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"بدون سرحد" کی است؟ چرا این رهنمود را برای من میدهید؟ 

 بدینسو بصورت مشترک فعالیت داریم. برخی از ما در کاله2009ما گروه از افرادی هستیم که در کاله از سال 

زندگی دارند، برخی دیگر در کشورهای مختلف زیست داشته و یکتعداد دیگر به مدت کمتر به کاله آمده و فعالیت

میکنند. تحت عنوان فعالین، ما پناهندگان را در محل زندگی خود و سایر نقاط حمایت میکنیم بخاطریکه ما باورمند

هستیم که هرکس شایسته زندگی در جای مورد نظر شان و دسترسی به زندگی بهتر را دارند. ما باور داریم که

آزادی حرکت حق هر انسان بوده و ما خواستار یک جهان بدون سرحد می باشیم. برای حمایت شما، ما میخواهیم

تا برای شما بعضی معلومات مفید در مورد کاله و اروپا ارائه نمائیم. ما امیدوار هستیم که در هر مسیری که شما

میخواهید بروید، سفر خوبی داشته باشید. 

چی کارهای را "بدون سرحد" در کاله انجام میدهد؟ 

ما کمک های مستقیم را به افرادیکه از اساسات زندگی، غذا و پناهگاه مناسب و آزادی حرکت محروم اند فراهم

نموده و با آنان فعالیت های مشترک را انجام میدهیم. 

ما برای فعالیت های که انجام میدهیم، هیچ نوع هزینه ای اخذ نمیکنیم و فعالیت های ما با دولت یا کلیسا یکجا

نمی باشد. درصورت معلومات مزید بر علوه معلومات که درین رهنمود ذکر گردیده ویا هم معلومات مشخص

ضرورت داشته باشید، با ما از طریقه های ذیل به تماس شوید: 

شماره تماس: 

 (در داخل فرانسه)59 51 47 53 07

 (خارج از فرانسه) 159 75 34 75 33 00

calais_solidarity@riseup.net // calaisolidarity@gmail.comایمیل: 

https://calaismigrantsolidarity.wordpress.comصفحه انترنتی: 

http://riseup.net/


معرفی کاله

 باشنده از نظر وسعت یک محله میانه می باشد. این محله در طرف شمال73,000به کاله خوش آمدید! کاله با 

فرانسه نزدیک بلژیک و در مقابل انگلستان موقعیت دارد. 

برای مدت زیاد، کاله یک شهر انگلیسی بود. این محل نقطه اصلی عبور و مرور میان قاره اروپا و انگلستان توسط

) می باشد. اکثریت نقاط این شهرChannel Tunnel بدینسو از طریق چنل تونل (1994کشتی و همچنان از سال 

در جریان جنگ جهانی دوم تخریب گردیده بود و تعداد از مردم درین زمان مجبور به فرار ازین شهر گردیده بودند. 

از گذشته ها، کاله یک شهر صنعتی بوده؛ هرچند در نتیجه بحران های مسلسل بصورت جدی متاثر گردیده است و

 درصد جمعیت این شهر بیکار می باشند. همچنین این شهر دارای جمعیت جوانتر نسبت به سایر20بیشتر از 

شهرهای فرانسه می باشد. 

پناهندگان در کاله

پناهندگان از سال های زیادی در شهر کاله زیست دارند. 

 پس از سقوط رژیم کمیونیزم در اروپای شرقی، پناهجویان ازین دسته کشورها آغاز به1990در اوایل سال های 

مهاجرت به کاله نمودند اما با سرحد بسته مواجه شدند. این گروه از افراد بیشتر کسانی بودند که عمدتا  بخاطر

 مجبور به فرار شده بودند و شامل فامیل ها و اطفال میگردیدند. 90جنگ در یوگوسلویای سابق در اواسط دهه 

مردم آمادگی خود را ابراز کردند، انجمن ها حکومت را ترغیب نمودند تا سرانجام یک مرکز برای پناهنجویان ایجاد

گردید. 

، یک پناهگاهی در یک مکان پوشیده در سنگیت بیرون از کاله ساخته شد. این پناهگاه توسط صلیب1999در سال 

سرخ اداره میشد و جندین هزار مردم را بیشتر از سه سال میزبانی نمود. 

 با تغییر حکومت مرکز سنگیت بسته شد. از آن روز به بعد، حکومت از ایجاد پناهگاه های دایمی یا2002در سال 

پذیرش پناهندگان در شرایط بهتر ممانعت نموده است. پناهگاه ها اکثر اوقات تخریب گردیده و افرادیکه در بعضی

جا ها می نشینند، بیرون رانده میشوند. 

با گذشت زمان کشورهای اصلی پناهجویان نیز تغییر نموده است. پناهجویان از جای ها مختلف مانند: کردها،

افغان ها، ایرانی ها، ویتنامی ها، البانیایی ها، سوری ها، اریتریایی ها، سودانی ها، می باشند. 



، افزایش بی سابقه در تعداد مهاجرین در کاله توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. حکومت کمپ2009در سال 

های اصلی و پناهگاهای پناهجویان را تخریب کرد ولی این اقدام حکومت چاره هیچ کاری نگردید و پناهجویان

هنوز هم در شهر کاله موجود بودند. چندین بار پناهجویان به صورت گروهی به کشورشان بشمول افغانستان

فرستاده شدند ولی این اقدام حکومت توسط قوه قضائیه متوقف گردید. 

 بدینسو، افراد بیشتر درخواست پناهندگی در کاله داده اند. هرچند، پذیرش درخواست دهندگان بصورت2009از 

عموم در تمام فرانسه به بدترین شکل آن بوده است. اکثراوقات آنان مجبور اند تا به محاکم درخواست داده تا از

حقوق اولیه خویش برخوردار شوند بشمول داشتن خانه برای زندگی. 

، تعداد درخواست دهندگان بصورت چشمگیری در کاله افزایش پیدا کرد و توجه بیشتری رسانه ها را2014در سال 

بخود جلب کرد. بعضی از افراد محل در مقابل پناهجویان رفتار خشن انتخاب کرده اند و در همین اواخر گروه های

نژاد پرست (ریسست) مانند ساونس کاله از حمایت بیشتر برخوردار گردیده اند. برای رسیدگی به افراد جدید تر،

حکومت یک "مرکز روزانه" جدید را به نام "جولس فیری" گشایش نموده که خارج از شهر موقعیت دارد و وضعیت

را برای افرادیکه درین شهر زندگی میکنند، تغییر نخواهد داد. 

انجمن ها و فعالیت ها در کاله

از کجا غذا بدست آورده میتوانیم؟ 

مرکز روزانه جولس فیری

 شب میتوانید تا به غذا های گرم و حلل دسترسی پیدا کنید! 8 تا 5هر روز از ساعت 

مشکل: راه رسیدن به این مکان دور است، بعضی اوقات پولیس ویا گروه فاشیست در راه استاده می باشند. بهتر

این است که به این مکان در گروه ها رفته و از رفتن بصورت انفرادی جلوگیری کنید. 

انجمن های مختلف کمک های غذایی به کمپ ها هفته یک یا دوبار می آورند تا شما بتوانید برای خودتان غذا ها را

بپزید. 

همچنین اکثریت مغازه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) غذاهایشان را دور میآندازند هرچند کیفیت غذا ها هنوز هم

خوب می باشد. بعضی اوقات شما میتوانید که زباله دانی های کنار مغازه های بزرگ یا سوپر مارکیت ها را برای

دریافت غذا جستجو نمایید. 

در صورت مریضی، کجا برای تداوی بروم؟ 



اتاق ایمرجنسی یا اضطرار در شفاخانه ها همیشه مردم را بخاطر وضعیت های جدی صحی

تداوی/درمان میکنند. کلینک پاس (اتاق کوچک کانتینری در سمت چپ، کنار پارکینگ شفاخانه) افرادیکه

 بعد از ظهر تداوی میکنند. 5:30 تا 1:30بدون بیمه صحی باشند را در بین روزهای دوشنبه تا جمعه از 

پناهجویان دارای حقوق بین المللی پوشش صحی/بهداشتی می باشند (این موضوع را سازمان که

درخواست پناهجویی شما را تعقیب میکنند، مطرح میسازد)

کجا میتوانم دوش بگیرم (حمام کنیم)؟ 

 (13:30 مرد که تا ساعت 20کلینک پاس (اتاق کوچک کانتینری در سمت چپ، کنار پارکینگ شفاخانه) – 

 بعد ازظهر) به آنجا برسند، میتوانند درآنجا حمام نمایند. 01:30

 بعد از ظهر) حمام نمائید. این مرکز برای03:00 (15:00در مرکز روزانه جولس فری نیز متوانید تا ساعت 

 دقیقه می باشد. 4شما صابون و جان پاک نیز میدهد ولی زمان حمام (دوش) فقط برای 

فقط خانم ها و اطفال میتوانند که استراحت، حمام (دوش) ودرین مرکز خانه خانم ها (لیدیز هاوس): 

آشپزی نمایند. این خانه در داخل مرکز روزانه جولس فری موقعیت دارد. انجمن "له وی اکتیو" مسئول این

مرکز می باشد ولی اکثر تمام خود خانم ها اداره میگردد. خوابگاه های این خانه بعضی اوقات به تعداد

محدود میباشد ولی درصورتیکه شما زن باشید، هر زمانی میتوانید که داخل این خانه رفته و حمام کنید.

درصورتیکه شما شب دیروقت به اینجا میرسید، باید از مقابل محافظین امنیتی همراه با سگ گذشته ویا

زنگ بیرون را فشار بدهید. شما اجازه دارید تا هر زمانیکه خواستید داخل ویا بیرون بروید! 

کمپل/خیمه/لباس از کجا بدست بیآورم؟ 

درصورتیکه شما به کمپل، لباس یا خیمه ضرورت داشته باشید، میتوانید گروه بدون سرحد را تماس بگیرید.

هرچند، گروه بدون سرحد یک سازمان رسمی نبوده و بعضی اوقات آنان این وسایل را نمی داشته

باشند. بعضی اوقات مردم در داخل جنگل با وسایط نقلیه مملو از کمک ها و خیمه ها، خوابگاه های

سیار یا کمپل ها را توزیع میکنند. بعضی اوقل سازمان میدیسنس دو موندی اکثریت این لوازم را خریداری

کرده و به جنگل بخاطر توزیع میآورند (بخصوص بعداز تخریب پناهگاها توسط پولیس). بدبختانه، هیچ

جای خاص نیست که شما از آنجا این لوازم را بصورت رایگان بدست بیآورید. موجودیت این وسایل مرتبط

به کمک های است که به کاله صورت میگیرد. 

روز های شنبه در دوهفته یکبار، توزیع لباس در ویستیار در جاده دو کرویکس نزدیک کلیسای نوتردیم

صورت میگیرد. بعضی روزها پس از صرف غذا، گروه بدون سرحد نیز میتواند با شما کمک نماید. 

کی ها با درخواست پناهندگی/پروسیجرهای اداری کمک میکند؟ 



سیکورس کاتولیک – درصورت نیاز به مشوره های حقوقی یا درخواست پناهندگی، بهتر است که به دفتر

سیکورس کاتولیک مراجعه کنید. درین زمینه آنان مشورت های لزم را ارائه کرده و بدون درنظرداشت

کشور اصلی شما همکاری میکنند. 

از تیلفون و انترنت در کجا میتوانم استفاده کنم؟ 

 صبح باز و10 (نزدیک مرکز خریداری بزرگ و نمایشگاه) که ساعت 16میدیاتیک آف کاله، جاده پل للتین 

روزهای یکشنبه و دوشنبه بسته می باشد. 

شما نیاز دارید تا درهنگام ورود به آنجا شناسنامه یا پاسپورت یا اوراق درخواست پناهندگی نشانمشکل: 

دهید. 

کجا موبایل یا گوشی همراه خود را چارج کنیم؟

 بعد از ظهر، روزهای دوشنبه تا جمعه5 صبح تا 9سیکورس کاتولیک – از ساعت 

 بعد از ظهر5 بعد از ظهر تا 2مرکز روزانه جولس فری – همه روزه از ساعت 

بعضی افراد دیگری نیز شما را در چارج کردن گوشی همراه همکاری میکنند. بخاطر دریافت تماس و

آدرس این افراد، در جنگل پرسان کنید. 

 بعد از ظهر، افراد (مهاجر از اجتماعات مختلف و3هر یکشنبه در ساعت کجا میتوانم فوتبال بازی کنم؟ 

همچنین فرانسوی ها که در محوطه کاله زندگی دارند) دورهم جمع شده و در سیتادیل فوتبال بازی

میکنند. از اشتراک همه افراد پذیرایی صورت میگیرد. اکثر اوقات مردم با خود لباس ها و کفش های

ورزشی که شما نیز میتوانید از آن استفاده کنید، می آورند. 

در جاهای مختلف، کورس های زبان فرانسوی و انگلسی در چندین روزهایکجا میتوانم زبان بیآموزم؟ 

هفته برگزار میگردد. برای معلومات بیشتر به سیکورس کاتولیک، و  سکوات گالو مراجعه کنید. 

از کجا میتوانم تسهیلت جلوگیری از حاملگی و مشورت های صحی جنسیتی بدست بیآورم؟ 

تسهیلت جلوگیری از حاملگی در فرانسه قانونی و رایگان است. در کلینک "پس"، شما میتوانید کاندوم

مردانه بدست بیآورید و در مرکز پلنگذاری خانواده میتوانید انواع مختلف جلوگیری از حاملگی (مانند:

قرص ها، کاندوم زنانه، تزریق، حلقه وغیره) بدست بیآورید. آدرس و شماره تماس مرکز پلنگذاری

Centre de Planification ou d'education familiale,  rue Mollien 70, 1erخانواده عبارت از: (

étage (1st floor), 62100 CALAIS, Phone 03 21 21 62 33(



 ، هیپیتایتس ب)HIVاگر شما خواسته باشید تا معاینه امراض قابل انتقال از طریق روابط جنسی (مانند 

)centre de dépistageانجام دهید، شما میتوانید خون خود را بصورت رایگان و سری در مرکز دپستاژ (

 انجام دهید. آدرس این مرکز قرار ذیل است: 

 )Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit. 1601 

Boulevard des Justes – 62100 Calais. Bus 3, 7, 8 La Roselière(

چگونه میتوانم که برای موبایل یا گوشی خود سیم کارت ثبت کنم؟ 

درصورتیکه شما میخواهید که سیم کارت داشته باشید، از شرکت مخابراتی لیکا استفاده کنید. از طریق سیم کارت

لیکا میتوانید با تمام شماره های لیکا بصورت رایگان صحبت کنید و  برای ثبت این سیم کارت لزم نیست تا شما

اسم اصلی خود را بدهید.  

چگونه میتوانم سیم کارت خود را ثبت کنم: 

 تماس گرفته، به زبان های انگلیسی، فرانسوی و عربی صحبت می نمایند. 323به شماره 

نیاز دارید تا به آنان اسم، آدرس (شماره سرک، کد پستی) در کاله و شماره پاسپورت را بدهید. بیاد داشته باشید که

. اشخاص450100397 عدد می باشند مانند: 9 و پاسپورت های انگلستانی همیشه دارای 62100کد پستی کاله 

آنطرف خط تماس فقط از وجود آدرس اطمینان حاصل میکنند. بناء تا زمانیکه شما آدرس درست در کاله برایشان

بدهید، همه چیز بدرستی کار خواهد کرد و همچنان شماره پاسپورت را نیز بررسی نمی کنند. 

زمانیکه تماس شما تمام شد، لزم است تا گوشی همراه خود را خاموش و دوباره روشن سازید. حال سیم کارت

شما فعال گردید.  

پولیس، دستگیری و بازداشت

درصورت حمله یا دستگیری توسط پولیس چی کاری را انجام بدهم؟ 

درصورتیکه شما توسط پولیس مورد حمله قرار میگیرد، شما تنها نیستید. هر کس از حق شکایت علیه

پولیس که از صلحیت وظیفه یی خود سوء استفاده نموده برخوردار است. فرق نمی کند که شما مدارک

لزم داشته باشید یا خیر! درصورت شکایت از خشونت پولیس، با یک وکیل صحبت کنید یا به شماره ذیل

 (شماره لیکا). این یک گروه رسمی نیست بلکه0605862150برای دریافت حمایت بیشتر تماس بگیرید 

گروه کوچک است که مردم را در برابر خشونت پولیس با جمع آوری مدارک و برقراری تماس متضررین با

کمک های حقوقی و صحی درزمان ممکن، همکاری میکند. 



حمله پولیس در کاله بال مهاجرین شدید و بصورت مکرر صورت میگیرد. اکثریت مهاجرین بصورت تصادفی

در مسیر دسترسی به خدمات ابتدایی دستگیر میگردند (بطورمثال در زمان بیرون قدم زدن از جنگل،

گرفتن بس بطرف شفاخانه، خرید لوازم از سوپرمارکیت یا برگشتن از محل توزیع غذا). اکثریت مهاجرین

توسط پولیس مورد لت و کوب قرار گرفته و بالی شان گاز اشک آور استفاده صورت گرفته و بعضی

اوقات پاها یا دستهایشان شکسته یا رویشان زخم برداشته است. ما همچنین خبرهای را شنیدیم که

پولیس مهاجرین را در داخل جاده عمومی تعقیب کرده که باعث مرگ چندین شخص گردیده است. 

حقوق و قواعد درصورت دستگیری شما

 ساعت را میگیرد. ممکن است که شما را به مرکز پولیس برده و16بررسی هویت تبعه خارجی درحدود 

بعد از چند ساعت دوباره آزاد کنند. بصورت عموم، زمان بازداشت توسط پولیس رسما  از زمان دستگیری

شما آغاز میگردد. پولیس نیاز دارد تا شما را از حقوق تان به زبان قابل فهم آگاه بسازد.  

