبور سازدکه به قونسلگرى ويا
شما عليه آن دعوى جھت بدست آوردن يک سند و يا پاسپورت به تماس شويد، حتى اگر پناھندگى شما نيزقبول نشده و 

 محروم ميشويد. در صورت برقرارى تماس درايندوره شما از حق پناھندگى· نموده ايد

  

o ديگرى که شما به  شما حق داريد که درجريان تحقيق تقاضاى يک ترجمان را که به زبان مادرى خود تان ويا درزبان
صورتيکه مصارف آنرا به  خوديک ترجمان را درھمچنان شما ميتوانيد مطابق ميل · آن تسلط داريد مطالبه نمايد

 .باشد عھده گيرد، نيز بخواھدالبته ترجمان که ازطرف دولت برسميت شناخته شده

  

o افرادى مسلکى دراداره . به صـفت يک خانم ويا دوشيزه ، شما ميتوانيد تقاضاى يک ترجمان زن را نيز نمايد
درصورت موافقه اداره پناھندگى . معين را به عھده دارندامورپناھندگى ومھاجرت وجوددارندکه ھريک وظيـفه 

  .ومھاجرت ميتوانيدافراددلخواه خودرادروقت تحقيق با خود ببريد

  

o   ضرورت .از اينرو· سالگى را پوره نکرده ايد و نمى توانيد به تنھايى تقاضاى پناھندگى  نمايد ١٦شما تا ھنوز سن
ين ھم ممکن  اين فردازطرف اداره امورنوجوانان تعين ميگردد·نمايد به يک نـفرداريدکه شمارادر زمينه ھمراھى

سالگى  ١٨ تا اينکه شما به سن·يل شما از طرف اداره امور نو جوانان تثبيت گردد3است که سن شما و د
 ·دارد سالگى درالمان درھمه اموراجتماعى وحقوقى نياز بيک ھمراه قانونى  وجود١٨تاشروع ·برسيد

  

o و سالم براى  ازدوايرمربوطه يک کاپى اسناد اصلى تان را بدست آريد،لطـفا آنرا بصورت درست شماحق داريدکه
  .نى  نگھدارى نمايد3مدت طو

 



  افراد و وطايف آنان در دوره پناھندگى

   در مونشن جاده: پوليس (Ettstraße) پوليس ٢٩و يا اداره شماره 

  دفتر امور خارجيان را عملى مينمايندتصاميم اداره امور مھاجرت و پناھندگى و : الف 

  اينھا موظـفين امور امنيتى اقامتگاه اولى پناھندگان نميباشند: ب 

  به تماس شويد ١١٠جھت حمايت از بى امنيتى و خطرات عايده به شماره : ج 

ROB  حکومت اوبر بايرن   دفترمرکزى امور خارجيان در جاده    Boschetsriederstr 41     

  نھا موظف پذيرفتن  پناھندگان د رمرحله اول ميباشنداي: الف 

  ت و تحقيقات راتا دوران  قبولى تحليل و تجزيه نمايند3موظف اند تماما سوا: ب 

امور کارى تان  بعد از در خواست پناھندگى شما را در جاى دگر نقل مکان ميدھند، در آنصورت ھم اينھا مسوول: پ 
  ZRS ميباشند بخش مرکزى تحقيق مجدد

ا را دستگير مظيـفه ميدھدکه شودر صورتيکه شما مجبور به ترک کردن کشور المان گرديد، اداره فدقانى براى پوليس : ت 
   .و تحتنظارت قرار دھند

BAMFدفتر مومى مھاجرت د پناھندگى در شھر مونشن در جاده  Boschetsriederstr 41  

شما و معلومات که شما يل پناھندگى، راه فرار،ھويت 3زمانيکه شما تقاضاى پناھندگى نموديد،از طرف اداره فوقانى د: لف  ا
  اين يک اداره تحقيقاتى پناھندگى بوده محکمه نميباشد· ارايه ميداريد، آنرا تحقيق و بررسى مينمايند

  مور خارجيان را از آن آگاه  ميسازنددر موردتقاضاى پناھندگى شما تصميم ميگيرندو دفتر ا: ب 

امکانات  ثابت شدن صورتيکه از کدام کشور ديگراروپايى داخل المان شده باشيد، آنرا تحقيق مينمايند در صورت رد: پ 
  آنراجستجو مينمايند تا شما را دوباره به ھمان کشور بـفرستند

  اى آموزش زبان المانى را نيز بدھداين اداره موظف است که براى افراد مستحق ، نامه ھاى بر: ج 

  ABH-KVR    در  دفتر امور خارجيان در شھر و نواحى آن Poccistr  

·دادن ويزه اقامه  پاسپورت وديگراسنادموردضرورت که ازطرف:الف   BAMF تصميم برآنگرفته شده باشد   

  ميدھدتاشماراتحت نظارت نگھدارددرصورتيکه شما مجبور به ترک کشورالمان باشيد پوليس راوظيـفه :ب 

    Bayerstr.32 محکمه ابتداييه در شھر مونشن در جاده 

غور و مداقه قرار  درصورتيکه تقاضاى پناھندگى شما رد شده باشدوشماعليه آن دعوى نمايد،درخواست دعوى شما را مورد
  .ميدھنددعوى دومى در محکمه عالى صرف از طريق يک وکيل ممکن است



 

! مسووليتھا در قانون پناھدگى حقوق و  
 مسووليتھاى شما:

 

واعضاى فاميل  ت درباره خودشما3سوا·ت دوايرمربوطه جواب ارايه نمايد3شمادرچوکات قانون مسووليت داريدکه به سوا
  .ت موجوديت يک وکيل ھم براى تان کمک نميکند3در صورت عدم پاسخ به سوا شما

  

  :مسووليتھاى زيرين

o ثابت نمايد ميتوانيدھويت تان را با ارايه اسناددردست داشته ازکشور تان به خصوص باعکسشما : تثبيت ھويت ·

تان راازموظـفين  توجه نمايدکه يک کاپى از اسناد تان را باخودداشته باشيدھمچنان شماميتوانيد يک کاپى اسناد
 .تان سھولت ببار آرد کارھاٮآيندهلطـفا اسم مامورموظف وشماره اتاق آنراياداشت نمايدتادر· اموردرخواست نمايد

  

o تان باشد آگاھى وارايه اسنادچون راه رسيدن به المان،ويزه دخولى وخروجى مرزٮھم ميتواند ثابت کننده ھويت ·

   .اثبات برسانيد راه فرار ودليل پناھندگى تان را با ارايه اسناد به· ارايه تاريخ وارکمک ديگرى براى تان خواھدبود

 .نظربه فيصله براى مامورين نھايت مھم ميباشدارايه اسناد 

  

o مسووليت  ازآنجاھيکه دوايرمربوطه ھميشه ازتغيرات که در زندگى شماپيداميشودآگاھى نميداشته باشند ازاينرواين
يى 3عدم  توجه به نکات با. تغيرآدرس،تغيرويزه،تغيرحالت مدنى وغيره· شمابوده که آنھا راازھرنوع تغيرآگاه سازيد

 .ت  براى شما ميگرددCخلق مشکـباعث 

 

  

ت ضرورى که از طرف مامورين موظف پرسيدهDشما مسووليت داريد که براى تثبيت ھويت و راه فرار و سوا  

. ارايه جوابات درست کمک بزرگ براى خودتان است· ميشود، جوابات درست ارايه داريد  

 

 



 

  .تغيرات کمک نمايدفورمه در دست داشته ميتواند شما را در دادن آدرس و غيره 
 

باشيد، لطـفا از  دومى  براه انداخته يااگر شما عليه فيصله اداره امور مھاجرت و پناھندگى دعوى را در محکمه اولى و 
  :فورمه  ذيل استـفاده نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An das BAMFAn das BAMFAn das BAMFAn das BAMF    

Bundesamt für Migration und FlüchtlingeBundesamt für Migration und FlüchtlingeBundesamt für Migration und FlüchtlingeBundesamt für Migration und Flüchtlinge    

Boschetsriederstraße 41Boschetsriederstraße 41Boschetsriederstraße 41Boschetsriederstraße 41    

81379 München81379 München81379 München81379 München    

        

Mitteilung meiner Adressänderung Mitteilung meiner Adressänderung Mitteilung meiner Adressänderung Mitteilung meiner Adressänderung ––––    AZ:  AZ:  AZ:  AZ:  

.................................. .................................. .................................. ..................................     

    

Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,Sehr geehrte Damen und Herren,    

        

hiermit teile ich Ihnen mit, dashiermit teile ich Ihnen mit, dashiermit teile ich Ihnen mit, dashiermit teile ich Ihnen mit, dass ich ab sofort s ich ab sofort s ich ab sofort s ich ab sofort 

unter folgender Adresse erreichbar bin:unter folgender Adresse erreichbar bin:unter folgender Adresse erreichbar bin:unter folgender Adresse erreichbar bin:    

NAME Vorname:____________________NAME Vorname:____________________NAME Vorname:____________________NAME Vorname:____________________    

Straße: ____________________________Straße: ____________________________Straße: ____________________________Straße: ____________________________    

PLZ/Ort: ___________________________PLZ/Ort: ___________________________PLZ/Ort: ___________________________PLZ/Ort: ___________________________    

    

Mit freundlichen GrüßenMit freundlichen GrüßenMit freundlichen GrüßenMit freundlichen Grüßen    

    

    ____________________________________________________________________________________________________    

Datum / UnterschriftDatum / UnterschriftDatum / UnterschriftDatum / Unterschrift    

 به اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى
 اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى  

  

شماره دوسيه:                 تغير آدرس من   

   

انمھا و آقايونخ  

 

تغيرات را که در سکونت فعلى من رخ داده شما را 
  توسط اين نامه آگاه ميسازم

  

 اسم فاميلى:                                               
   اسم اصلى:                                               
 جاده و نمره خانه:                                       

 کود شھرى:                                              
 

 

مھاى دوستانه Cبا سـ  

   

       _________________________  

 تاريخ و امضا                

قيمت پسته 
سنت ۵۵  



  

   

  !الف  قانون پناھندگى ٢٢و  ١٣درخواست پناھندگى به رويت پاراگراف  
 

   در کجا بايد در خواست پناھندگى کرد؟
 رد دراداره عمومى مھاجرت و پناھندگى . ويا مستقيما در دفاتر امور خارجيان BAMFمھاجرت و پناھندگى  عمومى اداره

   رابطه با تقاضاى پناھندگى شمابصورت مثيت ويامنـفى تصميم ميگيرد

  

   پناھندگى  نمود ؟چه وقت بايد درخواست 

اداره مربوطه  ھرچه زودتر بھتر، به مجرد رسيدن تان به المان، قبل از آنکه شما توسط پوليس کنترول و يا دستگير شويد،به
  . رفته تحريرى و يا شـفاھى تقاضاى پناھندگى نماييد

  

   ل بعدى را بايد طى کرد؟چه مراح· شما به اداره پوليس ويايکى ازدوايرامورخارجيان تقاضاى پناھندگى نموديد

رامطالبه ! درصورت ضرورت لطـفايک ترجمان·شما آرزوى پناھندگى راداريد به ھمين منظورتقاضاى پناھندگى رانموديد
ازطرف اداره پوليس ويا اداره مربوطه ·شمااکنون جوينده پناھندگى سياسى استيد شما قانونا اين حق را داريد· نماييد

بعدا براى شما يک سندديگرداده ميشودکه درآن ھويت وويزه شمادرج · موقتى داده ميشود. سندپناھندگى براي شمايک 
   اسم ، تاريخ تولدتان بصورت درست نوشته شده است يا خير؟· لطـفا سندجديد رابادقت موردارزيابى قراردھيد گرديده است

اسپورت، پول نقد ويا دگر اسناد با خود داشته باشيد، اگر شما پ .ح نمايندCدرصورت داشتن اشتباه لطـفا آنرا بگوييد تا اصـ
گيرى آنھا را از مامورين موظف بنماييدو آن سند را بصورت درست نگھدارى  تقاضاى يک کاپى و يک تصديق تسليم

  . نماييد

  

   چه موضوعات را بايد شما ياد آورشويد؟

پدر مادر و اطـفال  تان رادراثناى فرارازدست داده باشيد؟شما اگراقارب ودوستان درالمان داريد، دوستان ويااعضاى فاميل 
  ! خورد حق دارند با ھم يکجا باشند و مشترکا دوره پناھندگى را سپرى نمايند

.   در غير آن  مستقيما از شما  پرسيده نميشود·  شما اگر مريضى داشته باشيد از آن ياد آور شويد



  در خواست پناھندگى 
 

ويادفترمربوطه اولين سوال خود را از شما مينمايندپوليس  .   