در داخل زندان شما حق دارید تا: 

همراه دوست یا عضو فامیل خود به تماس شوید

با انجمن زندان در تماس شوید

درخواست ترجمان کنید

درخواست کمک از وکیل شوید

در هنگام بازداشت پولیس، شما حق دارید تا از ارائه پاسخ به پرسش ها خودداری نمائید و بیانیه را که

آنان تحریر داشته و ترجمان برای شما ترجمه میکند، بهتر خواهد بود که آنرا امضا نکنید. هرچند، خوب

است که محتوای بیانیه نوشته شده را بفهمید. به مسایل نوشته شده توجه کرده مثل زمان و جای

بازداشت وغیره. جزئی ترین اشتباه وکیل شما را کمک میکند تا شما را از زندان خارج بسازد. درصورتیکه

شما کدام اشتباه را توسط پولیس متوجه میشوید، به پولیس نگویید. این اشتباه شما را در محکمه کمک

میکند. 

نباید بیشتر از زمان بازرسی، در زندان باقی بمانید. به این معنا که زمان بازرسی شامل تایید هویت

شخص بازداشت شده (اسم کامل، آدرس، ملیت، اسم والدین) و اخذ بیانیه می باشد. 

بازداشتگاه 



درصورتیکه شما ویزه اقامت فرانسه را نداشته باشید، ریس پولیس اجازه دارد تا برای شما ورقه ترک

) را ارسال نمائید. درینطور حالت، زمانیکه شما بازداشت شوید، شما به بازداشتگاهOQTFخاک فرانسه (

ارسال میگردید. مقرررات بازداشتگاه از زندان فرق دارد. شما اجازه دارید تا لوازم خود را نزد خود

نگهداری کنید و نیز اجازه میدهند تا شخص دیگر لوازم شما را برای شما بیآورد. شما نیز میتوانید تا موبایل

یا گوشی همراه خود را نزدتان نگهداری کنید البته درصورتیکه کمره مخافظتی پولیس متوجه نشود. گارد

پول های شما را نزد خود نگهداری میکند. هر شخص میتواند شما را ملقات کند. آنان ضرورت دارند تا

اسم کامل شما را بفهمند و نزد خود کارت هویت داشته باشند. برای شما لباس، غذا، تنباکو و پول نقد در

بسته های بسته نیز آورده می توانند. 

 ساعت وقت دارید تا علیه48 وغیره) دریافت میکنید، شما OQTF – APRFدرصورتیکه شما حکم اخراج (

این تصمیم اقدام نمائید. با انجمن مرکز بازداشتگاه در تماس شوید. آنان شما را درین زمینه همکاری

میکند. 

 روز می باشد. شما اجازه دارید تا ترجمان درجریان این پروسیجر45حداکثر زمان حبس در فرانسه 

داشته باشید. 

) آورده شده تا بررسی کند که بازداشت شماJLD روز، شما باید نزد دادستان خاص (5در مدت زمان 

دلیل قانونی دارد یا به اثر اشتباه پولیس صورت گرفته است. درصورتیکه شما بتوانید اشتباه در پروسیجر

را ثابت سازید، آنان مجبور میشوند تا شما را آزاد سازند (مانند: عدم احترام به حقوق شما در زندان یا

اشتباه در اوقات حوادث). 

20شما باید وکیل خود را بگوئید تا اشتباهات پروسیجر را شناسایی کند. شما برای بار دوم در مدت زمان 

 روز واقع20) حاضر میگردید. تمام شواهدیکه شما ارائه میکنید باید در همان مدت JLDروز نزد قاضی (

شده باشد.  

برای اخراج شما، فرانسه نیاز دارد تا اجازه سفارت خانه کشوریکه شما مربوط به آن میشوید را

درخواست کند. شما مصاحبه با یک مقام عامه خواهید داشت. شما اجازه دارید تا به تنهایی باوی صحبت

کنید. این حق شما است. نیاز است تا شما این مصاحبه را انجام دهید ولی درصورتیکه حالت صحی شما

خوب نباشد، میتوانید به زمان بعدی مصاحبه را انجام دهید. 

 روز به درخواست پناهندگی دارید سپس شما تحت5اگر شما در مرکز اخراج قرار داشته باشید، شما 

پروسیجرهای سریع درخواست پنهاهندگی قرار میگیرید. 





باردار/حامله:

برای انجام آزمایش بارداری، به مرکز پلنگذاری خانواده درکاله مراجعه کنید. آدرس این مرکز قرار ذیل

است:

CENTRE DE PLANIFICATION ou D’EDUCATION FAMILIALE rue Mollien 70, 1er étage

(1st floor,(

62100 CALAIS, Phone 03 21 21 62 33 or to the PASS clinic .

سپس آنان به شما وعده ملقات در شفاخانه بزرگ را بخاطر معاینات مداوم میدهند. درصورتیکه شما

باردار باشید و درخواست پناهندگی بدهید، نظر به قانون فرانسه شما یک در رده "اشخاص آسیب پذیر"

آمده و به کارهای شما مانند اطفال و اشخاص مریض اولویت داده میشود. به این معنا نیست که شما

چانس بیشتر برای قبول شدن به صفت پناهنده را پیدا میکنید و اوراق سکونت درازمدت دریافت میکنید.

شما فقط واجد دریافت خدمات اجتماعی مانند خانه، بیمه صحی و پول بصورت فوری شناخته میشوید. 

 

من باردار هستم ولی نمی خواهم/نمی توانم بارداری را ادامه بدهم؟ 

درصورت بارداری، شما اجازه دارید تا روی نگهداری طفل تصمیم بگیرید. این انتخاب بدست شما است.

حتا اگرشما زیر سن نیز باشید، حق انتخاب نگهداشت طفل بدست شما است. 

 بارداری سقط کنید (بعضی اوقات بخاطر دلیل خاص12در فرانسه نظر به قانون اجازه دارید تا هفته 

 هفته نیز صورت میگیرد). نیاز نیست تا شما برای انجام سقط پول پرداخت کنید12بهداشتی، سقط پس از 

و عمل سقط در شفاخانه یا مراکز خاص که از شرایط خوب و مصئون صحی برخوردار باشد، صورت

میگیرد. خطر سقط بسیار کم است و معمول  هیچ نوع تاثیر بالی صحت و بارداری شما در آینده نمی

گذارد. 

چی باید کرد؟ 

برای آزمایش بارداری، شما میتوانید لوازم آزمایش بارداری را از سوپرمارکیت یا دواخانه خریداری.1

کنید. در فرانسوی به این آزمایش "تست دو گروسیس" گفته میشود. 

درصورتیکه نتیجه آزمایش شما مثبت باشد، در زودترین زمان ممکن وعده ملقات در مرکز ذیل.2

بگیرید: 



CENTRE DE PLANIFICATION ou D’EDUCATION FAMILIALE 

70 ,rue Mollien 

1er étage (1st floor (

62100 CALAIS 

 (آنان فقط به زبان فرانسوی صحبت میکنند).  33 62 21 21 03

در آنجا از شما آخرین عادت ماهوار، تاریخ تولد و اسم پرسیده میشود. امکان دیگر اینست که شما به

) رفته و وضعیت خویش را توضیح دهید. PASSکلینیک پاس (

شما میتوانید که با یک دوست خود نیز به این مرکز مراجعه کنید. (درصورتیکه شما زیرسن باشید، شما باید

توسط یک بالی سن به این مرکز همراهی شوید.)

در مرکز "سنتر دو پلنیفیکسیون"، آنان معاینات کوتاه را انجام داده و برای شما وقت ملقات در.3

شفاخانه بزرگ را بخاطر مشورت های صحی فراهم میکنند. 

اولین مشورت صحی با شما در شفاخانه کاله صورت میگیرد. بعضی اوقات در شفاخانه برای.4

خانم های مهاجرین که خواستار سقط طفل باشند، مشکل ایجاد میکنند. این کار آنها درست

نیست و حق ندارند تا شما را رد کنند. 

در چنین حالت شما متن حقوقی ذیل را نشان دهید: 

“la loi fait obligation aux structures hospitalières de prendre en charge les IVG de

femmes étrangères sans papiers. 

La loi DHOS /DSS/DGAS N°141 du 16 Mars 2005 demande

 -la prise en charge des soins urgents des étrangers-res RÉSIDANT en France

de manière irrégulière et non-bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat

-et donne ainsi accés à l’IVG à toute femme étrangère séjournant en France”

آنان آزمایش خون و سونوگرافی (تصویر شکم) شما را انجام میدهند. داکتر مربوط خلصه معاینات را

 روز پس از7نوشته کرده و زمان سقط را تعیین میکند. درصورت وضعیت عاجل نباشد، عمل سقط 

 روز "دوره بازتاب" گفته میشود که درین فاصله زمانی به شما7آزمایش اولی شما انجام میگردد. به این 

وقت داده میشود تا روی تصمیم خود فکر کنید. 

در صورتیکه شما زیر سن باشید، در قدم نخست قبل از انجام سقط باید با یک کارگر اجتماعی.5

صحبت کنید. تماس کارگر اجتماعی برای شما در مرکز "سنتر دو پلینیفیکیسیون" داده میشود. 



دو نوع روش سقط وجود دارد: .6

a.روش طبی (با قرص): این روش تا هفته پنجم بارداری شما قبل از مراجعه به شفاخانه

امکان دارد. از هفته پنجم تا هفتم بارداری، سقط باید در شفاخانه صورت بگیرد. 

b.روش جراحی تا هفته دوازدهم بارداری امکان دارد. به قسمت رحم شما داروی بیهوشی

تزریق میگردد. این روش در جریان روز صورت گرفته و تا چند ساعت در شفاخانه باقی

می مانید. 

 هفته پس از سقط، شما میتوانید به یک معاینه رفته و مطمئن شوید که همه چیز خوب4 یا 7.3

است. آنان برای شما چندین نوع روش جلوگیری از بارداری را پیشنهاد میکنند. 



چگونه در انگلستان یا سایر کشورهای اتحادیه اروپایی درخواست پناهندگی بدهم؟ 

از آنجائیکه اکثریت مردم کاله میخواهند تا درخواست پناهندگی شانرا در انگلستان انجام دهند، ما

معلومات را بخاطر بهبود چانس درخواست موفق علوه نموده ایم. درخواست پنهاهندگی در سایر

کشورهای اتحادیه اروپا مشابه است ولی تفاوت مهم بین کشورهای مختلف می باشد. بناء ما معلومات

درمورد سایر کشورها مانند فرانسه یا جرمنی نیز اضافه نموده ایم ولی ما زمان کافی برای توضیح همه

جزئیات این پروسه نداریم. اگر شما میخواهید که به پناهندگی در کشور دیگری درخواست بدهید، بهتر

خواهد بود که با یک وکیل یا گروه حمایت مهاجرین در همان کشور به تماس شوید. شما این تماس را

قبل از رسیدن یا در زمان رسیدن برقرار کنید (درین جزوه معلومات درمورد تماس این سازمان ها ارائه

گردیده است). آنان برای شما جزئیات بیشتر درمورد چگونگی درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر را

نیز ارائه کرده میتوانند. 



درخواست پناهندگی در انگلستان

سیستم پناهندگی مغلق می باشد. چانس شما زمان بهتر میشود که شما این سیستم را درک کرده باشید. 

پناهندگی چی را میگوید؟

زمانیکه شما درخواست پناهندگی در انگلستان میکنید، شما درنظر دارید تا به صفت مهاجر یا پناهنده

سیاسی شناخته شوید. تعریف حقوقی مهاجر یا پناهنده سیاسی عبارت است از: 

یک شخص که دارای ترس شکنجه به دلیل نژادی، دینی، ملیت، دید سیاسی یا عضویت گروه خاص

اجتماعی باشد. 

شما باید نشان بدهید که خطر واقعی در آینده منتظر شما است و شما در هیچ نقطه کشورتان مصئون

بوده نمی توانید. شما همچنین باید بگویید که چرا انگلستان مسئولیت محافظت شما را بعهده داشته باشد.

درصورتیکه شما خانه خود را بقصد یافتن کار یا زندگی بهتر ترک نموده اید، شما به صفت پناهندهتوجه: 

سیاسی نظر به قوانین بین المللی شناخته نمی شوید. 

درخواست پناهندگی در زودترین زمان ممکن پس از رسیدن شما در انگلستان صورت بگیرد. درصورتیکه

شما مدت زمان زیادی در منتظر می مانید، احتمال زیاد وجود دارد که درخواست شما رد شود ویا شما از

کمک حکومتی مانند تسهیلت خانه و غذا محروم شوید. اما اگر شما دلیل قانع کننده بخاطر درخواست

پناهندگی ناوقت داشته باشید، احتمال درخواست ناوقت موجود است. مانند: اگر شما نتوانستید به

کرویدون سفر کنید تا به پناهندگی درخواست بدهید یا توسط قاچقبر به شما گفته بود که چندین روز صبر

کنید. 

کنوانسیون دوبلین

قرارداد دوبلین برای شناسایی کشور عضو اتحادیه اروپا که مسئولیت رسیدگی به درخواست پناه جوه را

) را در کشور دیگر عضو دادهاویروداکدارد، مورد استفاده قرار میگیرد. درصورتیکه شما اثر انگشت (

باشید، شما به همان کشور ارسال گردیده و به درخواست پناهندگی شما درهمان کشور رسیدگی صورت

میگیرد. شما هیچ کدام انتخاب درین زمینه ندارید. برخی از کشورهای عضو از فشار بخاطر اخذ اثر

انگشت استفاده میکنند. دیگر منابع نیز موجود است که نشان بدهد شما از طریق مسیر کدام کشور عضو

آمده اید. (مثل اگر شما برایشان توضیح بدهید). 



هر جزئیات را که شما در جریان مصاحبه راه سفر خود ارائه کنید روی اینکه ایا بالی شما دوبلین سوم

استفاده میگردد یا خیر، تعیین میشود. درصورتیکه شما مستقیما  داخل یک کشور آمدید یا ثابت کنید که

شما از راه زمینی آمدید و نمی فهمید که از کدام کشورهای عضو عبور کردید (مانند در داخل یک واسطه

باربری)، شما به کدام کشور دیگر عضو ارسال نمی گردید. روش مصاحبه در کشورهای عضو مختلف

است. شما باید بصورت مفصل از شرایط دوبلین سوم آگاه شوید. 

 برای اینکه شما مربوط کدام کشور عضو میگردید، بصورت انفرادی مصاحبه میشوید. درصورتیکه

کشوریکه اسناد درخواستی شما نزدشان قرار دارد مصمم شود که درخواست پناهجویی شما در کشور

دیگر عضو پروسس گردد، درخواست انتقال می نماید. درصورتیکه کشور دومی موافق به پذیرش شما

شود، شما را ازطریق یک نامه آگاهی میدهند. 

درصورتیکه درخواست پناهندگی شما در جرمنی صورت بگیرد ولی درجریان مصاحبه به شما گفتهمثال: 

شود که شما سه هفته در هسپانیا سپری کرده اید؛ شما به هسپانیا نظر به دوبلین سوم انتقال داده

میشوید و در آنجا باید درخواست پناهندگی بدهید. 

 میتوانند با خواهر یا برادر خود نیز18درصورتیکه شما شوهر، خانم یا طفل (اطفال زیرسن فامیل: 

بپیوندند)، که درخواست پناهندگی یا پنهاهنده سیاسی در یکی از کشورهای عضو باشد، نظر به دوبلین

سوم شما انتقال میگردید. 

زمانیکه یادداشت نهایی میگردد، کشورهای عضو روی شرایط انتقال موافقت میکنند. دورانانتقال: 

 ماه نمی باشد (به استثنای اینکه شخص فرار کند یا بازداشت گردد).11طرزالعمل دوبلین بیش از 

 ماه در یک کشور زندگی کرده اید، همان کشور مسئول درخواست پناهندگی5درصورتیکه شما حداقل 

شما می باشد. 

اتریش، بلژیک، بلغاریا، کرواسی، مقدونیه، جمهوری چک، دنمارک، ایستونیه، فنلند،کشورهای عضو: 

فرانسه، جرمنی، یونان، هنگری، آیرلند، ایتالیا، لتویا، لتوانیا، لوکسمبورگ، مالتا، هالند، پولند، پرتگال،

رومانیا، سلواکیا، سلوانیا، هسپانیا، سویدن، انگلستان، ناروی، ایسلند، سویس، و لهستان. 

ایا میتوانم تصمیم دوبلین را تحت پرسش قرار دهم؟ 



تحت پرسش قراردادن دوبلین کاری بسیار دشوار است ولی بعضی پروسه های حقوقی است که از اخراج

به بعضی کشورهای عضو جلوگیری می کند. درصورتیکه نشان انگشت شما قبل از آمدن به انگلستان

گرفته شده باشد، لزم است تا قبل از درخواست پناهجویی، مشورت های لزم را جویا شوید (با یکی از

موسسات دوستانه ذیل تماس بگیرید). 

دلیل که براساس آن میتوانید تصمیم دوبلین را تحت پرسش قرار دهید: 

 3تخطی از ماده ECHRبرخوردار غیرانسانی و خشن (اینکار درحال حاضر در یونان واقع :

میشود و چالش های را برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز بمیان آورده است). 

اگر کدام عضو فامیل شما در انگلستان باشد

،در صورتیکه انگلستان بخواهد که شما را به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال کند

ممکن یکی از کشورهای باشد که انگلستان به آن اخراج نمی کند. 

.درصورتیکه شما قربانی شکنجه یا از شرایط وخیم صحی رنج ببرید، شما نباید بازداشت گردید

این دلیل ممانعت دوبلین شده نمی تواند ولی فرصت بیشتر برای مشورت های لزم را برای شما

مهیا می سازد. 