  . يل پناھندگى نيست3پرسش سوال اولى به مـفھوم د 

آنرا کنترول . تماما جوابات را که ارايه ميداريد در دوره دوم تحقيق مجددا از شما پرسيده ميشود درست ويا نا درست بودن
 BAMF  راى پناھندگان ازطرف اداره امور ناھندگى و مھاجرتتحقيق اولى ب .نموده به رويت آن تصميم گرفته ميشود

·صورت ميگيرد  زم به زبان3البته معلومات· ع ميدھدCاداره مربوطه طى نامه تاريخ دقيق تحقيق ومحل آنرا براى شما اطـ  

  مادرى تان نيز ضميمه نامه ميباشد

 .  

   ت از شما پرسيده ميشود؟Dچه نوع سوا

  شما کى استيد؟

  کشور ميآييد؟از کدام 

  به المان چطور آمديد؟

   .ت اولى است که از شما پرسيده ميشود3اين سوا

کاپى کرده ، C قبـ ھمه اسناد را· شما با ارايه اسناد چون  پاسپورت ، جواز رانندگى وغيره ميتوانيد ھويت تان را ثابت سازيد
· که کاپى اسناد را براى تان دھند. آنھا تقاضا نماييد در صورت نداشتن کاپى، از· اصلى آنرا به مامورين موظف تسليم داريد

   چرا و چگونه به المان آمديد؟· بعدا سوال ديگر در رابطه با کشور تان خواھد بود اين حق قانونى شما ميباشد

آنجا ميتوانستيد در  شمااگرازطريق زمين داخل خاک المان شده باشيدو قبل ازآن دريکى ازکشورھاى اروپايى بوده ايد
   تقاضاى پناھندگى نماييد؟

 

پناھندگى سياسى ! اگرازطريق فضاويا بحرى داخل خاک المان شده باشيد،وواقعا تحت تعقيب سياسى قرار داشتيد، ميتوانيد
   .اينکه شما به رويت کمکھاى بشرى به صـفت پناھنده قبول شويد البته امکانات وجود دارد . را بدست آريد

 

 



! در المان به عنوان يک کشور اروپايى تقاضاى پناھندگى  
 

نه تنھادرقانون پناھندگى المان،بلکه درقانون پناھندگى تماماکشورھاٮاروپايى فوق العاده گى  
   .به اساس فيصله شھر دوبلين نافذ گرديده است وجودداردکه

· نام شده ايدشما در المان تقاضاى پناھندگى نموديد و رسما در دفاتر المان به عنوان پناھنده ثبت 

  . اداره مربوطه تقاضاى شمارا رسما به اداره امور پناھندگى و مھاجرت ارسال ميدارد پوليس ويا

  

   ؟ميتوانيد در المان مانده گار شويد

ازدفتر   اداره مذکور تماما معلومات را که شما داده ايد· تقاضاى شما به اداره امور پناھندگى و مھاجرت رسيده است 
تقاضاى   دريکى ازکشورھاى اروپايى بوده و رسماCقبـ شما شايد ·ميپرسند EURODAC معلومات اروپايىمرکزى 

   پناھندگى کرده باشيد؟ شايد تقاضاى پناھندگى شما در يکى از کشور ھاى اروپايى رد شده باشد؟

ه ک است ين موارد ممکندرچن وياشما توسط ويزه رسمى يکى ازکشورھاى اروپايى وياغيررسمى به اينکشورآمده ايد؟
چنين باشد در اينصورت  اگر ·کشورالمان نه بلکه يکى ازکشورھاى اروپايى ديگرمسوول پذيرش شمابه عنوان پناھنده باشد

سه ماه اول اداره امور مھاجرت و  زمانيکه شما تقاضاى پناھندگى نموديد، در· شما را دوباره به آن کشورميـفرستند
 زم رادريافت نمودند،3ظرف دوماه جواب  اگر در· مات از دفترمرکزى اروپا ميگرددپناھندگى رسما طالب معلو

   .نى را در بر گيرد3در بعضى مواقع امکان دارد اين پروسه ماھاى طو. درآنصورت شمارادوباره به آنکشورميـفرستند

  

   چه موضوعات را شما بايد بدانيد؟

را اجازه دھدکه   مينمايند، ممکن است دولت المان به احترام داشتن فاميل شمااگراعضاى فاميل نزديک شمادرالمان زندگى 
رويت کمکھاى بشرى نيز تقاضا  شما ھم ميتوانييد آنرا به· تقاضاى پناھندگى شما در ھمين کشور تا مرحله آخر اجراگردد

ر خواستى را بصورت عاجل در دوره اين د. ويا با داشتن وضع ناسالم روحى و جسمى·نمايد، تا در المان مانده گار شويد
   پناھندگى  بنماييد

ترک بگوييد،  در صورتيکه ثابت شود شما در يکى از کشورھاى ديگر تقاضاى پناھندگى نموده ايد و مجبور استيد المان را
  .  در آنصورت بدون تلف شدن وقت با دفاتر رھنمايى و مشوره دھى بتماس شويد

 



!   ايالت ١٦پناھندگى در المان ، يک سرزمين با 
 

  . قانون پناھندگى ميتوانيددر المان مانده گار شويد ٤٦و٤٤شما به رويت پاراگراف 

 .چون شما در کدام کشورديگراروپايى ثبت نام نکرده ايد،ازاينروميتوانيد درالمان مانده گارشويد

  . ت مقيم شويد3درکدام يکى ازاين ايااداره امورمھاجرت وپناھندگى تصميم ميگيرد که شما 

ت مسوول پذيرش 3صرف يکى ازاين ايا که وجودارد،امکان دارد به اساس تقسيم بندى
 ·ت زندگى نماييد3دردوره پناھندگى شما مکلف استيدکه درھمان ايا .افرادازکشورشماباشد