بازداشت سریع به چی گفته میشود؟ 

بعضی اوقات با دوسیه شما نظر به یک سیستم سریعتر برخورد میگردد که به نام "بازداشت سریع" یاد

میشود. به این معنا است که شما را در یک بازداشتگاه (زندان مهاجرین) ارسال کرده و دفتر مسئول از

طرف دیگر کارهای شما را پروسس میکند. این برخورد درصورت به شما اتفاق می افتد که شما از یک

کشور خاص آمده باشید و دفتر مسئول به این باور باشد که دلیل ترک کشور شما واضح و ضعیف است.

هرچند شما میتوانید ازین کار با طرح دلیل قوی ترک کشور، جلوگیری نمائید. 

کدام موارد را در مورد بازداشت سریع باید بدانید؟ 

% در هارموندسورت). شما دو روز وقت دارید تا99تقریبا  تمام دوسیه های این بخش رد گردیده است (

درخواست تان را پس از تصمیم ارائه کنید. تمام این پروسه در بازداشتگاه صورت میگیرد و تصامیم و

درخواست بسرعت انجام میابد؛ هرچند، اخراج واقعی زمان طولنی را دربر میگیرد. 

درخواست شما معمول  تلش است برای به تعویق انداختن اخراج شما از مملکت. درصورتیکه دوسیه شما

غیرتوقف شناخته شود، شما از حق درخواست به تعویق انداختن اخراج خود برخوردار نخواهید بود. 

پروسه پنهاهجویی در انگلستان (درصورت عدم بازداشت سریع)



 به تماس شده و وعده ملقات برای درخواست02081964524با مرکز بررسی پناهندگی در شماره 

پناهندگی خویش در لونر هاوس تعیین کنید. آنان از شما چندین سوال های ابتدایی میکنند. راه دیگر

اینست که نزد پولیس رفته و آنان شما را با دفتر مهاجرین وصل میسازد سپس مصاحبه کوتاه با شما

صورت میگیرد که از شما مسیر سفرتان تا انگلستان پرسیده شده و اثر انگشت و عکس شما نیز گرفته

میشود تا روی اینکه به کشور دیگر اتحادیه اروپا اخراج شوید، تصمیم گرفته شود. شما باید معلومات

مختصر در مورد درخواست پناهندگی خویش ارائه نمائید. 

گزارش دهی اول: در زمان گزارش دهی اول، شخص مسئول پرونده خود را ملقات کرده که

برای شما پروسه پناهجویی را توضیح میدهد. 

ارزیابی سن و سال: سن و سال در زمان بررسی میگردد که شما زیر سن باشید و هیچ نوع

مدرک برای ثابت ساختن زیرسن بودن خود نداشته باشید.

مصاحبه پناهجویی: مصاحبه اصلی که در آن از شما دلیل ترک کشورتان و ضرورت درخواست

پناهندگی پرسیده میشود. 

 روز پس از مصاحبه باید تسلیم گردد. 5مدارک بیشتر تا 

سپس شما نامه را از طریق پست دریافت خواهید کرد که در آن روی پرونده شما تصمیم گرفته

شده است. 

مصاحبه ها: (مشابه سایر کشورهای اتحادیه اروپا)

شما دوبار مصاحبه می شوید. محتوای این دو  مصاحبه با یکدیگر مقایسه میگردد بناء متوجه معلومات که

ارائه میکنید باشید. 

در جریان مصاحبه اول درمورد (اسم، ملیت، تاریخ تولد وغیره)، معلومات درمورد فامیلمصاحبه اول: 

شما (طفل یا همسر وغیره)، و یکمقدار درمورد دلیل درخواست پناهندگی شما پرسیده میشود. مهمترین

پرسش ها درمورد راه سفر تا انگلستان خواهد بود. اگر آنان موفق به این شود که شما از مسیر کدام

کشور دیگری اروپایی آمدید، شما را دوباره به همان کشور میفرستند. 

مصاحبه اساسی (مصاحبه پناهجویی)، مصاحبه اصلی است که بالی پرونده پناهجویی شمامصاحبه دوم: 

متمرکز می باشد. این مصاحبه طولنی بوده و مشکل نیز خواهد بود. آنان پرسش مشابه را به طریقه

های مختلف مطرح میسازند تا شما را به گونه ای وادار ساخته که اشتباه کنید یا ادعای قبلی خود را رد

کنید. راحت باشید و از داستان اصلی خود دوری نکنید. درصورت ضرورت به وقفه، درخواست وقفه کنید و

اگر احساس خوبی ندارید یا پرسش های را نمی فهمید نیز میتوانید که وقفه بگیرید. شما اجازه دارید که

ترجمان داشته باشید. درصورتیکه شما از کار ترجمان راضی نباشید، برای شان بگوئید. شما حق دارید تا

یک نسخه کتبی مصاحبه را نزد خود داشته باشید اما شما قبل از امضای نسخه کتبی مصاحبه، از محتوای

آن مطمین شوید که درست باشد. 



پس از مصاحبه دوم، شما تصمیم پذیرش یا رد درخواست پناهجویی خویش را دریافت خواهید کرد. 

مدارک

تا حد ممکن تمام مدارک در دست داشته خود را قبل از انجام مصاحبه تهیه نمائید. این مدارک شامل: 

مدارک هویت؛

مقاله های خبری مربوط؛

 تهدید مرگ/نامه های تهدید؛

 کارت عضویت حزبی/سازمانی؛

نامه های گروه های سیاسی، مذهبی، اجتماعی که عضویت شما را تایید کرده یا خطرات و

ریسک های عضویت شما را بیان داشته باشد؛ 

 حکم بازداشت؛

 احضاریه؛

گزارش های صحی/حقوقی؛

بیانیه های کتبی ازطرف دوستان یا معشوقه خود (درصورتیکه درخواست پناهجویی شما

براساس جنسیت باشد) – این گونه نامه ها باید دارای امضا، تاریخ و توسط دو فرد دیگر مشاهده

گردیده باشد و آنان نیز جزئیات و کاپی کارت هویت شان را ارائه کرده باشند. 

زمانیکه خواستار مدارک خود میشوید، کوشش کنید که مدارک اصلی را از طریق پست دریافت کنید و پاکت

آنرا نزد خود نگهداری کنید. اطمینان حاصل کنید که شماره پیگیری آنرا شخص ارسال کننده نزد خود

میگیرد. درصورتیکه بعضی مدارک موجود نمی باشد، دلیل آنرا توضیح دهید (مانند عدم موجودیت سیستم

فعال پوستی در کشور/منطقه). 

درصورت امکان، وکیل استخدام کرده و قبل از مصاحبه تمام مدارک خود را با وکیل مورد بررسی قرار

دهید. 

نتایج ممکن



 ساله داده میشود. درین5هر زمانیکه شما به صفت پناهنده سیاسی شناخته شدید، برای شما مدارک 

مدت، شما حق کار، دسترسی به امتیازات دولتی، و سفر به سایر کشورها به استثنای کشور خود را پیدا

 سال، شما دوباره به کشور خود ارسال میشوید درصورتیکه وضعیت کشور شما بهبود5میکنید. پس از 

 سال دیگر دوره پناهندگی شما5یافته باشد. درصورتیکه وضعیت کشورشما بهبود نیافته باشد، شما برای 

 سال در انگلستان بصورت قانونی باقی ماندید، شما اجازه دارید تا برای10تمدید میگردد. اگر برای 

سکونت دایمی درخواست بدهید. 

 سال5اخذ پاسپورت انگلیسی به معنای پذیرش تابعیت انگلستان است. برای تابعیت پس از سپری نمودن 

بصورت قانونی در انگلستان، شما اجازه دارید تا درخواست دهید. تابعیت بصورت اتومات برای شما داده

نمی شود بلکه اخذ تابعیت گرانبها است و نیاز به یک سری از آزمایش ها و تثبیت شخصیت یا شهروند

خوب می باشد.  

درصورتیکه به شما پناهندگی داده نمی شود، میتوانید برای حفاظت بشری یا مرخصی اختیاری درخواست

 سال داده میشود البته اگر زندگی شما در کشور تان در معرض خطر قرار5بدهید. حفاظت بشری برای 

داشته باشد (مانند جنگ). مرخصی اختیاری نظر به دلیل به سه سال داده میشود (بطورمثال: اگر شما

زیرسن باشید). با وکیل خود درمورد این گزینه ها صحبت کنید. حتی درجریان پروسه درخواست پناهجویی

نیز شما باید تحت محافظت بشری قرار داشته باشید ولی همراه وکیل خود درین مورد صحبت کنید. 

یا

اگر درخواست پناهندگی شما رد میگردد، اداره مسئول کارهای  اخراج شما از انگلستان را آغاز خواهد

کرد. برای شما راهنمایی های اخراج (تاریخ و زمان) داده میشود و درصورتیکه شما در بازداشتگاه قرار

نداشته باشید، شما را به بازداشتگاه ارسال میکنند. اکثریت پرونده های درخواستی رد میگردد، ولی بهتر

 روز انجام دهید10است که درخواست مجدد صورت بگیرد. شما میتوانید درخواست مجدد را در مدت 

 روز پس از ارسال ازطریق پست دریافت خواهید کرد)، و کسانیکه در2(شما تصمیم محکمه را در مدت 

 روز خواهد گرفت تا تصمیم محکمه را دریافت کنند. شما نیاز دارید تا درخواست5بازداشتگاه بسر میبرند، 

تازه نموده و دلیل جدید برای پناهجویی خویش ارائه کنید. شما نیز میتوانید تا برای بازرسی

قضایی/دادستانی درخواست کنید که تصمیم قبلی اخراج شما را تحت پرسش قرار دهد. تمام این گزینه ها

را با وکیل خود در میان بگذارید. درصورتیکه وکیل به وکالت شما ادامه نمی دهد، کوشش کنید که وکیل

دیگر برای خود پیدا کنید. 



بازداشت

بازداشت اداری برای جلوگیری ورود غیرقانونی به انگلستان یا اخراج یک شخص صورت میگیرد. بازداشت

یک فرد ضرورت به همین موارد قانونی دارد. در تیوری، اینکار بصورت اختیاری صورت گرفته نمی تواند.

 که دلیل بازداشت در آنIS91Rدر انگلستان زمان معین برای بازداشت موجود نیست. شما اوراق 

) که هرماه برای دلیل بازداشت به چاپ میرسد و خلصه بیل (IS151Fنگاشته شده، گزارش ماهانه (

bail summaryکه توسط مسئول پرونده شما نوشته شده و در زمان درخواست به بیل برای شما داده (

) میکنید، تمام این اسناد و مدارک را قبل bailمیشود را مطالبه نمائید. درصورتیکه شما درخواست به بیل (

مطالبه کرده و به آن مراجعه کنید. 

آنان اجازه ندارد تا اطفال، کهن سالن، خانم های باردار، اشخاص دارای وضعیت نامناسب عصبی،

بازماندگان شکنجه، افراد قاچاق شده و اشخاص با معیوبیت را بازداشت کنند. ولی در حقیقت، آنان این

رده اشخاص را نیز بازداشت میکنند. 

)Bailبیل (

در برخی موارد، دفتر مرکزی به اشخاص بازداشت شده اجازه ورودی موقتی میدهد. شخص بازداشت

شده میتواند از فرد مسئول پرونده وی نیز درخواست کند. درصورتیکه موفق به اخذ ورود موقتی نگردید،

شما باید نامه های خود را نزدتان نگهداری کنید که در زمان درخواست بیل درصورتیکه جوابی از طرف

دفتر مرکزی دریافت نکرده باشید، ارائه نمائید. با اینکار شما ثابت میسازید که برای رهایی از بازداشت

 روز در انگلستان تحت بازداشت7تلش کرده بودید. در بعضی موارد (اگر اشخاص بازداشت شده برای 

قرار داشته باشند)، میتوانند به بیل درخواست بدهند. 

تماس ها

منابع معلومات حقوقی:

ukba.homeoffice.gov.uk

freemovement.wordpress.com صفحه انترنتی درمورد قوانین پناهندگی 

languages.refugeecouncil.org.uk صفحه انترنتی درمورد شورای پناهندگان به چندین زبان 



مشورت:

برای معلومات بیشتر به صفحات انترنتی و شماره های تماس ذیل مراجعه کنید:

refugeecouncil.org.uk For the free multilingual advice line call 0808 808 2255(

asylumaid.org.uk (Advice line open on Tuesdays 1-4pm

lawcentres.org.uk

citizensadvice.org.uk

praxis.org.uk (Advice & translation, Bethnal Green(

airecentre.org – (Advice on European/Dublin issues(

kalayaan.org.uk (Advice to migrant workers(

freedomfromtorture.org (Medical Foundation, for medico-legal reports(

medicaljustice.org.uk – (For medico-legal reports(

hackneymigrantcentre.org.uk

migranthelpline.org.uk

biduk.org



پرونده یا موارد خاص

چی خواهد شد اگر من قربانی شکنجه باشم؟ 

اگر شما قربانی شکنجه باشید، این موضوع را در جریان مصاحبه در هر کشور اتحادیه اروپا که باشید،

واضح سازید. صحبت درمورد شکنجه کار بسیار دشوار است ولی مهم است که به زودترین فرصت این

موضوع را توضیح دهید. قربانیان شکنجه باید به صفت اشخاص آسیب پذیر در پروسه پناهجویی اروپا

شناخته شوند و ممکن برخورد مختلف در مقایسه به سایر درخواست کنندگان با آنان صورت بگیرد (مثل

آنان در بازداشتگاه قرار نگیرند). 

چی خواهد شد اگر من همجنس گرا/دوجنس گرا/تراجنسیت/دوجنس/جنسیت عجیب باشم؟

بعضی اوقات ممکن است که درخواست پناهجویی شما براساس نوعیت جنسیتی (همجنسگرا، دوجنس

گرا، تراجنسیت، دوجنس) صورت بگیرد. این دسته افراد نظر به قانون پناهجویی اتحادیه اروپا به عنوان

اشخاصیکه تحت شکنجه بخاطر وابستگی شان به یک گروه خاص اجتماعی (کنوانسیون جنیوا) شناخته

میشوند. در هنگام درخواست پناهجویی، شما باید ثابت بسازید که بخاطر تمایل جنسیتی خویش تحت

مجازات شدید در کشور اصلی خود قرار میگرفتید. 

کشورهای مختلف قوانین مختلف درهنگام برخورد با مهاجرین دگرباش جنسیتی دارند و همچنین درمورد

اینکه ایا آنان اجازه دارند تا با همسر خود دوباره یکجا شوند. 

جرمنی

یک متقاضی دگرباشی جنسیتی در جرمنی که از کشوری آمده باشد که همجنسگرایی در آنجا جرم دانسته

شود باید نشان دهد که در کشور وی جزای دگرباشان جدی و غیرقابل تحمل می باشد. 

فرانسه

یک دگرباش جنسیتی که از کشور محافظه کار اجتماعی باشد باید نشان بدهد که نه تنها جرم پنداشتن

بلکه عدم پذیرش اجتماعی همجنس گرایی نیز زمینه تقاضای پناهندگی را فراهم کرده می تواند. 



محاکم/دادستانی های فرانسه واضح ساخته که تغییر جنسیت نیز میتواند دلیل برای تقاضای پناهندگی

باشد. 

فرانسه فهرست کشورهای "مصئون" را دارد که بعضی ازین کشورهای مصئون همجنس گرایی را جرم

می دانند. 

لوکزامبورگ

مسئولین لوکزامبورگ مصمم شده اند که شکنجه افراد دگرباش جنسیتی خصوصی بوده و آنان میتوانند که

به نقاط دیگر کشورشان فرار نمایند. 

قانون لوکزامبورگ همسر افراد همجنسگرا را درصورت می پذیرد که کشوری اصلی وی رابطه آنان را به

رسمیت شناخته باشد. 

بلژیک

در بلژیک، تمایل جنسیتی میتواند که زمینه برای تقاضای پناهندگی باشد. در دفتر کمیسار عمومی

پناهندگان و اشخاص بدون کشور، کارمندی برای تقاضا های پناهندگی براساس جنسیت، تمایل جنسیت و

هویت جنسیتی موظف می باشد. 

هالند

هالند پالیسی های واضح دارد که نشان میدهد که شکنجه بخاطر تمایل جنسیتی دلیل درخواست

پناهندگی شده می تواند. جرم پنداشتن همجنسگرایی در کشور اصلی دلیل کافی برای درخواست

پناهندگی شناخته نمی شود. هالند به اشخاصیکه دچار تهدید های جدی شکنجه باشند، محافظت بیشتر

فراهم میکند. 

بصورت قانونی، دگرباش های جنسیتی نباید اخراج شوند درصورتیکه آنان ثابت بسازند که در کشور اصلی

شان باید هویت جنسیتی خویش را پنهان کنند. همسرهای ازدواج نکرده نیز جز فامیل در پروسه پناهندگی

هالند شناخته میشوند. 



دنمارک

دنمارک گرایش جنسیتی را به صفت گروه خاص اجتماعی شناسایی نکرده که واجد شرایط درخواست

پناهجویی شناخته شوند. هرچند، دنمارک به آنعده دگرباشان جنسیتی که دچار تهدید مرگ یا شکنجه در

کشور اصلی خویش باشند، اجازه سکونت در دنمارک را میدهد. چالش دیگر متوجه اشخاص دگرباش

جنسیتی اینست که برخورد منفی اشخاص در مقابل شان جرم پنداشته میشود نه شکنجه. 

سویدن

) به اعضای هیئت مهاجرین سویدنRFSLدفتر حقوق همجنسگرایان، دوجنس گرا، و تراجنسیت (

مشغول ارائه برنامه های آموزشی در مورد تمایل و هویت جنسیتی بوده اند تا توانسته باشند مشکلت را

که از اثر کمبود دانش درین مورد بروز میکند، کاهش دهند. علوه برین، این اداره حضور قابل ملحظه

خود را در مراکز پناهجویی نگهداری کرده اند. این اداره نیز گزارش داده است که بعضی از پناهجویان

دگرباش جنسیتی با وجود خطرات واضح شکنجه به کشورهای اصلی شان فرستاده شده اند.  همسر

همجنسگرایان عضو فامیل شان دانسته خواهند شد. 