ه دراقامتگاه اولى  محل زندگى شمااز شش ھـفته الى سه ما. بعدازآنکه تقاضاى پناھندگى نموديد
نقل مکان داده وتازمانيکه موضوع پناھندگى روشن  پناھندگان ميباشد بعد ازآن شما را به يک ليليه که مربوط· ميباشد

براى  ·ت به جاھاى گشت گذارميکنيد که براى تان اجازه داده شده است3شما دراين ايا درھمان جامانده گارميشويد ميشود،
شمااگر به  اجازه نامه جداگانه ضرورت داريد که آنرا از دفترامورخارجيان ميتوانيد بدست آريد يک. ترک آن محل شما به

تان به کشوراولى نيز تثبيت  قانون ويزه اقامه قبول شده باشيدوعدم فرستاد 60الف قانون اساسى و ماده ١٦رويت ماده 
اساس آن ميتوانيد مطابق ميل خود زندگى ه داده ميشود که ب ٣بند  ٢٥گرديده باشد ، براى شما ويزه اقامه به رويت ماده 

  .نماييد ويا مصروفيت براى تان پيدا نمايد

   

  ! در رابطه با فاميل شما
و بدفتر  لطـفا از آنھا نام برده ·اگر شما با اعضاى فاميل تان يکجا به المان آمده ايدو يا اقارب نزديک درالمان داريد

مسووليت تربيه اطـفال  ميخواھم با اعضاى فاميل خود زندگى نمايم﴿ پدر ، مادر و کسانيکه امورخارجيان تذکردھيد که
کاکا ماما،خاله وعمه · بھره ور شد اين حق قانونى شما بوده ودرھرکشوراروپايى ميتوان ازامتيازات آن ﹝خوردسال رادارند

ازاعضاى فاميل شما که قرابت نزديک ھم نداشته  اگريکى· به عنوان اعضاى فاميل نزديک شما دراروپا قلمداد نمى گردد
   .در نزديکى ھاى آن زندگى نمايد باشيد ميتوانيد. باشد، مريض باشدوشماھم به سن وسال قانونى خود رسيده

 

 



BAMF  مصاحبه و جريان تحقيق در اداره امور مھاجرت و پناھندگى  
  جريان تحقيق چه نوع است ؟

 

  ) ميتوانيداز مجله پناھندگى و يا سرويس آگاھى بدست آريدجزييات اين موضوع را (

 . ميباشد  دقيقه وقترازوقت تعين شده به آنجا١٥در روزتعين شده لطـفا ·شما توسط يک نامه رسمى دعوت ميشويد

مسوولين لطـفا خود رابه  Boschetsriederstr.41 اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى درشھر مونشن درجاده·حاضرباشيد
  .به اتاق انتظاربعدا نزد مامورموظف خواھندبرد3 او شما را· امورمعرفى نماييد

  :  نکته مھم

آگاه ساخته ،  درتاريخ تعين شده بنا برعلتى نمى توانيد حاضرشويد، لطـفا اداره امورمھاجرت وپناھندگى را اگرشما
ى دوسيه پناھندگى تان 3با. تصديق تاثيرات منـفى درصورت عدم ارايه· ازدوکتورمعالج تقاضاى يک تصديق را بنماييد

در شروع ـ موافقه شمارامبنى بر موجوديت ترجمان واينکه صحبت  وآنرابه عنوان عدم توجه قلمدادخواھند کرد مينمايد
آنھا ت 3صحت داريد و حاضراستيد به سواC مامورموظف ميخواھد بداند که شما کامـ بعدا· ھمديگرراميدانيدپرسيده ميشود

   شماجريان تحقيق رابصورت درست فھميديد؟:درختم تحقيق مامورموظف دوباره ازشما سوال مينمايدکه  جواب ارايه داريد؟

يل تان راصرف 3شمااگرميخواھدکه د. اگر مسايل  برايتان روشن نباشد و يا درست ترجمه نشده باشد لطـفا آنرا ياد آورشويد
وادويه ميگيريدونيزميدانيدکه  اگرکدام مريضى داريد آورشويد ايه داريد،لطـفاآنراياددرموجوديت يک ترجمان زن ويا مرد ار

ھمچنان · آنرا به راحتى ياد آور شويد، زيرا اين حق مسلم شما ميباشد ى تمرکزقکرى تان اثرمنـفى دارد3ادويه گرفته شده با
نراياد آور شويد تا مامورموظف کارخود راھمراه زن و يا يک مرد اجراگردد، لطـفا آ شما ميخواھد که تحقيق شماتوسط يک

   تعين کنند. با ترجمان در وقت معين

موجوديت ترجمان به  ت وجوابات که ازھردوطرف گـفته وشنيده شده باDسوا· تماما جريان تحقيق شما درج کاغذ ميشود
کمى و يا زيادى درآن ديده ميشود . در صورتيکه با متن نوشته شده موافق نباشيد·زبان مادرى تان دوباره خوانده ميشود

   ح نمايندMآنرا ياد آور شويدکه اصـ



   چه مسايل رامامور موظف ميخواھد بداند؟

  
مامورموظف به گـفته · قبل از آنگه تصميم  اتخاذ گردد براى مامور موظف مھم است که گـفته ھاى شما مداراعتبار باشد 

به خصوص وقتيکه شماھيچ نوع و مدارک در اختيار نداشته  باشيد بعدا جريان تحقيقات شما را · ھاى شمادقيق گوش ميدھد
  · را مبنى بر قبولى و يا  عدم قبولى  اتخاذ ميدارند با آمر خود درجريان گذاشته مطابق آن تصميمى

  ·  نکته مھم ديگر در جريان تحقيق

کوشش نمايد که  با مامور موظف در · تصمميم گيرنده فقط مامورموظف است نه ترجمان· ترجمان دراختيار شما قرار دارد
  · صحبت قرار داشه باشيد نه با ترجمان

امکان دارد در · اه کردن به چشمان طرف مقابل به عنوان عمل مثبت تلقى نمى  گرددعدم توجه وعدم نگ درفرھنگ المانى
درالمان ھمه مسايل مستقيم · مردان و زنان درجريان صحبت به چشمان ھمديگر  نگاه مى کنند·  فرھنگ شما چنين نباشد

اربودن گـفتارھا مورد سوال قرارمى گـفته ميشود، اگردر بيان يک موصوع ازتبصره وکنايه  گويى ھا کارگرفته شود بااعتب
به خصوص اگر  ·به ياد داشته باشيد که ھمه  گـفتارھاى شما  يکبارديگردرمحکمه ابتدايى مورد امتحان قرارميگيرد· گيرد

 امکان آن را نيز دارد که قاضى تصميم گيرنده،· پناھندگى شما قبول نمى شودو شماعليه آن دعوى رابراه انداخته باشيد

يل جديد براى 3اگرشما د .از طريق سـفارت خويش در کشور تان﴾C ت اضافى را  از کشور تان بدست آرد ﴿ مثـمعلوما
پناھندگى تان داريدبايد بصورت درست ودقيق ارايه داريدو به سوال که چراآنرا  دراداره عمومى مھاجرت و پناھندگى 

  · نگـفتيد، بايد جواب ارايه داريد

  

بزودى آنرا نزد کسى  ترجمه ·زچندروز وياچندھـفته بصورت تحريرى برايشمافرستاده ميشودجريان تحقيقات شمابعدا
سرويس آگاھى · ح نمايندMدر صورت نادرست بودن آن،ازاداره امورمھاجرت وپناھندگى تقاضانماييد تاآنرا اصـ· نماييد

  · ميکنند براى پناھندگان ويادفاتررھنمايى و مشوره دھى درامور پناھندگان شما را کمک 

  

  

  

  



 نگاھى به جريان تحقيق 
 جريان تحقيق روى چه نکته اى ميچرخد؟ 

 

به عنوان   يل پناھندگى شما براى بدست آوردن پناھندگى3راه فرارود· جريان تحقيق نکته مھم در تصميم گيرى ميباشد
ايد،ممکن است  آنرا بعدا ياد آدرشويد، اما چيزى را که شما دراول نگفته  ·سنگ تھداب و پيشبردکارھاى بعدى تلقى ميگردد

اگر سو تـفاھم و يا دعوى عليه گـفتار قبلى براى مامور موظف صورت گرفته باشد، · ارزش و رول مھم نخواھد داشت
  · ميتوان آنرا تشريع نمود

: ت که از طرف اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى پرسيده ميشود شکل زيرين را داردDسوا  

 
 

    
 

 
����    

آخرين سوال در رابطه 
باز فرستادن  باجلوگيرى

    به کشورتان

����    

 سوال وسطى در رابطه با

يل فرار شماDد     

����    

 سوال در رابطه با فاميل ٢٤

    کشور و راه فرار شما

 ارتباط ت3در اين بخش سوا

فاميل و  ،يرد به ھويتگمي
  .راه فرار

  

در . سوا3ت کوتاه اند
صورت نامطمين بودن 
 سوا3ت تکرار ميشود

سوال نھايت مھم و حتمی است د3يل 
. ترک و فرار شما از کشور تان

بصورت دقيق جواب ارايه داريد و 
ثابت سازيد که شما مجبور بوديد 

  .ترک کشور نماييد

اين سوال و ارايه جواب شما رد 
يری مامور موظف مبنی بر گتصميم

قبولی و يا عدم قبولی تان به رويت 
الف قانون اساسی و  ١۶راف گپارا

قانون ويزه  ١بند  ۶٠راف گيا پارا
 .اقامه نقش ارزنده دارد

در اين بخش روی سوال تصميم 
رفته ميشود که چرا ممکن نيست گ

. رديدگشما دوباره به کشور تان بر

ثابت سازيد که از ديد شما با چه 
ارايه . مشکCت ميتوان مواجه شد

مانع  جواب شما دليل خواھد بودکه
فرستادن دوباره شما به رويت 

قانون ويزه  ٧ـ٢بند  ۶٠راف گپرا
.رددگاقامه به کشور تان   

 



  يل پذيرش پناھندگى در چوکات قانونDد
  ·يل تعقيب و پيگرد Dد. ١

  

 

  

امکانات آن وجود دارد که در 
زندگى  خطرات کهکشور تان از 

،آزادى و جسم شما را تھديد 
  نمايد محقوظ بمانيد؟

 
 

 

 

ممکن است شما در کشور تان 
 زندگى امکاناتشھردگر در يک 

 کردن  را داشته باشيد ؟

 

 

وقتيکه شمارادوباره بکشور تان 
شما  وضع صحىبـفرستند 

غير مترقبه اى بر ھم   بصورت
 خورد

 شما توسط کى تعقيب ميشديد ؟-

 

 چطور شما را تعقيب ميکردند ؟

 

 چه وقت ؟

 

چطور ميتوانيد ثابت بسازيد، 
درصورت بازگشت بازھم شماتحت 

 تعقيب و پيگرد قرار ميگيريد؟

    

   بدون قيد و شرط مورد حمايه قرار ميگيرند .٢

    

نکته اساسى و  سه
حقوقى که به رويت آن 

انسان بايد در 
: ھرکشورحمايه شود   

 

زندگى   

 

آزادى    
   

حمايه روحى و  
· جسمى  

دليل که انسان  پنج 
مورد تعقيب و پيگرد 

 :قرار ميگيرد
  

 نژاد، قوم
 

 مذھب
 

 مليت
 

 گروپ اجتماعى
 

 داشتن عقايد سياسى



 نگاھى براولين پروسه پناھندگى
        
 

 

 

 
 

 
 

 

 
    

  

  : تصميمگيرى اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى در رابطه با تقاضاى پناھندگى شما

درصورت عدم قبولى دعوى را عليه فيصله ·يل قبولى وياعدم قبولى خودرا تحليل وتجزيه نمايد3دقيقاآنرامطالعه کنيد،د -
روز حساب ميگردد که شما ى از ھمان تاريخ اعتبارو صورت دعو· اولى اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى  براه بياندازيد

  · فيصله اولى اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى را بدست آورده ايد

  · اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى نامه مستقيم  به اسم شما ارسال ميدارند:نکات مھم 

  ·شما در اقامتگاه اولى و يا در ليلييه ھا ھمه روزه از آمدن پسته بايد سوال نماييد

   

  · در ظرف يک ھـفته بايدعليه آن دعوى نماييد· تقاضاى شما بدون دليل ورسما رد گرديده است 

  · در ظرف دوھـفته بايدعليه آن دعوى نماييد· يل کافى رد گرديده استDتقاضاى شما بدون د

   ·داريد شما بايد صورت دعوى تان را تحريرى به محکمه ارايه· يل چھارھـفته ميباشدDوقت دعوى جھت ارايه د
يل اداره عمومى مھاجرت  و پناھندگى 3ف دCيل رابايدارايه کردکه برخـ3د از ديدشماچرارد پناھندگى تان قابل قبول نيست؟

  ·  باشد و موقف پناھندگى شما را ثابت بسازد

 · مرجع که شما رادرزمينه کمک ميکند،يک مرجع حقوقى و يا يک وکيل خواھد بود 

  درخواست پناھندگى

  

  مصاحبه و تحقيق از طرف اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى 

  ح آنMارسال جريان تحقيق به زبان المانى و امکانات اصـ
    

ى  سه ماه 
ک ال

بين ي
را در بر ميکيرد

 .
  