انگلستان

درخواست پناهجویی متقاضیان دگرباش جنسیتی که کشور شان را بخاطر بدبینی مردم و جرم پنداشتن

همجنسگرایی توسط کشور شان ترک کرده باشند، رد میگردد. حتا اگر در درخواست پنهاجویی خود

توضیح نیز دهید که پنهان نگهداشتن این وضعیت نیز مشکل است، درخواست پناهجویی شما رد میگردد. 



نکات سفر در اروپا

ایا من آزادانه در اروپا سفر کرده میتوانم؟ 

با آنکه "ساحه آزاد سفر" در اکثریت نقاط اروپا (ساحه شنگن) وجود دارد، هرچند بررسی پاسپورت در

بعضی از نقاط سرحدی احتمال دارد که صورت بگیرد. 

بهترین طریقه سفر کدام است؟ 

درصورت امکان سفر در خودرو (موتر کوچک)، احتمال کم وجود دارد که کنترول شما را توقف بدهد

)covoiturage.fr, blablacar.comنسبت به قطار یا بس. شما میتوانید که از صفحه های انترنتی ذیل (

برای دریافت خودرو (موتر کوچک) استفاده نمائید. خطر نیز وجود دارد چراکه امکان دارد که راننده نیز

شما را به پولیس گزارش دهد.  

تکسی هم امکان دارد ولی بسیار گران است و روایت های است که راننده تکسی اشخاص بدون مدرک

را به پولیس گزارش داده است. 

کنترول پاسپورت اکثر اوقات در بس و قطارهای بین المللی صورت میگیرد. هرچند، همیشه این اتفاق

نمی افتد. بنابرین شما میتوانید که بخت خویش را آزمایش کنید، ممکن خوش چانس باشید. به نظر ما

بس های محلی به اندازه کم نسبت به بس های بین المللی تحت کنترول قرار میگیرند. بناء شما میتوانید

که از چندین بس محلی نیز برای رسیدن به مقصد خود استفاده کنید. 

درصورتیکه شما در داخل فرانسه سفر میکنید، اکثریت افراد در داخل قطار بدون پرداخت پول سفر

میکنند. اما متوجه باشید که خطرات نیز موجود می باشد. 

درباره کدام موارد دیگر قبل از سفر فکر کنم؟ 



هر زمانیکه به محل مقصد رسیدید، شما باید یک روایت خوب برای گفتن داشته باشید. بیاد داشته باشید

که شما تنها در کشور اول در اروپا درخواست پناهجویی خود را ارائه کرده میتوانید. بنابرین اگر شما

میخواهید که در سویدن درخواست پناهندگی بدهید، روایت سفرتان باید چنین باشد که نشان بدهد شما

به سویدن بدون سپری کردن زمان در کشورهای دیگر اروپا رسیده اید. 

هر زمانیکه شما در کشور مقصد رسیدید، فکر کنید که ایا میخواهید دفعتا  درخواست بدهید یا چند روزی

منتظر می مانید. نظر به قانون، شما باید درخواست پناهجویی خویش را هرچه زودتر ارائه کنید؛ هرچند

بهتر است قبل از انجام آن مشورت های لزم حقوقی را دریافت کنید. شما باید دلیل عدم درخواست

فوری پناهجویی خود را توضیح نمائید (بطور مثال: قاچاقبر شما را رهنمایی کرد که چند روز بعد

درخواست خود را ارائه کنید). اگر شما بالی خود اطمینان ندارید، به سازمان هایکه مهاجرین را کمک

میکند، درتماس شوید. 



فرانسه
*اکثریت کنترول در کدام نقاط صورت میگیرد؟*

ایستگاه قطار، وسایل نقلیه عامه (کنترول تکت)، جاهای ترانزیت، جاهای عامه/توریست، روی جاده ها 

*پروسیجر پناهجویی چگونه است؟*

درقدم نخست، شما باید با دفتر مهاجرین فرانسه در تماس شوید که شما را تماس های رسمی انجمن

های کمک به مهاجرین را بدهد. ولی شما میتوانید با نهادهای مستقل نیز به تماس شوید تا شما را

درجریان این پروسه کمک نمایند. شما همچنین میتوانید تا با وکیل صحبت کرده ویا هم کارهای خود را از

طریق خود انجام دهید. 

در فرانسه دفتر حفاظت پناهندگان و اشخاص بدون کشور مسئولیت تقاضا های پناهجویی را بعهده

داشته و روی پرونده پناهجویی شما تصمیم میگرند. 

ریاست این اداره اولین مدارک را که شما باید به دفتر حفاظت پناهندگان و اشخاص بدون کشور بدهید،

) شما را تهیه نماید. APSفراهم میکند تا مدرک سکونت کوتاه مدت (

در فرانسه دو نوع درخواست پناهجویی موجود می باشد: 

 روز دارد تا درخواست خود را به دفتر حفاظت پناهندگان و اشخاص بدون کشور21پروسیجر عادی: شما 

ارسال نمائید. 

پروسیجر سریع: 



درصورتیکه شما ازیکی از کشورهای ذیل آمده باشید. فهرست کشورها مصئون تا فبروروی

 قرار ذیل می باشد:2015

،البانیا، ارمانیا، بینن، بوسنیا-هرزیگووینا، کیپ وردی، جورجیا، گانا، هندوستان، مقدونیه، موریشس

ملدوفه، منگولیا، مونتانیگرو، سنیگال، سربیا، تنزانیا. 

 .درصورتیکه فرانسه موجودیت شما را تهدید به نظم عامه احساس کند

 .(قصد تقلب، اثر انگشت سوخته) درصورتیکه درخواست پناهجویی شما جعلی یا ساختگی باشد

 روز وقت دارید تا درخواست به دفتر حفاظت15درصورتیکه شما تحت پروسیجر سریع قرار گرفتید، شما 

 روز درصورتیکه شما را در بازداشتگاه روان کند.5پناهندگان و اشخاص بدون کشور ارسال کنید ویا هم 

 ساعت درصورتیکه شما در96 روز وقت دارد (15سپس دفتر حفاظت پناهندگان و اشخاص بدون کشور 

بازداشتگاه باشید) تا درخواست پناهندگی شما را پذیرفته یا رد نمایند. 

فرانسه مقررات دوبلین سوم را امضا نموده است. درصورتیکه اثر انگشت شما در کشوریدوبلین سوم: 

دیگری غیر از فرانسه گرفته شده باشد، همان کشور مسئول پرونده شما شناخته میشود و فرانسه

کوشش خواهد کرد تا شما را به همان کشور بفرستد. 

*چی مدت زمان را دربر میگیرد؟*

مشکل است که زمان را مشخص بسازیم: ولی دفتر حفاظت پناهندگان و اشخاص بدون کشور بصورت

 سال را دربر میگیرد. محکمه ملی حقوق متقاضیان پناهندگی نیز درحدود1 ماه الی 6معمول دربین 

همین مقدار وقت را دربر میگیرد. 

*چگونه باید تا دریافت تصمیم زندگی کرد؟ ایا کدام هزینه برای من درنظر گرفته میشود؟*

)،CADAنظر به قانون، دولت برای شما خدمات خانه دریکی از مراکز بودوباش متقاضیان پناهندگی کادا (

بعضی اوقات در هوتل یا مرکز بودوباش عاجل فراهم میکند. شما نظر به وضعیت خویش هزینه دریافت

میکنید (مجرد هستید یا همراه با فامیل). در حقیقت، کمبود جدی خانه موجود می باشد و ممکن شما

 یورو در ماه زندگی خود را سپری کنید. 320فقط با 

درصورتیکه شما جای بود و باش را ترک کنید یا نپذیرید، شما تمام کمک های را که دولت برای شما

فراهم میکند، از دست می دهید. 

شما حق استفاده رایگان صحی "پس" را در جریان پروسیجر سه ماه سکونت موقتی دارید. "پس" شما

را در دریافت کمک صحی کمک میکند. 



درخواست

درصورتیکه تقاضای شما رد میگردد، شما یک ماه دارید تا درخواست خود را به محکمه ملی پناهندگان

ارائه نمائید. شما حق کمک حقوقی از وکیل را دارید. 

درصورت پروسیجر دارای اولویت یا سریع، شما حق دریافت کمک حقوقی را ندارید و زمانیکه شما

درخواست میدهید، شما از اخراج حفاظت نمی شوید. ولی بصورت عادی مقامات قبل از اخراج شما

منتظر تصمیم نهایی می باشند. 

*درصورتیکه من زیر سن قانونی باشم چی خواهد شد؟*

سرنوشت یک زیر سن که با والدین خود باشد به سرنوشت والدین وی وابسته می باشد. درصورتیکه

والدین وی از کشور بیرون رانده میشود، شخص زیرسن میتواند به اجازه والدین خود در آنجا باقی بماند. 

یک زیر سن تنها اخراج نمی شود. وی امکان رفتن نزد خویشاوند های خویش در یکی از کشورهای دیگر

اروپایی را دارد. 

درصورتیکه شما درخواست پناهندگی بدهید، آنان به شما خدمات مسکن بشکل اضطراری که توسط

کارگران اجتماعی پیش برده میشود، پیشنهاد میکنند. درصورتیکه درخواست شما رد شود، شما اجازه

 سالگی باقی بمانید. 18دارید تا در کشور تا سن 

درصورتیکه شما بصورت غیرقانونی در کشور باقی بمانید، بآنهم شما میتوانید تا دریکی از سرپناه های

موقتی زندگی کنید. 

*چی اتفاقی به فامیل من واقع میشود؟*

 سال سن داشته، به نزدیکان شما (خانم و اطفال) امکان یکجا شدن با شما18درصورتیکه شما بالتر از 

موجود است. فقط شما ضرورت به ثابت ساختن رابطه خود هستید (ازدواج یا تصدیقنامه تولد). 

درصورتیکه به شما پناهندگی داده میشود، اطفال و خانم شما اجازه دارند تا در خاک فرانسه داخل

شوند. 

OFII سال را دربر میگیرد. یکجا شدن با فامیل باید از طریق دفتر 2پروسیجر یکجا شدن با فامیل درحدود 

صورت بگیرد. 



*ایا اجازه دارم تا کار کنم و درس بخوانم؟*

 سال، امکان دارد تا شما درخواست اجازه کار موقتی نمائید. برای اینکار شما نیز به یک قرارداد1بعد از 

کاری هستید. سپس شما میتوانید با شرایط مشابه با سایر اتباع یا کارگران خارجی فعالیت نمائید. یک فرد

زیر سن میتواند این اجازه را بدون کدام شرایط اخذ نماید. 

درصورتیکه به شما پناهندگی داده میشود، شما اجازه دارید که مانند یک تبعه داخلی کشور کار کنید و

درس بخوانید. 

 سال عمر داشته باشید، به شما اجازه مکتب رفتن داده میشود. 18درصورتیکه شما 

درهنگام پروسیجر درخواست پناهندگی، امکان دارد تا شما به دانشگاه بروید. برای این کار، شما نیاز به

تسلط بر زبان فرانسوی و بعضی مدارک مانند دیپلوم وغیره برای بررسی دانشگاه دارید. 

درصورتیکه به شما پناهندگی داده میشود، شما اجازه دارید تا در فرانسه درس خوانده و  در هنگام

ضرورت از کمک های مالی نیز بهرمند شوید. 

برای اینکار شما نیاز به مدارک درس خواندن و همچنین تسلط بر زبان فرانوسی دارید. شما نیز میتوانید

به صنوف فرانسوی و آموزش های کاری از طریق مرکز کاریابی دسترسی پیدا کنید. 

*درصورتیکه برای من پناهندگی داده نشود، چی خواهم کرد؟

 درخواست خود را ارائه نمائید. برای اینکارCNDAدرصورتیکه درخواست شما رد میگردد، شما میتوانید به 

شما یک ماه دارید. بهتر است تا یک پرونده نا تکمیل را ارائه کنید تا اینکه هیچ چیزی را در ضرب العجل

تعیین شده یک ماه ارائه نکنید. شما میتوانید پرونده خود را بعدا  تکمیل نمائید. پرونده شما باید باید شامل

حقایق و مدارک گردد. برای یک پروسیجر دارای اولویت یا سریع، این درخواست کارآمد نخواهد بود بدین

معنا این درخواست مانع اخراج شما از فرانسه نخواهد گردید. 

درصورتیکه درخواست شما رد میگردد، شما از ترک خاک فرانسه مطلع ساخته خواهید شد. به این

 گفته میشود. OQTFاطلعیه 



 انجام دهید. برای اینکار شما نیاز دارید تاOFPRAامکان دارد که بررسی مجدد درخواست خود را توسط 

اسناد و شواهد جدید را که در پرونده اصلی یا رد شده شما شامل نباشد، ارائه کنید. درصورتیکه مدارک یا

 روز8 بسادگی درخواست بررسی مجدد شما را رد خواهد کرد. شما OFPRAشواهد جدید ارائه نکنید، 

برای درخواست بررسی مجدد دارید. 

درصورتیکه شما تقاضای پناهندگی در سفارتخانه های سایر کشورهای میکنید، رسید درخواستی خود را

نزدتان نگهداری کنید تا تعهد و جدیت دلیل شما را نشان دهد. اینکار منجر به تصمیم مثبت فرانسه یا کدام

کشور دیگر در آینده گردد. 

امکان اخذ اجازه سکونت به دلیل مختلف مانند (صحت، کار) نیز بگیرید. 

نظر به قوانین دوبلین، زمانیکه فرانسه اثر انگشت شما را اخذ میکند، شما قادر به تقاضای پناهندگی در

 سال آینده نخواهید بود. یگانه را این خواهد بود که شما از ساحه10سایر کشورهای اروپایی برای 

شنگن برای حداقل سه ماه خارج شوید. 

درصورتیکه تمام درخواست های شما رد شده باشد، شما در وضعیت بی قاعده در خاک فرانسه بسر می

برید. ممکن شما اخراج گردید ویا هم ممکن شما را در مرکز اخراج یا تحت بازداشت قرار بگیرید. 

*مرا به کجا میخواهند بفرستند/اخراج کنند؟*

سه امکان وجود دارد: 

دوبلین سوم (بخش پروسیجرهای دوبلین را مشاهده نمائید): اخراج به کشور دیگر اتحادیه اروپا-

رد درخواست پناهندگی: ممکن شما به کشور اصلی خود اخراج شوید-

در بعضی موارد، اخراج بخاطر شرایط موجود در کشور مورد نظر صورت نمی گیرد. شما بصورت-

بی قاعده باقی خواهید ماند. 

*زندگی بدون مدرک چقدر آسان است؟*

درصورتیکه شما در یک شهر کلن زندگی میکنید، شما به کلینک رایگان "پس" دسترسی خواهید داشت.

درین کلینیک شما میتوانید کمک پزشک و درمان رایگان دریافت کنید. دوره حاملگی و سقط نیز در فرانسه

رایگان می باشد. 



در برخی از شهرها، گروه های حمایت مهاجرین موجود است که شما را برای دریافت حمایت های لزم

 سال با قاعده میگردید. هرچند،5همکاری میکنند. درحال حاضر نظر به قانون شما پس از سپری نمودن 

شما نیاز دارید تا موجودیت خود را در کشور ثابت سازید و نشان دهید که شما درین زمان کار کرده اید و

زبان فرانسوی آموختید و اطفال شما نیز به مکتب میرود. 

شما میتوانید ازدواج کنید. 

شما میتوانید به یک سرپناه اضطراری دسترسی پیدا کنید. 

شما میتوانید یک حساب بانکی افتتاح کنید. 

*تماس ها*

اقدام دربرابر اخراج (درصورت بازداشت، چی اقدام نمایم)

sanspapiers.internetdown.org

اطلعات حقوقی

Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s :  gisti.org

Information and migrant support group : gisti.orgگروه اطلعات و حمایت مهاجرین -- 

Cimade : lacimade.org

Federation of Associations in Solidarity--  فدراسیون انجمن های همبستگی با تمام مهاجرین

with All Immigrants 

http://www.fasti.org/

-Collectifs de sansگروه حمایت از مهاجرین – فهرست گروه های محلی که از مهاجرین حمایت میکند: 

papiers (Migrants support-groups) – local groups are present in most of France, here

you can find a map listing lot of them .

http://www.gisti.org/spip.php?article1506



Ministry of the regularization of all undocumentedوزارت با قاعده سازی مهاجرین بی اسناد (

migrants( 

http://www.ministere-de-la-regularisation-de-tous-les-sans-papiers.net/joomla1.5/

) Welcome to Europeبه اروپا خوش آمدید (

w2eu.info

Education without borders (protection ofآموزش بدون سرحد (حفاظت افراد که مکتب میروند) - 

people going to school (

http://www.educationsansfrontieres.org/

معلومات عمومی به زنان/بانوان پناهجو در فرانسه

درصورتیکه شما زن/بانو هستید و تصمیم دارید تا در فرانسه یا جایی دیگری در اروپا تقاضای پناهجویی

نمائید، نکات ذیل را باید مدنظر بگیرید: 

موجودیت شکنجه زنان بصورت مشخص در قانون پناهجویی اروپا شناخته شده است ولی بدبختانه

همیشه مورد احترام قرار نمیگیرد. این موارد شامل، خشونت خانوادگی (درصورتیکه شما مورد خشونت

خانواده قرار گرفته اید و از مقامات پولیس و قضایی کشور خود درخواست کمک کرده نمی توانید)، ختنه

دستگاه تناسلی زنان، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی – که اکثرا  به صفت تکتیک جنگی استفاده میشود –

جرم های ننگی و فحشای اجباری میگردد. 

ختنه دستگاه تناسلی زنان

در لیل (با فاصله یک ساعت از کاله)، شما میتوانید به کمک های صحی و اجتماعی به زنان که ختنه

دستگاه تناسلی شان صورت گرفته، دریافت کرده میتوانید. در شفاخانه، برای شما تصدیقنامه قانونی

فراهم میکنند که ختنه شما را تصدیق میکند و برای درخواستی پناهجویی خویش ارائه کرده میتوانید. 