    

روزھا وھـفته ھا در 
  پروسه عادى

 

در ميدانھاى ھوايى چند روز 
  محدود را در بر ميگيرد

 

ماه 
 

ھا و يا سال ھا 
را در بر ميکيرد

 .
  

    



  ابتداييه صورت دعوى شما در محکمه
         
 

 

 
 

 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  · براى براه انداختن صورت دعوى در محکمه اولى شما ضرورت براى وکيل نداريد

  ·  در دوره دوم ويا در محکمه عالى پيش بردکارصرف توسط يک وکيل ميتواندعملى گردد 

  

عدم قبولى در خواست پناھندگى  شما از 
        طرف اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى

رد پناھندگى سياسى و 
مھاجرتى وعدم 

فرستادن به کشور تان  

قبولى و رد پناھندگى 
از طرف   سياسى شما

BAMF        

VGVGVGVGG 

ادارده عمومی مھاجرت و 
ی تقاضای شما را رسما گپناھند

و بدون دليل رد نموده است و 
ادعای شما را ھيچ قبول 

شما بايد بدون فوت . نميکنند
زمان عليه اين تصميم اقدام 

شما صرف فرستادن تان  .نماييد
بند  ٨٠(را به رويت ماده 

VWGO ۵ (تا توسط . بنماييد
شما ميتوانيد از يک  ادعااين 

طرف مانع فرستادن تان 
ی گبکشور الی ختم پناھند

ر تقاضای گاز طرف د. رديدگ
 .عدم فرستان را نيز نماييد

اداره عمومی مھاجرت و 
ی، تقاضای شما را گپناھند

تحت عنوان بدون دليل رد 
وقت  دو ھفتهشما . نموده است

. داريد که عليه آن دعوا نماييد

ماده (به رويت شما ميتوانيد 
قانون ويزه اقامه ) ١بند  ۶٠

را به  و عدم فرستادن بکشور
) ٧ـ٢بند  ۶٠ماده (رويت 

قانون ذکره شده تقاضای 
.حمايت از مھاجرين را بنماييد  

عليه ان دو ھفته در ظرف 
دعوا نماييد و تقاضای مجدد 

 ۶٠قبولی تان را به رويت ماده 

.ه بنماييدقانون ويزه اقام ١بند   

 

ر شما از طريق فضا و يا گا 
بحر داخل خاک المان شده 
باشيد و در کشور تان مورد 
تعقيب سياسی قرار داشتيد 

ميتوانيد تقاضای قبولی تان را 
الف قانون  ١۶به رويت ماده 

.اساسی  بنماييد  

متوانيد  دو ھفتهشما در ظرف 
عليه فيصله با3يی دعوا نماييد 

و تقاضای قبولی تان را به 
.الف بنماييد ١۶يت ماده رو  

 

دعوای شما در صورت ميتواند 
نتيجه مثبت دھد که شما از يک 

طرف در کشور تان مورد 
تعقيب سياسی قرار داشتيد و از 

ر از طريق فضا و يا گطرف دي
.بحر به المان آمده باشيد  

VGVGVGVGG VGVGVGVGG VGVGVGVGG 

    رسماوبدون دليل    بدون دليل



چندين ماه را در بر مي
گ

يرد
 

  بعد از جريان تحقيق چه واقع ميشود؟
  

دفتر مرکزى امورخارجيان شما راموظف ميسازد که با ارايه اسناد ھويت تان را ثابت بسازيد،  درصورت که 
وازطرف  دفاترمربوطه جدى قلمداد مينمايند اين امررا ·آنرا تھيه نماييد کوشش کنيد نداشته باشيد
ھيچ صورت اجازه نداريد با سـفارت  و نمايدگيھاى دولتى  اماشما به· نيزميگردد گرکمک براى ماندگارشدن شما

در صورت تماسگيرى باآنھا · کشور تان به تماس شويد، تا زمانيکه سرنوشت پناھندگى شما روشن نگرديده است
زيرا شما موردحمايت کشورخود · تقاضاى پناھندگى سياسى شمامـفھوم نداشته وکدام خطرحياتى براى تان وجود ندارد

يل شما و يا 3د· اسناد داده شده ازطرف پوليس جنايى کنترول گرديده درست  و  يا نادرست بودن آنرا تثبيت مينمايند
تصميمگيرى درمورد  ·عالت مدنى و خانواده گى شما ممکن است از طرف  وزارت امورخارجه نيز تحقيق گردد

درصورتيکه اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى · صورت گيرد زم3تقاضاى شماامکان دارد بعداز بدستآوردن معلومات  
﴿دفتر که مسوول    ZRSودفترامورخارجيان کدام سوال دگرازشما  نداشته باشند،اسنادارايه شده شما را به دفترمرکزى  

وباش را اين محل موظف اند براى شما جاى بود · )دوباره فرستادن است ومربوط  حکومت اوبر بايرن ميباشد ميـفرستند
وکسى ازاقارب شماميتواندازشما پرستارى   ودراقامتگاه اولى مورد تداوى قرارداشتيد اگر شما مريضى داريد

  · نمايد اين امر براى تان کمک ميکند که در يکجا دلخواه تان مسکن گزين شويد

  . در مورد نقل مکان تان او اقامتگاه اولى

در محل جديدتان لطـفا · يک روز قبل از آنکه به آدرس جديد تان برويد، نامه از طرف اداره اقامتگاه اولى بدست ميآوريد 
ع دھيد﴿ Cتغيرآدرس تان را به اداره عمومى مھاجرت و پناھندگى  تحريرى اطـ· با دفاتر مشوره دھى ھم به تماس شويد