آدرس این مرکز قرار ذیل است: 



59 – LILLE

Hôpital Saint Vincent de Paul

Téléphone: 03.20.87.48.48

Address: Boulevard de Belfort 59000 Lille

Website: www.ghicl.fr 

Dr. Richard Matis, gynecologist and obstetrician

GAMS Nord-Pas-de-Calais 

Telephone: 06.87.71.67.64

Address: 59000 Lille

Website: www.federationgams.org

President: Eliane Aïssi

http://www.federationgams.org/
http://www.federationgams.org/
http://www.ghicl.fr/
http://www.ghicl.fr/


هالند
به کدام زبان ها صحبت میشود؟ 

زبان های رسمی: هالندی، فریزی غرب، انگلیسی

از کاله چقدر فاصله دارد؟ 

 کیلومتر)290 کیلومتر بطرف شرق کاله می باشد. شهرهای بزرگ آن عبارت از روتردم (140سرحد هالند 

 کیلومتر) می باشد. قطارهای آهن از طریق راه بلژیک می گذرند. 360و امستردام (

پروسیجر پناهجویی چگونه کار میکند؟ 

 ساعت درخواست کنید. شما میتوانید که به مرکز پولیس بروید. درصورتیکه شما از48شما باید درظرف 

راه زمین وارد شدید، شما باید در دفتر مرکزی جائیکه ثبت نیز صورت میگیرد، درخواست خود را ارائه کنید.

دفتر خدمات مهاجرین و طبیعی سازی مسئول ثبت متقاضیان پناهجویی می باشد. دفتر خارجه یاداشت

اطلعات خصوصی افراد را باخود نگهداری میکند. یک مرکز ثبت در داخل میدان هوایی نیز موجود می

باشد ولی آنجا پولیس نظامی رویال نیز موجود می باشد و ممکن راهی بازداشتگاه شوید. 

روزیکه شما رسما  درخواست پناهجویی خویش را ارائه میکنید، دفتر خدمات مهاجرین و طبیعی سازی (

INDمصاحبه اول را راه اندازی میکند تا هویت، تابعیت، و راه سفر شما را از کشور اصلی تا هالند (

شناسایی کند. یک وکیل از روز اول برای شما مسئول قرار داده میشود. شما چانس بررسی این را دارید.

مصاحبه دوم دلیل تقاضای پناهجویی شما را تحت پوشش قرار خواهد داد. برای شما ترجمان داده

میشود. هر پناهجور مستحق همکاری های رایگان حقوقی شناخته میشوند. 

درخواست درجریان پروسیجرهای پناهجویی پرونده شما را در حال تعلیق در می آورد (شما را نمی

توانند در جریان درخواست اخراج نمایند). درخواست باید پس از چهار هفته دریافت جواب رد صورت

بگیرد. پس از تصمیم پروسیجر کوتاه و طویل پناهجویی محکمه منطقه ای، شما میتوانید که به قنسل

شهر درخواست ارائه کنید ولی این درخواست تعلیقی نمی باشد. 



2013دفتر خدمات مهاجرین و طبیعی سازی متقاضیان سوریه را اولویت داده اند. اینکار از فبروری سال 

آغاز گردید و تاهنوز معلوم نیست که تا کدام زمان ادامه پیدا خواهد کرد. 

چی مقدار زمان را دربر خواهد گرفت؟ 

 ماه را دربر خواهد گرفت. شما باید هفته ها یا ماه منتظر مصاحبه6 روز تا 8در پروسیجر کوتاه، بین 

 روز8اولی خود باشید. درصورتیکه پرونده شما ضعیف تلقی میگردد، ممکن شما تصمیم را در خلی 

 هفته ترک کنید. شما میتوانید این تصمیم را در4دریافت کنید. به این معنا که شما باید سرپناه را در 

محکمه تحت پرسش قرار دهید و درخواست مجدد کنید. درصورتیکه شما در محکمه برنده شوید،

پروسیجر شما ادامه پیدا کرده و شما اجازه ماندن به زمان طولنی تر را پیدا خواهید کرد. درصورتیکه

پرونده شما بسیار جدی شناخته شود، زمان تصمیم اول به چندین ماه به تعویق خواهد افتید. 

تا دریافت تصمیم، چگونه زندگی خواهد کرد؟ ایا کدام هزینه به من درنظر گرفته شده است؟ 

برای شما محل بودوباش، هزینه هفته وار برای غذا، لباس و سایر مصارف شخصی، تکت ترانسپورت

شهری تا شما را در پروسه پناهجویی کمک کند، فعالیت های تفریحی و تعلیمی، و مصارف صحی داده

میشود. متقاضیان پناهجویی که برایشان اجازه سکونت داده شده است اجازه دارند تا در مرکز اولی تا

8 تا 5 برایشان خانه پیداکند باقی بمانند. در مرکز های پذیرایی اولی در یک واحد بین COAزمانیکه دفتر 

نفر زندگی میکنند. مانند سایر اشخاص در هالند، متقاضیان پناهجویی میتوانند که نزد داکتر عمومی، قابله

یا شفاخانه بروند. مرکز صحی متقاضیان پناهجویی اولین مکان برای رسیدگی به مسایل صحی می باشد.

چگون با زیر سن برخورد صورت میگیرد؟ 

 روز بازداشت میگردند. اطفال بدون سرپرست در سرپناه های14فامیل ها با اطفال شان به حداکثر 

کوچک که توسط سازمان های جوانان تهیه گردیده، زندگی میکنند. گروه های اقامت اطفال معمول 

18 ساعته قرار دارند می باشند. اطفال سن و سال مکتب (زیر 24 طفل که تحت مراقبت 12مواظب 

سال) مجبور هستند تا به مکتب بروند. 

درمورد فامیل من چگونه برخورد صورت میگیرد؟ 

تنها همسرهای ازدواج شده به صفت اعضای فامیل حساب میگردند. به افرادیکه در کشوراصلی شان

 نیز آورده18ازدواج کرده نتوانستند (بطورمثال: همجنسگرایان) استثنا داده میشود. اطفال زیر سن 

میشوند. 

ایا من اجازه کار و درس را دارم؟  



بزرگسالن میتوانند برنامه ها و جلسات مشورتی را نظر به پروسیجر درخواست پناهندگی شان اشتراک

کنند. شما میتوانید روی حفظ و مراقبت مرکز، پاک سازی ساحات مشترک وغیره کار کنید و پول کم

 یورو دریک هفته. شش ماه پس از درخواست پناهندگی، میتوانید که اجازه کار13.80دریافت کنید مانند 

دریافت کنید. برای استفاده مواد آموزشی یا تمام با فامیل یا دوستان، شما میتوانید از مرکز متقاضیان

 هفته در یک سال وظیفه انجام دهید. قبل از آغاز کار،24پناهجویی اوپن لیرزنتروم دیدن نمائید و تا 

 برای شما را ارائه خواهد کرد. tewerkstellingsvergunningکارفرمای شما درخواست اجازه کار ((

درصورتیکه برای من پناهندگی داده شود، چی واقع خواهد شد؟ 

درصورتیکه برای شما اجازه سکونت منحیث پناهنده داده شود، شما باید شامل کورس انتگریشن شوید.

شما اجازه دارید که وظیفه داشته باشید و درس بخوانید. برای شما توسط دفتر مرکز پذیرش پناهجویان

خانه داده میشود. 

درصورتیکه درخواست پناهندگی من رد شود؟ 

 هفته پس از تصمیم منفی، شما باید مرکز پذیرایی را ترک کنید. 4

درصورتیکه بازداشت شوم، چی اتفاق می افتد؟ 

 هفته پس از دریافت تصمیم منفی، شما باید مرکز پذیرایی مهاجرین را ترک کنید. 4

درصورتیکه بازداشت شوم چی اتفاق می افتد؟

درهنگام بازداشت به شما حقوق تان قرائت میشود، ولی فهرست از حقوق شما به شما نشان داده نمی

شود. شما حق دارید تا ترجمان و وکیل داشته باشید. شما میتوانید اقوام خود را از طریق وکیل باخبر

سازید. 

پروسیجرها و حقوق بازداشت

 ماه را18افراد که درگیر پروسیجرهای پناهندگی باشد ممکن در هالند بازداشت شوند. بازداشت ممکن 

دربر بگیرد. خدمات صحی در جریان بازداشت ارائه میگردد. 

زندگی بدون اجازه سکونت چقدر آسان است؟ 



مهاجرین بیشتر در روی جاده ها زندگی میکنند. تعداد کم آنان میتوانند که بدون کمک های موسسات به

خدمات دسترسی پیدا کنند. اکثراوقات بالی مهاجرین بل های را امضا میکنند که نباید آنرا نباید پرداخت

 "خدمات لزم صحی" مهاجرین بدون مدرک را تحت پوشش قرار میدهد.CVZکنند. هزینه صحی حکومت 

امکان کار کردن موجود است: نگهداری اطفال، کارهای ساختمانی، باغداری یا کار در رستورانت ها.

تفتیش اداره کار شرکت ها را بخاطر موجودیت کارگران غیرقانونی نظارت میکنند. درصورتیکه کارفرما

 یورو جریمه میگردد. کارگران غیرقانونی جریمه نشده8000 تا 4000کارگر غیرقانونی داشته باشد، بین 

ولی بازداشت میشوند. اگر شما بخواهید کار کنید، نظر به قانون شما اجازه کار را دارید. کارفرما ها

ممکن از وضعیت آسیب پذیر بودن شما استفاده سو کرده و بالی شما کارهای شاقه و خراب و خلف

میل شما (بطورمثال کار منحیث کارگر جنسی) انجام دهند. درصورتیکه بالی شما بر اثر فشار کار صورت

 برای قربانیان قاچاقB9میگیرد، شما میتوانید که کارفرما خود را به پولیس شکایت کنید و نظر به مقرره 

انسان از شما محافظت صورت میگیرد. 

کی ها شما را کمک میکند؟ 

کمک حقوقی رایگان

 )Dutch Council for Refugeesدفتر قنسلی هالند برای مهاجرین (

www.vluchtelingenwerk.nl 

خدمات صحی رایگان (امستردام)

کروزپست: این اداره خدمات صحی به افراد بی سرپناه و بدون مدرک ارائه میکند

آدرس و شماره تماس این اداره قرار ذیل است: 

Oudezijds Voorburgwal 129, 1012 EP Amsterdam

Tel: 020 – 624 90 31, fax: 020 – 428 83 30, kruispost(at)oudezijds100.nl,

oudezijds100.nl

د ورلدهاوس (ویریلدهویس): برای تعیین وعده ملقات با داکتر/پزشک

Nieuwe Herengracht 20 (near Waterloo-plein), 1018 DP Amsterdam

Tel: 06 22821472, e-mail: info@wereldhuis.org, website: wereldhuis.org

For undocumented workers:



Tel.010 7470156

E-mail: info@stichtinglos.nl

Vestigingsadres per 1 augustus 2014:

Mauritsweg 20

3012 JR Rotterdam

www.stichtinglos.nl

بنیاد دانش آموزان پناهنده

برای کمک بخاطر درس در دانشگاه های هالند

www.uaf.nl/home/english

18برای افراد زیر سن 

http://www.nidos.nl/Default.aspx



جرمنی
به کدام زبان ها در جرمنی صحبت میشود؟ 

زبان رسمی جرمن می باشد (انگلیسی هم اکثرا  در شهرهای بزرگ صحبت می شود)

فاصله جرمنی از کاله چقدر است؟

 کیلومتری شرق کاله موقعیت دارد. شهرهای بزرگ این کشور عبارت از کلن340سرحد جرمنی در فاصله 

 کیلومتر) می950 کیلومتر) و پایتخت آن برلین (600 کیلومتر)، فرانکفورت (770 کیلومتر)، هامبورگ (460(

باشد. جرمنی از طرف شرق هم سرحد فرانسه است. مسیر دیگری بین فرانسه و جرمنی از راه بلژیک و

هالند عبور میکند. 

پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟ 

شما میتوانید درخواست پناهجویی خود را در دفتر مهاجرین و پناهندگان تسلیم نمائید. درصورتیکه شما در

نهادهای دیگر دولتی درخواست بدهید، شما را به دفتر مهاجرین و پناهندگان راجع میسازد. دفاتر در

جرمنی برخورد دوستانه نمی کنند، بنابرین بهتر خواهد تا شخصی دیگری همراهی تان کند. 

در دفتر مهاجرین و پناهندگان، جزئیات شخصی، عکس و اثر انگشت شما را برای دوبلین سوم اخذ

 سوال پرسیده شود (مانند: چگونه به جرمنی آمدید، آخرین محل25میکنند. امکان دارد تا از شما 

سکونت). پاسخ های شما ثبت شده و بعدتر در جریان مصاحبه اصلی مورد استفاده قرار میگیرد. نظر به

قانون، یک ترجمان باید درجریان هر دو مصاحبه خدمات ترجمه ارائه نماید. متن هر مصاحبه را در حالت

که شما از محتوای آن مطمئن می باشید، امضا کنید. در جرمنی دریافت کمک های رایگان حقوقی دشوار

است. 

چی مدت زمان را دربر میگیرد؟

 ماه را دربر میگیرد. 12-6این پروسه بین 

در هنگام انتظار دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟



برای شما اجازه سکونت محدود داده میشود. یک سیستم به نام "ایزی" متقاضیان پناهندگی را در سراسر

جرمنی توزیع میکند. برای شما یک تخت در خانه های مشترک داده میشود. شرایط زندگی درین خانه ها

فرق میکند. بعضی از این خانه ها در شهرها بوده ولی بعضی ازین خانه ها در روستا ها می باشد. شما

حق انتخاب مکان بودوباش را ندارید و برای چهار ماه اول از امکانات محدود سفر برخوردار می باشید.

برای شما یکمقدار پول هر درنظر گرفته میشود. 

برای زیر سن چی اتفاق می افتد؟

برای اشخاص زیرسن در یک خانه مشترک با سایر اشخاص زیرسن جای بودوباش داده میشود. در آنجا

برای شما یک کارگر اجتماعی نیز توظیف میگردد و برای شما تخت، غذا و یکمقدار پول هم داده میشود.

احتمال دریافت برنامه های آموزشی و آموزش های کاری نیز موجود می باشد. آوردن اعضای فامیل

 ساله میشوید، امکان این می رود که دوباره اخراج18برای زیرسن کار دشوار است. پس ازینکه شما 

شوید. 

چی اتفاقی برای فامیل من می افتد؟ 

درصورتیکه شما اجازه سکونت داشته باشید، اجازه سکونت برای فامیل شما (شوهر، خانم، اطفال

زیرسن) نیز داده خواهد شد. اعضای فامیل که نزد شما برای زندگی می آید، اجازه کار نیز دارند. 

ایا من کار و درس خوانده میتوانم؟ 

پس از گذشت سه ماه پروسه پناهجویی، اجازه کار برای شما داده میشود. این اجازه اکثرا  در شهرهای

داده میشود که نیاز به قوه کار موجود باشد. 

چی اقدامات را باید روی دست بگیرم؟ 

شما باید به اداره فدرالی کار برای اجازه کار درخواست ارائه نمائید. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟

با اجازه سکونت در جرمنی، امکان اشتراک در کورس های رایگان زبان وجود دارد که در دریافت وظیفه

چانس شما را افزایش میدهد. شما تا زمانیکه مسئولیت خود را خودتان بعهده بگیرید، کمک دریافت

خواهید کرد. شما اجازه سفر داشته ولی اجازه ندارید تا در کشوری دیگری اروپایی زندگی کنید. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟ 



تحمل (دلدنگ): درخواست شما رد گردیده ولی قادر به سفر نیستید یا پاسپورت لزم برای اخراج ندارید یا

وضعیت درکشور اصلی شما برای بازگشت مطلوب نیست. این مدرک موافقت کوتاه مدت بوده که برای

چندین هفته می باشد و ممکن برای چندین سال تمدید گردد. نظر به قانون شما اجازه دارید تا کار کنید

ولی عمل  برای چهار سال اول بسیار دشوار است. امکان آموزش برای کار وجود دارد. 

درصورتیکه درخواست شما رد میگردد، دفتر فدرال نتیجه آنرا بصورت کتبی برای شما ارائه خواهد کرد.

 هفته صورت بگیرد. شما میتوانید برای2 یا 1امکان درخواست مجدد تصمیم وجود دارد ولی باید در بین 

 ماه در یک مرکز بسته برای18کمک حقوقی درخواست بدهید ولی ممکن رد شود. شما باید در حدود 

اخراج خود منتظر بمانید. 

درصورت بازداشت چی اتفاق می افتد؟ 

شما از حقوق خود باخبر میشوید. سند کتبی که شامل تمام حقوق شما (در زبان جرمنی) می باشد،

برایتان نشان داده میشود. درصورتیکه شما به زبان جرمنی تسلط نداشته باشید، برای شما یک مترجم

فراهم میشود تا لست حقوق شما را برای شما توضیح دهد. سپس از شما خواسته میشود تا یک سند را

امضا کنید که در درک حقوق خویش را تایید میکنید. برای شما یک مترجم نیز بصورت رایگان فراهم

میشود. 

چگونه بدون اجازه سکونت زندگی کنم؟ 

 اشخاص در جرمنی بدون مدارک زندگی میکند. بعضی اشخاص بصورت1500000 تا 500000درحدود 

سری کار نیز میکنند. یکتعداد دیگر یک زمان دارای اسناد سکونت بوده اند ولی حال از دست داده اند.

یکتعداد دیگری نیز است که درخواست پناهجویی شان رد گردیده ولی تا هنوز در جرمنی بصورت مخفی

بسر میبرند. شرایط زندگی افراد غیرقانونی بسیار خراب است. آنان اجازه ندارند تا حقوق اجتماعی شان

مانند خدمات صحی را درخواست کنند و بخاطر کار غیرقانونی توسط کارفر مورد سوءاستفاده قرار

میگیرند. 

کی برای من کمک کرده میتواند؟

کمک های صحی برای اشخاص بدون مدرک: دفاتر صحی در شهرهای مختلف جرمنی موجود می باشد.

در صفحه انترنتی ذیل، لست، نقشه و آدرس های این دفاتر ارائه گردیده است. آنان به زبان های مختلف

medibueros.m-bient.comصحبت میکنند: 



)PRO ASYL: independent human rights organizationپرو اسایل: موسسه مستقل حقوق بشر (

Tel.: 0049 (0)69-23 06 88

Fax: 0049 (0)69-23 06 50

Email: proasyl@proasyl.de

Web: proasyl.de

شوراهای پناهجویان نیز در هر شهر جرمنی موجود می باشد. این شورا ها معلومات و حمایت های مفید

ولزم برای متقاضیان پناهجویی فراهم میکنند. 

Flüchtlingsrat Berlinفلوختلنگس رت برلین -- 

Georgenkirchstr 69-70, 10249 Berlin

Tel. 0049(0)30-24344-5762, Fax 0049(0)30-24344-5763

buero@fluechtlingsrat-berlin.de

fluechtlingsrat-berlin.de

 سال و تنها)18برای اشخاص زیرسن (زیر 

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V.

Nymphenburger Str. 47

80335 München

Fon: 0049(0)89 / 20 24 40 13, Fax: 0049(0)89 / 20 24 40 15

opening hours: Monday-Thursday 10-12 / 13-16 Uhr

www.b-umf.de



دنمارک
به کدام زبان ها در دنمارک صحبت میشود؟ 

زبان رسمی دنمارکی است. زبان انگلیسی نیز مورد استفاده وسیع دارد. 

فاصله دنمارک از کاله چقدر است؟

 کیلومتر از کاله1200 کیلومتر فاصله دارد. پایتخت دنمارک کوپنهاگن می باشد که 900شهر سرحدی توندر 

فاصله دارد. قطار آهن از بین بلژیک و جرمنی عبور میکند. 

پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟ 

در دنمارک، شما میتوانید تقاضای پناهجویی خود را در یک مرکز پولیس یا مرکز بودوباش "سندهولم"

نزدیک مرکز الرود ارائه کنید. شما نمی توانید خارج از سرحد دنمارک درخواست بدهید. کسانیکه در سرحد

رد نگردیده اند، ثبت شده، عکس و اثر انگشت شان گرفته میشود سپس به مرکز بودوباش سندهولم که

توسط موسسه صلیب سرخ دنمارک اداره میشود، انتقال داده خواهد شد که در آنجا پروسیجر عادی

پناهجویی آغاز میگردد البته درصورتیکه شما از مریضی جدی فزیکی یا روانی رنج برده و هیچ گونه

تداوی در کشور اصلی شما برای آن موجود نمی باشد. 

در هنگام انتظار برای دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟

از متقاضیان پناهجویی انتظار میرود تا در هنگام پروسس درخواست های پناهجویی در مراکز زندگی

کنند. اطفال متقاضیان پناهجویی مستحق خدمات صحی مشابه مانند اطفال که مقیم دنمارک هستند،

دانسته میشوند. مصارف خدمات صحی برای متقاضیان بزرگسال پناهجویی درصورتیکه نیاز به خدمات

صحی مبرم باشد، توسط اداره خدمات مهاجرین دنمارک پرداخت میشود. شما مکان بودوباش رایگان،

غذا (در یک کفتریا یا آشپزی) و لباس های اولیه دریافت خواهید کرد. شما برای خرید لباس ها، لوازم

بهداشتی شخصی وغیره پول دریافت خواهید کرد. درصورتیکه دریکی از مراکز زندگی نکنید، برای غذا نیز

پول دریافت خواهید کرد. شما برای خدمات صحی، تعلیم و تربیه و سایر فعالیت ها برای متقاضیان

پناهجوی بزرگسال، بودوباش در مرکز پناهجویی، مصارف ترانسپورت برای جلسات با مسئولین، خدمات

صحی وغیره حمایت دریافت خواهید کرد. هزینه اضافی برای حمایت اطفال موجود است. 



چی مدت زمان را دربر میگیرد؟

 سال را میگیرد. 1 ماه تا 3جواب به درخواست پناهجویی شما نظر به پرونده و تعداد مهاجرین بین 

ایا من کار و درس خوانده میتوانم؟  

 ماه6 سال باشید، میتوانید که در اداره خدمات مهاجرین دنمارک پس از 18درصورتیکه شما بالی 

 سال باید در کورس هایکه توسط مرکز18درخواست داده و اجازه کار بگیرید. پناهجویان بالتر از 

پناهجویی اداره میگردد، اشتراک کنند. بعضی گزینه های برای درس درصورتیکه شما به زبان انگلیسی

صحبت کنید، موجود است. هر کس به کورس های ابتدایی دنمارکی یا انگلیسی دسترسی خواهند داشت. 

 کورس های خاص پیشنهاد میگردد. به اطفال مضامین دنمارکی،16 و 7برای اطفال بین سال های 

انگلیسی و سایر مضامین که در مکاتب ابتدایی دنمارک تدریس میگردد، تدریس خواهد شد. 

برای زیر سن چی اتفاق می افتد؟

درصورتیکه شما تنها و زیر سن باشید، برای شما نمایند تعیین میگردد که کارمند اداره مهاجرین نمی باشد.

درخواست شما بسرعت پروسس شده و شما در یک مرکز خاص بودوباش اقامت خواهید داشت. شما

فقط هنگام به پناهجویی درخواست داده میتوانید زمانیکه آنان بصورت کافی متقاعد گردند که شما بالغ

برای ارائه درخواست پناهجویی شده اید. درغیرآن، برای شما درصورتیکه فامیل یا دسترسی به خدمات

صحی درکشور اصلی خود نداشته باشید، اجازه سکونت داده خواهد شد. هر نوع اطلعات درمورد صحت

یا ضرورت های شما به خدمات خاص صحی و همچنین وضعیت کشور شما مورد ملحظه قرار خواهد

گرفت. برای واجد شرایط اجازه اقامت، شما نباید در کشور اصلی خود به مرکز صحی دسترسی داشته

باشید. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی می افتد؟

 سال درصورتیکه شما بعضی از تقاضا5 سال داده میشود. پس از5برای شما مدرک سکونت موقت برای 

ها را برآورده کنید این مدرک تمدید یا به مدرک دایمی تغییر پیدا میکند. برای سه سال اول، شما باید دریک

برنامه انتگریشن در محل زندگی خود بروید. یک پلن برای آموزش و کارآموزی تهیه خواهد گردید.

پناهجویان بصورت عموم دارای حقوق مشابه به خدمات صحی و سایر خدمات مانند اتباع دیگر می باشد

درصورتیکه برای شما اجازه سکونت در دنمارک داده میشود، برای شما کورس های جدی زبان دنمارکی

ارائه خواهد گردید. 

ایا می توانم فامیل خود را دعوت کنم؟



درصورتیکه شما ازدواج کرده باشید و همسرشما ثبت شده باشد ویا هم با شخصیکه دارای مدارک

سکونت در دنمارک باشد، شما میتوانید به اتحاد مجدد با فامیل خویش درخواست بدهید. شما نیز با اطفال

 (دربعضی حالت ها بزرگتر) خد نیز یکجا شوید. درصورتیکه شما میخواهید در دنمارک ازدواج15زیر سن 

کنید ولی غیرقانونی بسر میبرید، شما باید مواظب باشید: مقامات فهرست از اشخاص که ازدواج میکنند را

به پولیس میفرستند. برای درخواست به اتحاد مجدد فامیل در دنمارک، شما نیاز دارید تا فارم کتبی پرر

نمائید و مدارک مورد نیاز را تهیه کنید. شما میتوانید بسته درخواستی را از اداره خدمات مهاجرین، مرکز

محلی پولیس، سفارت دنمارک یا کنسلگری های دنمارک در کشور اصلی خود دریافت کنید. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟ 

تمام درخواست های رد شده پناهجویی از پروسیجر عادی بصورت خودکار به هیئت درخواست پناهجویان

ارسال میشود. شما حق دارید تا زمانیکه جواب درخواست مجدد واضح شود در دنمارک بمانید. درصورت

 روز ترک کنید.15رد، چانس درخواست دیگر نیست. از شما درخواست میگردد تا دنمارک را در 

 ماه18درصورتیکه برای شما پاسپورت یا مدارک سفر تهیه نگردد، برای شما مدرک سکونت موقتی برای 

که بسیار بندرت صورت میگیرد، صادر خواهد گردید. درین نوع سکونت موقتی از شما خواسته میشود تا

یک کاغذ را امضا کنید که در آن می پذیرید که بصورت اختیاری دنمارک را ترک گفته و پولیس نیز از اخراج

شما دست کشیده است. دنمارک قبل از اخراج فرد به کشور اصلی، منتظر جواب کشور اصلی می باشد. 

در دنمارک یک بازداشتگاه به الیبیک است که در کنار کمپ پناهجویی سندهولملیرن موقعیت دارد. حداکثر

 ماه اشخاص درین بازداشتگاه نگهداری میشوند. در اکثریت موارد، زمان بازداشت بمراتب کوتاه تر18

است. امکان جدایی شما از سایر افراد در بازداشتگاه نیز موجود است. شما حق ملقات با وکیل، داکتر یا

راهب و دوستان و فامیل نزدیک را در بازداشتگاه دارید. شما حق کار با هزینه پائین را نیز دارید. 

زندگی بدون اجازه سکونت چقدر ممکن است؟

دسترسی به خدمات صحی و سایر خدمات بسیار مشکل است. امکانات کار غیرقانونی موجود می باشد.

مردم ممکن بدون مدرک نیز در دنمارک زندگی کنند. 

درصورت بازداشت چی اتفاق می افتد؟ 

درصورتیکه پولیس بالی هویت شما شک پیدا کند، آنان شما را به مرکز پولیس برده تا هویت شما را

 ساعت قبل از دیدار با قاضی تحت نظارت قرار خواهید داشت. برای شما72تشخیص دهند. شما برای 

وکیل فراهم میشود. 

کی برای من کمک کرده میتواند؟



)The Trampoline Houseبرای کمک رایگان حقوقی: د ترمپولین هاوس (

Thoravej 7, ground floor

DK-2400 Copenhagen NV

Denmark

Tel: (+45) 32 20 02 25

Email: info@trampolinehouse.dk

Web: trampolinehouse.dk

)Asylret (Right to Asylumحق پناهجویی -- 

Email: info@asylret.dk

Web: www.asylret.dk

Refugees Welcomeپناهجویان خوش آمدید - 

Dronningensgade 14

DK-1420 Copenhagen K

DenmarkTel: (+45) 50 55 80 11

Email: kontakt@refugeeswelcome.dk

Web: www.refugeeswelcome.dk

RUSKروسک - 

rusklaw.org

Baggesensgade 6, kld. th.

2200 København N

Mondays 18-19

Tlf.: 28 25 53 20

Mail: kontakt@rusklaw.org

LGBT Denmarkدگرباشان جنسیتی دنمارک -- 

Mail: Postboks 1023, 1007 København K

For visits: Nygade 7, 2., 1164 København K

E-mail: lgbt@lgbt.dk



tlf. 33 13 19 48

Lgbtasylum.dk

www.lgbtasylum.dk

45 71 52 33 97

Email: lgbtasylumdk@gmail.com

گروه حقوقی و سیاسی که برای دگرباشان جنستی فعالیت دارند. 

Danish Refugee Council - NGOموسسه شورای مهاجرین دنمارک -- 

Borgergade 10

DK – 1300 København K

Telefon: 33 73 50 00

Fax: 33 91 45 07

Email: drc@drc.dk

Web: www.flygtning.dk

کلینیک و جاهای دیگر برای مشورت های صحی

در کپنهاگن مرکز صحی برای مهاجرین بدون مدرک موجود می باشد که توسط صلیب سرخ، شورای

مهاجرین دنمارک و انجمن صحی دنمارک اداره میشود. آدرس این مراکز قرار ذیل است: 

Rewentlowsgade 10, 1651 København V

 بعد از ظهر6-4د ترامپولین هاوس همچنین مشورت های صحی اکثرا در روزهای چهارشنبه از ساعت 

ارائه میکند. (آدرس این اداره در بال ذکر گردیده است. 

Save the Children سال: موسسه حمایت اطفال دنمارک (رید بارنت) – 18برای اشخاص زیر 

Denmark

Rantzausgade 60

2200 Copenhagen N

Denmark

tel:  +45/35.36.55.55



fax: +45/35.39.11.19

e-mail: SK@redbarnet.dk

www.redbarnet.dk

بلژیک
به کدام زبان ها در بلژیک صحبت میشود؟ 

سه زبان رسمی موجود است که عبارت از فرانسوی، هالندی و جرمنی می باشد.

از کاله چقدر است؟

110 کیلومتری شرق کاله موقعیت دارد. بزرگترین شهرهای آن عبارت از بروژ (60سرحد بلژیک در 

 کیلومتر) می باشد. 200کیلومتر) و پایتخت آن بروکسل (

پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟ 

 روز پس از رسیدن به اداره اتباع خارجی یا پولیس فدرال صورت8درخواست پناهجویی باید دربین 

بگیرد. اداره کمیسار عمومی برای پناهندگان و اشخاص بدون کشور درخواست را آزمایش کرده و تصمیم

میگیرد که پناهندگی ، محافظت کمکی یا جواب رد بدهد. با شما مصاحبه صورت میگیرد و پرسشنامه داده

میشود (شما باید ترجمان درخواست کنید – یک وکیل یا شخص قابل اعتماد ممکن همراه شما باشد).

شما به خدمات حقوقی دسترسی پیدا میکنید. 

چی زمان را در بر میگیرد؟ 

حداقل شش ماه برای درخواست اول دربر میگیرد. 

در هنگام انتظار برای دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟



 تخت موجود800 تا 75درجریان پروسه پناهجویی، برای شما محل بودوباش در مرکز پذیرایی که بین 

می باشد، داده خواهد شد. شما نیز به غذا، لباس، هزینه روزانه، حمایت های صحی، اجتماعی و روانی،

نمایندگی حقوقی، ترجمه و آموزش دسترسی خواهید داشت. برای شما معاینه صحی و ورقه معلوماتی

 ماه، برای شما در یک خانه جای فراهم میگردد.4درمورد حقوق شما ارائه خواهد گردید. پس از 

 ارائه میگردد.CPAS/OCMWدسترسی به خدمات عمومی صحی باید ازطریق کمک های سریع صحی 

شما باید آدرس خانه یا استراحتگاه خود را تهیه کنید. آنان برای شما تصدیقنامه داکتر فراهم خواهند کرد.

در بعضی از شهرها، موسسات گزینه های دیگری را برای خدمات صحی فراهم میکند. 

درخواست ها: دوبلین سوم و سیستم درخواست در بلژیک بخاطر نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار

 روز (پروسیجر عادی) به شورای30 روز (پروسیجر سریع) یا 10گرفته است. درخواست ها باید در 

) تسلیم داده شود. درخواست دومی در شورای امور خارجه صورتCALLدادخواهی اتباع خارجی (

میگیرد. 

برای زیر سن چی اتفاق می افتد؟

 سالگی مکتب18 سال و فامیل های آنان بازداشت نخواهند گردید. اطفال باید تا 18اطفال زیر سن 

بروند و باید درس های ابتدایی هالندی دریافت کنند. حتی اگر شما باشنده غیرقانونی نیز باشید، شما

میتوانید تصدیقنامه امتحانات را دریافت کنید. اطفال بدون سرپرست یک مربی ازطرف دولت دریافت

میکنند که از آنان بصورت قانونی نمایندگی خواهد کرد. 

چی اتفاقی برای فامیل من می افتد؟

زمان زیادی را میگیرد تا فامیل خود را نزد خود دعوت کنید. فامیل شامل خانم/شوهر یا همسر ثبت شده،

، اطفال بزرگسال دارای معیوبیت میگردد و درصورتیکه شما زیرسن باشید، والدین خود18اطفال زیر سن 

را میتوانید دعوت کنید. ازدواج متعدد قابل قبول نمی باشد ولی اطفال از همسرهای مختلف ازین امتیاز

بهرمند شده میتوانند. 

ایا من کار و درس خوانده میتوانم؟ 

 سال18 ماه پس از درخواست پناهجویی، شما اجازه کار را گرفته میتوانید. درصورتیکه شما زیر سن 6

قرار داشته باشید، شما از حق مکتب رفتن برخوردار می باشید. افراد بزرگسال بدون مدرک اجازه ندارند

 سال باشید، مکتب اجازه ندارد که شما را رد کند. مکتب18که به مکتب عالی بروند. درصورتیکه شما زیر 

کمک دریافت میکند و شما نیز تحت بیمه مکتب قرار میگیرید. درصورتیکه شما هزینه مکتب را پرداخت

 صحبت نمائید. OCMWکرده نمی توانید، شما میتوانید درباره آن با مدیریت مکتب یا با 



هیچ قانون مشخص در بلژیک برای حقوق و وجایب بزرگسالن بدون مدرک بخاطر درس دردرس: 

دانشگاه و کالج موجود نمی باشد. شما میتوانید که درخواست درس در دانشگاه را ارائه کنید فقط به

شرایط مختلف خود دانشگاه مرتبط می باشد. 

اشخاصیکه دارای اجازه سکونت موقتی باشند کار کرده میتوانند. آنان نیاز دارند تا برای اجازه کارکار: 

Cدرخواست بدهند. اجازه کار برای مدت سکونت شما قابل اعتبار می باشد. با اجازه کار درجه سی 

فقط برخی از کار ها امکان دارد. کارفرما نیاز دارد تا اجازه کار را از اداره مهاجرین درخواست نماید.