آدرس جديدرا به دواير ديگر  بصورت اتوماتيک ارسال نمى  BAMFخارجيان  توجه نماييد﴾ دفترامور 
بعد از نقل مکان تان امکان دارددفترخارجيان بخش مونشن مسوول کارھاى تان باشدويا دفتر امورخارجيان در  

 ميشود وپناھندگى براى اوفرستادهجريان تحقيق شماازطرف اداره عمومى مھاجرت  وکيل داشته باشيد،
در صورت · مقايسه  نماييد طرزتحقيق که شماخودداده بوديد، عاجل آنرابخوانيدوبا ·وشماتوسط وکيل از آن آگاه ميشويد

   ·داشتن سوال و يا اشتباه عاجل با سرويس آگاھى براى پناھندگان به تماس شويد

  

  

  

  

 ZABH  دفتر مرکزى امورخارجيان شما راموظف ميسازد که با ارايه اسناد ھويت تان را ثابت بسازيد،  درصورت که
نداشته باشيد خود با کدام اسناد شما

گرکمک براى ماندگارشدن شمايد
کشور تان به تماس شويد، تا زمانيکه سرنوشت پناھندگى شما روشن نگرديده است

تقاضاى پناھندگى سياسى شمامـفھوم نداشته وکدام خطرحياتى براى تان وجود ندارد
  ·يگيريدقرارم

اسناد داده شده ازطرف پوليس جنايى کنترول گرديده درست  و  يا نادرست بودن آنرا تثبيت مينمايند
عالت مدنى و خانواده گى شما ممکن است از طرف  وزارت امورخارجه نيز تحقيق گردد

تقاضاى شماامکان دارد بعداز بدستآوردن معلومات  
ودفترامورخارجيان کدام سوال دگرازشما  نداشته باشند،اسنادارايه شده شما را به دفترمرکزى  

دوباره فرستادن است ومربوط  حکومت اوبر بايرن ميباشد ميـفرستند
اگر شما مريضى داريد· تعين نمايند

نمايد اين امر براى تان کمک ميکند که در يکجا دلخواه تان مسکن گزين شويد
در مورد نقل مکان تان او اقامتگاه اولى

يک روز قبل از آنکه به آدرس جديد تان برويد، نامه از طرف اداره اقامتگاه اولى بدست ميآوريد  
با دفاتر مشوره دھى ھم به تماس شويد

توجه نماييد﴾ دفترامور  ٩لطـفا به صـفحه 
بعد از نقل مکان تان امکان دارددفترخارجيان بخش مونشن مسوول کارھاى تان باشدويا دفتر امورخارجيان در  · دارد

  .منطقه جديد 

وکيل داشته باشيد، شما اگر
وشماتوسط وکيل از آن آگاه ميشويد

داشتن سوال و يا اشتباه عاجل با سرويس آگاھى براى پناھندگان به تماس شويد



  زندگى در جريان پناھندگى
  ؟  چطور زندگى تان را به پيش ميبريد

  

زم را داشته Dفدرال المان کمکھاى اجتماعى واقتصادى رابدست ميآوريد،بھتر است درموردآن آگاھى شمادرجمھورى 
دراين دوره به رويت  قانون کمکھاى ·واکنون دردوره پناھندگى زندگى مينماييد شما تقاضاى پناھندگى نموده ايد·باشيد

· ايرو پول  جيب خرچى درماه 134که ومبلغ خورا لباس ، مواد· پناھندگى صرف کمکھاى جنسى داده ميشود نه نقدى

 قانونا· درصورت مريضى  نزد دوکتور برويد وميتوانيد دوره شما ازکمکھاى صحى نيز بھره ورميگرديد ھمچنان دراين

مورد  البته مريضيھاى عاجل شما· بررسى درامورصحى شمابه عنوان پناھنده دريک چوکات محدود تعين گرديده است
· دت صورت ميگيرد3و ھمچنان کمک و حمايه در  وقت حمل داشتن و· د نه مريضى ھاى دوامدار قبلىتداوى قرارميگير

دراين زمينه ميتوانيدازکارگرھاى  ·که وزارت امور صحى  آنرا توصيه نماييد زمعاينات عملى ميگردد تداوى اساسى بعدا
  · ت زيادتر بدست آريدمعلوما اموراجتماعى که با موسسات مربوطه مشترکا ھمکارى  مينمايند،

  

   چه نوع زندگى مينمايد؟

  · درصورت داشتن سوال لطـفاباآنھا به تماس شويد موسسات وافراداندکه شمارادراين زمينه کمک مينمايند،

  

  : دفاترزيرين که درپيشبردخدمات اجتماعى ، رھنمايى و مشوره دھى فعال اند، ميتوانندشمارازيادکمک کنند

  کاريتاس ،اربايته ولف راتس،اينره ميسيون، صليب سرخ و غيره﴾ ( •

شما ميخواھد زبان المانى را فرا گيريدوياميخواھددريک رشته ديگردرس بخوانيدوياميخواھدکارنماييد ،  موسسات  •
  · ت شمارابادفاترمسوول درميان ميگذارند3يى خواسته وسوا3با

 Sozialbürgerhaus  خانه اجتماعى مردم  

ھمچنان شما ميتوانييد ازاتحاديه ھاى فرھنگى · مسوول پيشبردامورکارى تان ميباشندبق حق وحقوق فردى شما مطا •
  .واجتماعى چون شوراى عمومى خارجيان و يا خانه بين الملى   نيز کمک بدست آريد

  

  



  

  زندگى بعد از تصميمگيرى دوره پناھندگى

  

  : ت درمورد ويزه اقامه ودگرمسايل حقوقى تان ازطرف دفاترزيرين عملى ميگرددDسوا

  

 ABH  دفترامورخارجيان درشھرمونشن و نواحى آن در جادهPoccistr   اگرشمادرشھرمونشن مانده گارشويد.  