درصورتیکه آنان از اجازه کار جلوگیری نمایند، شما میتوانید که درخواست مجدد نمائید. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟ 

پناهندگان پذیرفته شده نیاز به اجازه کار ندارند. آنان میتوانند مانند سایر اتباع بلژیک ایفای وظیفه نمایند. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟

 روز) باشید. 30از شما خواسته میشود تا به مرکز پذیرایی برگشته و منتظر انتقال/اخراج (

درصورت بازداشت چی اتفاق می افتد؟ 

شما حق دارید تا خاموش باشید، از حقوق خود و اتهامات آگاه شوید و ترجمان رایگان داشته باشید. شما

میتوانید که برای کمک های حقوقی درخواست نمائید. 

پروسیجر ها و حقوق بازداشت

 ماه تحت بازداشت8 تا 2درصورت پولیس شما را در سرحد ببیند، دستگیر میشوید. نظر به شرایط بین 

قرار میگیرید. درصورت عدم تعقیب پروسیجر درخواست پناهجویی یا درخواست پناهجویی شما در کشور

دیگر نیز بازداشت خواهید گردید. این مراکز بسته توسط دفتر خارجه اداره میگردد. 

زندگی بدون مدارک چقدر ساده است؟ 

در بلژیک بدون مدرک امکان زندگی و کار می باشد. 

کی برای من کمک کرده میتواند؟

Medimmigrantبرای کمک صحی در بلژیک: مدامیگرنت -- 

Gaucheretstraat 164



B – 1030 Brussel

tel: +32 (2) 274 14 33

fax: +32 (2) 274 14 48

e-mail: secr@medimmigrant.bemedimmigrant.be

ORCA – Organisatie voor Clandestiene Arbejdsmigranten (Organisation forبرای کار: 

Undocumented Migrant Workers(

Gaucheretstraat 164

B – 1030 Brussel

tel: +32 2 274 14 31

fax: +32 2 274 14 48

e-mail: info@orcasite.beorcasite.be

Belgian Refugee Councilشورای پناهندگان بلژیک – 

 بعد از ظهر جهت پاسخ به پرسش های شما درمورد5-2خدمات پناهجویی در روزهای هفته بین 

پروسیجر تقاضای پناهجویی قابل دسترس می باشد. این اداره افراد را درهنگام بازداشت یا درخواست

اتحاد با فامیل نیز همکاری میکند.

Rue des palais 154

1030 SCHAERBEEK

Phone: 02/537.82.20

e-mail: info@cbar-bchv.becbar-bchv.be in english, french, dutch

Aide aux personnes déplacées(Displaced Persons' Aid(

Rue du Marché 35

B – 4500 Huy

Contact: Régine Thiebaut

tel: +32 (0) 85 21 3481

fax: +32 (0) 85 23 0147

e-mail: apd.hvo.holsbeek@belgacom.net 

aideauxpersonnesdeplacees.be

mailto:apd.hvo.holsbeek@belgacom.net
mailto:apd.hvo.holsbeek@belgacom.net


ادارات دولتی

)www.cgra.beدفتر کمیسار عالی پناهندگان و اشخاص بدون کشور (



سویدن
به کدام زبان ها در سویدن صحبت میشود؟ 

زبان رسمی سویدنی است. زبان انگلیسی هم صحبت میشود. 

از کاله چقدر فاصله دارد؟ 

 کیلومتر فاصله دارد و در شمال شرق کاله قرار دارد. بزرگترین شهر سرحدی1200سرحد سوید از کاله 

 کیلومتر می باشد. مسیر قطار از طریق بلژیک، جرمنی و1800ملمو می باشد. فاصله کاله تا استاکولم 

دنمارک عبور میکند. 

پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟ 

زمانیکه شما به سرحد سویدن برسید (بشمول میدان های هوایی)، شما میتوانید درخواست پناهجویی

خویش را ارائه کنید. شما سپس به یکی از اداره های درخواست پناهجویی برده میشوید. 

چی مدت زمان را دربر میگیرد؟

 روز می باشد. درصورتیکه پرونده147حد اوسط زمان که پروسیجرهای پناهجویی دربر میگیرد عبارت از 

شما ضعیف ملحظه گردد، شما ممکن جواب خود را زودتر دریافت کنید. 

در هنگام انتظار برای دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟

برای شما جای در یک اپارتمان، یا در یک ساحه عادی بودوباش یا یک مرکز داده میشود. متقاضیان

پناهجویی میتوانند که در مرکز زندگی کنند ولی درآنصورت باید در یک شهر بروند که در آنجا اداره

مهاجرین برایشان جای فراهم کند. 



اگر شما پول داشته باشید، شما باید مصارف بودوباش خود را پرداخت کنید. درغیر آن، مصرف بودوباش

رایگان می باشد. افراد مجرد باید در اتاق های مشترک زندگی کنند. یک فامیل میتواند اتاق تنهایی داشته

باشد ولی باید انتظار داشته باشند که در اپارتمان مشترک زندگی خواهند کرد. امکان دارد که در جریان

پروسه پناهجویی در نقاط مختلف انتقال پیدا کنید. 

درجریان پروسه پناهجویی، برای شما هزینه ماهانه پرداخت میگردد این مصارف لباس، خدمات صحی،

خدمات دندان، لوازم آرایشی، سایر محصولت و فعالیت های تفریحی (هرچند خدمات صحی محدود می

باشد). درصورتیکه به متقاضیان پناهجویی هزینه ماهانه تعیین گردد، آنان کارت بانکی از طرف اداره

مهاجرین دریافت خواهند کرد. متقاضیان پناهجویی میتوانند به پول اضافی برای نیازهای زندگی مانند

 یورو در ماه252مصرف لباس زمستانی، عینک وغیره نیز درخواست بدهند. هزینه نسبتا کمتر می باشد (

برای یک بزرگسال). اکثرا شما اجازه کار را نیز در زمان انتظار جواب دارید. 

ایا من کار و درس خوانده میتوانم؟ 

درهنگام انتظار جواب پرونده خود، شما اجازه کار و درس را دارید. درصورتیکه جواب شما مثبت باشد،

شما نیز میتوانید مانند سایر اتباع سویدن کار کنید و درس بخوانید. در سویدن، درس خواندن درصورتیکه

اجازه سکونت داشته باشید، رایگان می باشد. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاق رخ میدهد؟

درصورتیکه درخواست شما پذیرفته شود، شما واجد اشتراک کورس های زبان سویدنی شناخته میشوید.

درصورتیکه برای شما اجازه سکونت داده شود، شما مستحق پلن مقدماتی گردیده و اداره خدمات

کاریابی عامه شما را در راستای دریافت خانه کمک میکند. 

درصورتیکه شما اجازه سکونت را براساس کار اخذ کرده باشید، شما باید خانه را خودتان تهیه کنید.

درصورتیکه شما خانه برای زندگی پیدا میکنید، شما باید پول خانه را خودتان پرداخت کنید. درصورتیکه

شما از عهده کرایه خانه برآمده نمی توانید، شما میتوانید در یکی از مرکز های اداره مهاجرت مراجعه

کنید. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد گردد، چی اتفاق رخ میدهد؟ 



 اداره مهاجرین ترجیع میدهد که شما سویدن را ترک کنید و جلسه را بخاطر بحث روی اخراج شما راه

 هفته پس از3اندازی میکند. آنان شما را متقاعد به ترک خاک سویدن میکنند ولی اینکار را تا حداقل 

ارسال ورقه اخراج انجام داده نمی توانند. درصورتیکه شما با این اداره همکاری نکنید، آنان شما را به

اداره پولیس معرفی میکند. درصورتیکه شما قبل اجازه کار داشتید، پس از جواب رد ازین امتیاز دیگر

برخوردار نمی باشید. درصورتیکه شما یک وظیفه عادی داشتید و مالیه نیز پرداخت می کردید، ممکن شما

اجازه داشته باشید که چنین ادامه دهید (درصورتیکه کارفرما شما درمورد وضعیت سکونت شما کدام

مشکل ندارد). مسئولین اداره مالیه بصورت خودکار اطلعات شما را به پولیس خبر نمی دهد. هرچند،

اداره مالیه و پولیس بعضی اوقات جواز کار و اقامت را در محیط کاری بررسی میکنند. 

پروسیجر ها و حقوق بازداشت

برای شناسایی هویت ممکن بازداشت شوید. در جریان بازداشت هویت شما چک شده و اجازه باقی

ماندن یا اخراج شما از سویدن مورد بررسی قرار میگیرد. شما باید فقط قبل از اخراج بازداشت شوید،

آنهم درصورتیکه آنان دلیل کافی داشته باشند که شما پنهان میشوید. 

2 ساعت را نمی گیرد. برای تمام دلیل دیگر، بازداشت بین 48بازداشت برای شناسایی هویت بیش از 

 ماه را دربر میگیرد. 2هفته تا 

در صورت بازداشت چی اتفاق رخ میدهد؟

درصورتیکه شما توسط پولیس بازداشت میگردید، شما باید اطلعات کتبی درمورد حقوق خود دریافت

کنید (اگر شما به زبان سویدنی صحبت نمی کنید، ترجمه در زبان های مختلف موجود می باشد). شما

مستحق وکیل و ترجمان می باشید. شما میتوانید که یک خیشاوند خود را مطلع سازید. 

ایا امکان دارد که بدون اجازه سکونت در سویدن زندگی کنید؟ 

مهاجرین دارای دسترسی حقوقی به خدمات صحی معین دارند که بعضی از بیمارستان ها/شفاخانه ها

این مطلب را بصورت دیگری درک میکنند. 

کارمندان صحی موظف اند تا با شما به صورت سری رفتار کنند و اطلعات شما را به سایر مسئولین

حکومتی شریک نسازند (یگانه استثنا زمانی است که پولیس مشخصا  در جستجوی شما باشد و در پی

جستجوی شما به شفاخانه/بیمارستان مراجعه نماید). 

در سویدن، هر مکتب حق دارد تا انتخاب کند که اطفال خارجی درآنجا درس خواند میتوانند یا نه. اگر شما

بزرگسال غیرقانونی هستید، شما اجازه ندارید تا درس بخوانید. هرچند امکان شمولیت شما در مکتب

"فوک هوگسکولر" موجود می باشد. 



پولیس حق دارد تا مدارک هویتی شما را بررسی کند درصورتیکه آنان دلیل داشته باشند که شما در

سویدن بدون اجازه زیست دارید. آنان معمول  کارت هویت را در زمان بررسی ها دیگر خویش انجام

میدهند بطور مثال کنترول ترافیک یا تفتیش رستورانت ها.

درصورتیکه شما کار سیاه میکنید، شما مستحق مصئونیت کاری یا حق رخصتی مریضی دانسته نمی شوید.

) درین زمینهSACهرچند، شما از حق پرداخت مناسب و بوقت برخوردار هستید. اتحادیه کارگران سک (

شما را همکاری کرده میتواند. 

کی برای من کمک کرده میتواند؟

No One is Illegal -- Swedanهیچ کسی غیرقانونی نیست -- سویدن – 

Uppsalaاوپسال -- 

E-mail: uppsala@ingenillegal.org

Phone: 073 – 95 96 150

Stockholmاستاکهلم -- 

E-mail: stockholm@ingenillegal.org

Phone: 0707 – 33 61 07 (This phone number is only for legal advice(

Östersundاوسترسند -- 

E-mail: ostersund@ingenillegal.org

Göteborgگوتیبرگ -- 

E-mail: goteborg@ingenillegal.org or momo(at)ingenillegal.org

Phone: 0704-37 75 24

Norrbottenنوربوتن -- 

E-mail: norrbotten@ingenillegal.org

کلینیک های صحی که خدمات رایگان برای متقاضیان بدون مدرک پناهجویی ارائه میکند

Läkare i Världen i Stockholm

)Médecins du Monde Sweden(

Tel: 08-6646687



lakareivarlden.org

)Svenska Röda Korset (Stockholmصلیب سرخ سویدن (استاکهلم) -- 

)Swedish Red Cross(

Tel: 0709-406723

Tel: 9.30-11.30

www.redcross.se

)Rosengrenska stiftelsen (Göteborgمرکز خدمات صحی (گوتیبورگ) -- 

)Health Care Center(

Tel: 0704-066670

E-mail: kliniken@rosengrenska.org

www3.rosengrenska.org

)Deltastiftelsen (Malmöمرکز خدمات صحی (مالمو) -- 

)Health Care Center(

For questions, interest or other:

E-post: deltastiftelsen@gmail.com

www.deltastiftelsen.se

)Liljengrenska (Varbergمرکز خدمات صحی (واربرگ) -- 

)Health Care Center(

Hotline, every night 18.00-19.00: 0768-939593

liljengrenska@hotmail.com

)Porten (Boråsمرکز خدمات صحی (بوراس) -- 

)Health Care Center(

Hotline, Wednesdays 17.30-19.00: 0735-632080

krook99@gmail.com

Tinnerökliniken (Östergötland Linköping/Norrköping(



Answering machine for patients 0733-225887

info@papperslosa.se

برای معلومات بیشتر درمورد پناهجویی در سویدن به صفحه انترنتی ذیل که به زبان های انگلیسی،

www.ingenillegal.org/node/357عربی، هسپانیوی و سویدنی می باشد، مراجعه نمائید: 



اتریش

AUSTRIA
به کدام زبان ها در اتریش صحبت میشود؟ 

زبان جرمنی زبان رسمی اتریش می باشد. زبان انگلیسی در شهرهای بزرگ آن قابل فهم می باشد. 

از کاله چقدر فاصله دارد؟ 

 کیلومتر از کاله فاصله داشته که در طرف جنوب شرقی کاله موقعیت دارد. اولین1050سرحد اتریش 

 کیلومتر می1300شهر بزرگ سرحدی اتریش انسبروک می باشد. فاصله کاله تا وین، پایتخت اتریش 

باشد. قطار آهن از طریق جرمنی و سویس عبور میکند. 

پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟ 



برای تقاضای پناهجویی، شما میتوانید به یکی از سه مرکز پذیرش شرقی رفته و درخواست بدهید. این

مراکز در فرودگاه (برای اشخاصیکه توسط هواپیما به وین/شوخات؛ در ترایزکیرشن نزدیک وین؛ یا در

تالهم در نواحی بالی اتریش (نزدیک سالزبرگ، ویلز و لنز). درصورتیکه شما را پولیس دستگیر میکند، شما

نیز میتوانید تقاضای پناهجویی را در داخل مرکز پولیس انجام دهید. به بسیار به وضاحت برایشان بگویید

 – ایش موشته اسایل) و چندین بار تکرار کنید تاIch mochte Asylکه شما درخواست پناهجویی میدهید (

درست بفهمند! آنان شما را بازرسی کرده و از درخواست میکنند تا اسم، تاریخ تولد، تابعیت و زبان خود را

برایشان بگوئید. اثر انگشت شما گرفته میشود. آنان دلیل ترک کشور اصلی شما را پرسان میکند و از کدام

مسیر سفر کرده و چگونه به اتریش رسیده اید. سپس آنان شما را به مرکز پذیرش انتقال میدهند. 

چی مدت زمان را دربر میگیرد؟ 

پروسیجر پذیریش بین هفته ها یا ماه را میگیرد. پس از مصاحبه اصلی، شما تصمیم اول را در چند هفته

یا چند ماه دریافت میکنید. درصورتیکه شما جواب رد دریافت کنید، شما امکان درخواست مجدد را دارید

(متوجه ضرب العجل ها/زمان درخواست مجدد باشید!). 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟ 

بدون درنظرداشت تصمیم پناهندگی، شما ممکن ویزه یکساله با قابلیت تمدید هرسال دریافت کنید

(متوجه ضرب العجل ها باشید). شما اجازه کار و دسترسی به خدمات اجتماعی را دریافت خواهید کرد. 

در هنگام انتظار برای دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟



سیستم مراقبت عمومی اتریش با متقاضیان پناهجویی و سایر اتباع خارجی بیرون از سیستم باقاعده

اجتماعی جای بود و باش، غذا و خدمات صحی فراهم میکند. مراقبت عمومی در دو صورت فراهم

)  کمک های مالی برای اشخاصیکه خارج ازین محل های اقامت امن2) محل اقامت امن 1میشود: 

 یورو40زندگی میکنند. در یک محل اقامت امن، برنامه های آن شامل خانه، بیمه صحی، غذا و پول جیب (

 یورو180در ماه) می گردد. درصورتیکه شما خارج ازین محل ها زندگی کنید، برنامه شامل بیمه صحی، 

 یورو برای کرایه برای شما داده خواهد شد. در حقیقت، کمک مالی برای تنها110برای مصارف زندگی و 

زیستی اکثرا  داده نمی شود. درصورتیکه شما مرتکب کدام جرم شوید ویا هم عاید داشتته باشید، هزینه

مراقبت عمومی کاسته میشود. برای درخواست برای مراقبت عمومی، به یکی از دفاتر خدماتی با اسناد

های خویش مراجعه کرده و وقت ملقت بگیرید. درصورتیکه شما بخواهید که در مکان مختلف زندگی

کنید، شما مستحق امتیازات شناخته نمی شوید.  

ایا من اجازه کار و درس دارم؟

 بدون درنظر داشت وضعیت اقامت باید به مکتب بروند. ولی اطفال که در15درس: اطفال زیر سن 

مراکز/کمپ ها زندگی میکنند ممکن رد شوند. آموزش های کاری دشوارتر است. دنیدا (

http://www.danaida.atجلسات رایگان زبان جرمنی برای خانم های خارجی در کنار جلسات آشپزی و (

کمپیوتر ارائه میکنند. 

کار: شما اجازه ندارید تا در اتریش بصورت قانونی درجریان پروسیجر های پناهجویی خود کار کنید.

درصورتیکه شما در کار سیاه دستگیر شوید، منجر به بازداشت و اخراج شما از اتریش خواهد شد بناء

 ماه بعد از تقاضای پناهجویی اگر توانستید کسی را پیدا کنید که برای شما کار بدهد،3مواظب باشید! 