  · اجعه نمودبراى بدست آوردن پاسپورت آبى،ويزه اقامه،تمديدويزه،دولدونگ اجازه کارميتوان به اين دفترمر •

اينھامطابق به تصميم اداره عمومى مھاجرت وپناھندگى شما وھم چنان صورت دعوى شما را،در صورتيکه  بشکل  •
  · منـفى به پايان رسيده باشد، وادار به ترک کشور المان مينمايند

کشور  دومى تحت اينھا ميتوانند ،پوليس را موظف سازند تا شما راغرض دوباره فرستادن به کشورخود شما و يا  •
  · عودت دھندگان را نيزدرجريان گذارندزن اينھا ميتوانند دفترمرکھمچنا· نظارت قراردھند

  

  کجا بايد زندگى کرد؟ 

  . محل بود باش و کار براى پناھندگان

   ٨ - ٦وزارت امورمنزل ومھاجرت درجاده فراسيکانر شماره  •

ھاجرت شمارابراى يافتن خانه،در صورتيکه بخواھيد  در شھر شمابه عنوان پناھنده قبول شده ايد،وزارت امورمنزل وم
ھمچنان ميتوانيد  به صـفت پناھنده قبول شده · مونشن زندگى نماييد، کمک مينمايند و شما بايد از اقامتگاه اولى خارج شويد

  ·ندگى مينماييدشما ميتوانيد ، پاسپورت آبى تان راازآن محل  بدست آريدکه درآن ز·در سراسرالمان زندگى نماييد

   · ھمچنان دراين دفترامکانات زيادبراى پروسه ھمنوايى باجامعه وجوددارد لطـفا سوال نماييد •

 

ARGE در جادهFranziskanerstr.6-8شھر مونشن مربوط وزارت کار ميباشد.  

  · شما رادرآموزش زبان وآموختنى ھاى مسلکى به صـفت پناھنده قبول شده کمک ميکند

  

  



  را ترک کنيد المان ک خاشما بايد 
  

شده براه  دعوى عليه تصميم اتخاذ زمان تعين شده دعواگذشته است وشمانمى توانيد يل براى پناھندگى مجدد وجود دارد؟Dد
   :ت زيرين جواب دريافت نماييدDلطـفا به سوا· اندازيد

  يل پناھندگى شما رونما گرديده است؟ 3٭ تغيرى درقانون ود

  ٭ دراوضاع سياسى کشورتان تغيرات رونما گرديده است ؟ 

  ميتوانيداسنادومدارک ارايه داريدکه باعث قبولى شما دراداره عمومى مھاجرت و پناھندگى گردد؟ 

  · مقصر نبوديدC اين نکته نھايت مھم است که شما در ارايه اسناد قبـ

  

اين کار بايدسه ماه · وپناھندگى داشته وميتوانيدآنراعملى نماييدشماامکانات تقاضاى مجددپناھندگى رادراداره امورمھاجرت 
  · يعدازعدم قبولى تقاضاى پناھندگى شماعملى گردد، به خصوص وقتيکه شمااز تغيرات و  يا بدست آوردن اسناد آگاه ميشويد

  

 ه شما را  به ترک کشورواوجود ندارد ک براى تصميم مجدد اداره امورمھاجرت وپناھندگى درحقيقت کدام قاعده معين ديگر

  · ع داده ميشودCاين پروسه به اداره امورخارجيان نيزاطـ· دارد

  

 راازطريق آنھا کارھايتان تا کوشش نماييد قبل از دادن پناھندگى مجدد بايکى ازدفاتررھنمايى ومشوره دھى به تماس شده،

  ·دوم اين آگاھينامه مراجعه نماييدتر لطـفا يه صـفحه د جھت معلومات زيا· يک وکيل به پيش ببريد يا و

  

  

  



  درفرستادن جبرى چه بايد کرد؟
  

که اينکارنادرست  است  مطمين استيد شما اما جبرا به کشور تان مى فرستند، پناھندگى شمامطلقا قبول نگرديده وشمارا
درست  حقوقى وقانونى شماميتوانيدمعلومات ·بزودى به يکى ازدفاتررھنمايى ومشوره دھى ويايک وکيل به تماس شويد

درزندان ھم باشيد، ميتوانيداز طريق  کارگرھاى اجتماعى زندان  حتى اگرشما ·مطابق آن گام برداريد راازآنجا بدست آورده،
  · قات شويدCرھنمايى و مشوره دھى تماس برقرار نموده خواھان مـ دفاتر با

  

  ·  قدمھاى بعدى

يل فاميلى﴾  اين ھم ممکن 3براى پيشبردکارھاى شماباشد﴿ ناتوانى سـفرو ددفتراصلى  امکان دارد که دفترامورخارجيان،
نى ، بتواند در 3ت چون مريضى ھاى طوCاداره عمومى مھاجرت و پناھندگى به تماس شده، مشکـ دوباره با است که شما

  · پناھندگى تان يک رول را بازى نماييد

  

  

وزارت امور عودت کنندگان ويا    يا خدمات اجتماعى وموسسات  در صورت ترک جبرى ويا داواطلبانه کشور،
دفاترمشوره دھى دوباره عودت به کشور، شماراکمک منيمايند، تاکارھاى تان بصورت درست اجراگرديده و  ممکن ھم 

  .کمک ھاى مالى براى تان بدست آرند 

  

  

  

  

  

  

  



  
  

Infobus für Flüchtlinge, c/o amnesty international 

Volkartstr. 76, 80636 München 

Mobil: 0176/676 063 78 
Tel: c/o Münchner Flüchtlingsrat, 089/123 900 96, Fax: 089/12392188 

e-mail: infobus@amnesty-muenchen.de 

 

Consultation Hours: 

 

Heidemannstr. 60 in front of House 45 

Monday 4:00 – 6:00 pm 

Wednesday 6:00 – 8:00 pm 

 

Heidemannstr. 50 in front of House 18 
Wednesday 4 – 5 pm Just for Women! (SOLWODI) 

Wednesday 5– 6 pm For Everybody! 

For our consultation hours in Obersendling (Baierbrunnerstra0e 14) and in St.-Veitstraße please contact 

us! 
(03/2014) 

 

 

www.muenchner-fluechtlingsrat.de 

 

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Spende auf das Konto des  

Vereins zur Förderung der Flüchtlingsarbeit: 

Kto 314 344, BLZ 701 500 00, Stadtsparkasse München, Stichwort „Infobus“. 
 