میتوانید که برای اجازه کار تحت شرایط خاص درخواست بدهید. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی می افتد؟ 

درصورتیکه درخواست پناهجویی شما پذیرفته شود، شما دسترسی کامل به بازار کاری اتریش پیدا میکنید.

لزم است تا با مرکز کاریابی حکومتی خود را ثبت کنید. این مرکز شما را در مراکز آموزشی زبان نیز

معرفی میکند. آنان در تلش وظیفه برای شما میگردند ولی شما نیز میتوانید در تلش کار باشید. دریافت

وظیفه در اتریش کار دشواری است. اکثریت مکان های کاری به اشخاص با مهارت های بهتر زبان جرمنی

ضرورت دارند و بعضی افراد مهاجرین را استخدام نمی کنند. 

ایا میتوانم فامیل خود را دعوت کنم؟ 

http://www.danaida.at/


 درصورتیکه یکی از اعضای فامیل پناهندگی یا محافظت دریافت کرده باشد، اعضای دیگر فامیل نیز

میتوانند (درصورتیکه آنان مرتکب جرایم جنایی در اتریش نگردیده باشند). درصورتیکه اعضای فامیل شما

پناهندگی یا محافظت دریافت کرده باشد، شما به سفارت اتریش در کشور اصلی خود رفته و درخواست

خود را برای ویزه اتریش ارائه کنید. مسئولین سفارت درخواست شما را بررسی میکنند. والدین اطفال

زیرسن، شرکای ازدواج، اطفال زیرسن و اطفال زیرسن شریک قبلی ازدواج اعضای فامیل حساب

میشوند. شرکای ازدواج باید در کشور اصلی شان ازدواج کرده باشند درغیر آن قواعدی دیگری قابل اجرا

می باشد. 

درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد گردد، چی اتفاقی رخ میدهد؟ 

درصورتیکه شما به یکی از زندان های اخرج برده شوید، شما حق دارید تا با یک دوست و وکیل خود به

تماس شوید. درصورتیکه شما وقت اخراج را دریافت میکنید، دوست و وکیل خود را به زودترین فرصت

مطلع بسازید. بیاد داشته باشید هر زمانیکه شما در حبس قرار گرفتید، پولیس ممکن شما را اجازه ندهد

که به وکیل خود تماس بگیرید (بخصوص درهنگامیکه آنان از پروسه سریع اخراج استفاده نمایند که در

همان روز یا روز بعدی بازداشت صورت میگیرد). اخراج درصورتیکه جان شما با شکنجه ها یا جزا های

غیربشری ویا جزای مرگ در کشور اصلی شما تهدید گردد، اجازه نیست. شما میتوانید درخواست مجدد

روی تصمیم ارائه کنید. (اخراج هر بار تا یک سال دیگر به تعویق می افتد). اینکار تضمین نمی کند که

پولیس از اخراج شما خودداری کند. 

پروسیجر ها و حقوق بازداشت

درصورتیکه شما فرمان اخراج را دریافت میکنید و خاک اتریش را ترک نکنید، شما را در بازداشتگاه انتقال

خواهند داد. آنان شما را درهنگام بررسی وضعیت شما یا در موقع انتظار جواب رد نیز بازداشت کرده

 ماه تحت بازداشت قرار بگیرید.18 ماه تا 10میتوانند. اینکار نباید زیاد طولنی شود ولی ممکن شما بین 

درین جریان شما حق شکایت دارید. 

بازداشت فامیل ها و اطفال

 ساعت قبل از48در بیرون شهر وین، بازداشتگاه برای فامیل های موقعیت دارد. ازین بازداشتگاه حداکثر 

اخراج از خاک اتریش استفاده صورت میگیرد. شورای عالی پناهندگی ملل متحد بازداشتگاه های اتریش

را بخاطر نبود کمک های صحی و حقوقی مورد انتقاد قرار داده است. پالیسی های بازداشت اتریش

بمراتب وسیعتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. 

در صورتیکه بازداشت شوم، چی اتفاقی برای من رخ میدهد؟ 



هر فردیکه در اتریش تحت بازداشت قرار میگیرد حق دارد تا دلیل بازداشت به زبان قابل فهم برایشان

توضیح داده شود. درصورتیکه درخواست شما، آنان باید دوست و وکیل شما را مطلع سازند. خبر بازداشت

باید به سفارت و بخش قنسلی کشور اصلی شما نیز رسانده شود. 

چگونه اینجا بدون اجازه اقامت زندگی کنم؟ 

متقاضیان رد شده میتوانند برای مدت زمان کوتاه در سرپناه هایکه توسط موسسات داخلی تهیه گردیده

زندگی کنند که بیشتر جوابگوی نیازمندی های متقاضیان پناهجویی می باشد. صاحبخانه باید مطمئن شود

که مستاجران شان ثبت شده می باشند. انجمن های مختلف است که برای افراد بدون مدرک خانه را به

اجاره/کرایه میدهد. اشخاص بدون مدرک واجد شرایط اخذ بیمه صحی عامه نمی باشند. شما باید به

خدمات عاجل دسترسی داشته باشید ولی باید پول پرداخت کنید. بصورت عموم، دسترسی به خدمات

صحی در اتریش بخصوص در شهرهای بزرگ یا در بازداشتگاه مشکل می باشد. 

کی به شما کمک کرده میتواند؟ 

کار

 یادUNDOKبرای اشخاص بدون مدرک، مرکز مشوره دهی اتحادیه کارگران می باشد که به نام 

میشوند. این مرکز مشوره های شانرا به زبان های مختلف به کارگران بدون مدرک ارائه میکنند. 

)ÖGB (Catamaranاو گی بی (کتمران) -- 

Lift D, 1. Stock, Raum 1913

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien

www.undok.at

برای مشوره های حقوقی درمورد پناهجویی به آدرس، شماره تماس و نشانی ایمیل ذیل مراجعه نمائید:

Währinger Straße 59/2/1, 1090 Wien, Tel: 01/408 42 10, office@asyl-in-not.org 

Deserteurs- und Flüchtlingsberatungدیزرتس-اند فلوختلنگس بیراتنگ -- 

Schottengasse 3a/1/59, 1010 Wien, Austria

tel: ++ 43/1/533.72.71 e-mail: deserteursberatung@utanet.at

http://www.deserteursberatung.at



در بخش درخواست مجدد پرونده های رد شده پناهجویی کمک میکنند. همچنین صنف های زبان جرمنی

و خدمات مشوره دهی نیز ارائه میکنند. 

Caritas Flüchtlings- und Migrantenberatungکریتاس فلوختلنگس –اند میگرانتن بیراتنگ -- 

Keplerstrasse 82, 8020 Graz, Austria, tel: ++ 43/316/8015-0, e-mail: office@caritas-

graz.at, http://www.caritas-graz.at

خدمات خاص را برای بازگشت ارائه میکند و همچنین خدمات مشوره دهی برای متقاضیان رد شده

پناهندگی اراه میکنند. 

Zebraزیبرا - 

Granatengasse 4/III, 8020 Graz, Telefon: +43/ 316/ 83 56 30 – 0, E-Mail:

office@zebra.or.at

اطلعات و مشوره دهی درمورد پرسش های حقوقی، بودوباش و کمک های صحی. 

صحت: خدمات صحی برای اشخاص بدون مدرک یا بیمه، رایگان: 

Krankenhaus der Barmherzigen Brüderکرانکن هاوس دیر بارمهرزیگن برودر -- 

Grofle Mohrengasse 9, 1020 Vienna, Tel.: 0043 (0)1 - 21 121-0,

http://www.barmherzige-brueder.at/

 (مایز بیمارستان/شفاخانه نیست ولی شما را رهنمایی لزم برای دسترسی به کمک هایMAIZمایز – 

صحی میکند)

Hofgasse 11, 4020 Linz, Tel.: 0043 (0)732 - 77 60 70, http://maiz.at

Grazگراز -- 

Marienambulanz

Keplerstrafle 82/1, 8020 Graz, Tel. 0043 (0)316/8015 361

http://www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/fuer-menschen-in-

not/gesundheit/marienambulanz/
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)Verein Ute Bockخدمات صحی، تهیه مکان بودوباش و لباس: ویراین یوتی بوک (

A-1020 Wien: Grofle Sperlgasse 4

0043) 0(1 929 24 24 – 24 , www.fraubock.at

) که در داخل کمپ هاVerein Menschenrechte Österreichاداره ویراین منشن ریشتی اوسترایش (

فعالیت دارد با دولت فعالیت داشته و هیچ نوع علقه برای کمک کردن در روند تقاضای پناهندگی شما

ندارد. 

Diakonieدیاکونی -- 

 بعد از ظهر)2-9 بعد از ظهر (اوقات ثبت: 4-9اوقات کاری: هر سه شنبه و پنج شنبه: 

Josef-Ferschner-Str. 20/II

2514 Traiskirchen (across from the train station(

Tel.: 0043-(0)2252 / 547 26

Volkshilfe Oberösterreich - Volkshilfe Fl¸chtlings- & MigrantInnenbetreuung

Stockhofstrafle 40, 4020 Linz, Tel: 0043-(0)732/603099

فلوخت پنکت: خدمات مشوره دهی برای مهاجرین غیرقانونی درگیر شرایط دشوار حقوقی

http://www.fluchtpunkt.org/

A-6020 INNSBRUCK, Jahnstrasse 17
 Tel. +43.512.581488
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	در دفتر مهاجرین و پناهندگان، جزئیات شخصی، عکس و اثر انگشت شما را برای دوبلین سوم اخذ میکنند. امکان دارد تا از شما 25 سوال پرسیده شود (مانند: چگونه به جرمنی آمدید، آخرین محل سکونت). پاسخ های شما ثبت شده و بعدتر در جریان مصاحبه اصلی مورد استفاده قرار میگیرد. نظر به قانون، یک ترجمان باید درجریان هر دو مصاحبه خدمات ترجمه ارائه نماید. متن هر مصاحبه را در حالت که شما از محتوای آن مطمئن می باشید، امضا کنید. در جرمنی دریافت کمک های رایگان حقوقی دشوار است.
	چی مدت زمان را دربر میگیرد؟
	این پروسه بین 6-12 ماه را دربر میگیرد.
	در هنگام انتظار دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟
	برای شما اجازه سکونت محدود داده میشود. یک سیستم به نام "ایزی" متقاضیان پناهندگی را در سراسر جرمنی توزیع میکند. برای شما یک تخت در خانه های مشترک داده میشود. شرایط زندگی درین خانه ها فرق میکند. بعضی از این خانه ها در شهرها بوده ولی بعضی ازین خانه ها در روستا ها می باشد. شما حق انتخاب مکان بودوباش را ندارید و برای چهار ماه اول از امکانات محدود سفر برخوردار می باشید. برای شما یکمقدار پول هر درنظر گرفته میشود.
	برای زیر سن چی اتفاق می افتد؟
	برای اشخاص زیرسن در یک خانه مشترک با سایر اشخاص زیرسن جای بودوباش داده میشود. در آنجا برای شما یک کارگر اجتماعی نیز توظیف میگردد و برای شما تخت، غذا و یکمقدار پول هم داده میشود. احتمال دریافت برنامه های آموزشی و آموزش های کاری نیز موجود می باشد. آوردن اعضای فامیل برای زیرسن کار دشوار است. پس ازینکه شما 18 ساله میشوید، امکان این می رود که دوباره اخراج شوید.
	چی اتفاقی برای فامیل من می افتد؟
	درصورتیکه شما اجازه سکونت داشته باشید، اجازه سکونت برای فامیل شما (شوهر، خانم، اطفال زیرسن) نیز داده خواهد شد. اعضای فامیل که نزد شما برای زندگی می آید، اجازه کار نیز دارند.
	ایا من کار و درس خوانده میتوانم؟
	پس از گذشت سه ماه پروسه پناهجویی، اجازه کار برای شما داده میشود. این اجازه اکثراٌ در شهرهای داده میشود که نیاز به قوه کار موجود باشد.
	چی اقدامات را باید روی دست بگیرم؟
	شما باید به اداره فدرالی کار برای اجازه کار درخواست ارائه نمائید.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟
	با اجازه سکونت در جرمنی، امکان اشتراک در کورس های رایگان زبان وجود دارد که در دریافت وظیفه چانس شما را افزایش میدهد. شما تا زمانیکه مسئولیت خود را خودتان بعهده بگیرید، کمک دریافت خواهید کرد. شما اجازه سفر داشته ولی اجازه ندارید تا در کشوری دیگری اروپایی زندگی کنید.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟
	تحمل (دلدنگ): درخواست شما رد گردیده ولی قادر به سفر نیستید یا پاسپورت لازم برای اخراج ندارید یا وضعیت درکشور اصلی شما برای بازگشت مطلوب نیست. این مدرک موافقت کوتاه مدت بوده که برای چندین هفته می باشد و ممکن برای چندین سال تمدید گردد. نظر به قانون شما اجازه دارید تا کار کنید ولی عملاٌ برای چهار سال اول بسیار دشوار است. امکان آموزش برای کار وجود دارد.
	درصورتیکه درخواست شما رد میگردد، دفتر فدرال نتیجه آنرا بصورت کتبی برای شما ارائه خواهد کرد. امکان درخواست مجدد تصمیم وجود دارد ولی باید در بین 1 یا 2 هفته صورت بگیرد. شما میتوانید برای کمک حقوقی درخواست بدهید ولی ممکن رد شود. شما باید در حدود 18 ماه در یک مرکز بسته برای اخراج خود منتظر بمانید.
	درصورت بازداشت چی اتفاق می افتد؟
	شما از حقوق خود باخبر میشوید. سند کتبی که شامل تمام حقوق شما (در زبان جرمنی) می باشد، برایتان نشان داده میشود. درصورتیکه شما به زبان جرمنی تسلط نداشته باشید، برای شما یک مترجم فراهم میشود تا لست حقوق شما را برای شما توضیح دهد. سپس از شما خواسته میشود تا یک سند را امضا کنید که در درک حقوق خویش را تایید میکنید. برای شما یک مترجم نیز بصورت رایگان فراهم میشود.
	چگونه بدون اجازه سکونت زندگی کنم؟
	درحدود 500000 تا 1500000 اشخاص در جرمنی بدون مدارک زندگی میکند. بعضی اشخاص بصورت سری کار نیز میکنند. یکتعداد دیگر یک زمان دارای اسناد سکونت بوده اند ولی حال از دست داده اند. یکتعداد دیگری نیز است که درخواست پناهجویی شان رد گردیده ولی تا هنوز در جرمنی بصورت مخفی بسر میبرند. شرایط زندگی افراد غیرقانونی بسیار خراب است. آنان اجازه ندارند تا حقوق اجتماعی شان مانند خدمات صحی را درخواست کنند و بخاطر کار غیرقانونی توسط کارفر مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.
	کی برای من کمک کرده میتواند؟
	کمک های صحی برای اشخاص بدون مدرک: دفاتر صحی در شهرهای مختلف جرمنی موجود می باشد. در صفحه انترنتی ذیل، لست، نقشه و آدرس های این دفاتر ارائه گردیده است. آنان به زبان های مختلف صحبت میکنند: medibueros.m-bient.com
	فلوختلنگس رت برلین -- Flüchtlingsrat Berlin
	دنمارک
	به کدام زبان ها در دنمارک صحبت میشود؟
	زبان رسمی دنمارکی است. زبان انگلیسی نیز مورد استفاده وسیع دارد.
	فاصله دنمارک از کاله چقدر است؟
	شهر سرحدی توندر 900 کیلومتر فاصله دارد. پایتخت دنمارک کوپنهاگن می باشد که 1200 کیلومتر از کاله فاصله دارد. قطار آهن از بین بلژیک و جرمنی عبور میکند.
	پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟
	در دنمارک، شما میتوانید تقاضای پناهجویی خود را در یک مرکز پولیس یا مرکز بودوباش "سندهولم" نزدیک مرکز الرود ارائه کنید. شما نمی توانید خارج از سرحد دنمارک درخواست بدهید. کسانیکه در سرحد رد نگردیده اند، ثبت شده، عکس و اثر انگشت شان گرفته میشود سپس به مرکز بودوباش سندهولم که توسط موسسه صلیب سرخ دنمارک اداره میشود، انتقال داده خواهد شد که در آنجا پروسیجر عادی پناهجویی آغاز میگردد البته درصورتیکه شما از مریضی جدی فزیکی یا روانی رنج برده و هیچ گونه تداوی در کشور اصلی شما برای آن موجود نمی باشد.
	در هنگام انتظار برای دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟
	از متقاضیان پناهجویی انتظار میرود تا در هنگام پروسس درخواست های پناهجویی در مراکز زندگی کنند. اطفال متقاضیان پناهجویی مستحق خدمات صحی مشابه مانند اطفال که مقیم دنمارک هستند، دانسته میشوند. مصارف خدمات صحی برای متقاضیان بزرگسال پناهجویی درصورتیکه نیاز به خدمات صحی مبرم باشد، توسط اداره خدمات مهاجرین دنمارک پرداخت میشود. شما مکان بودوباش رایگان، غذا (در یک کفتریا یا آشپزی) و لباس های اولیه دریافت خواهید کرد. شما برای خرید لباس ها، لوازم بهداشتی شخصی وغیره پول دریافت خواهید کرد. درصورتیکه دریکی از مراکز زندگی نکنید، برای غذا نیز پول دریافت خواهید کرد. شما برای خدمات صحی، تعلیم و تربیه و سایر فعالیت ها برای متقاضیان پناهجوی بزرگسال، بودوباش در مرکز پناهجویی، مصارف ترانسپورت برای جلسات با مسئولین، خدمات صحی وغیره حمایت دریافت خواهید کرد. هزینه اضافی برای حمایت اطفال موجود است.
	چی مدت زمان را دربر میگیرد؟
	جواب به درخواست پناهجویی شما نظر به پرونده و تعداد مهاجرین بین 3 ماه تا 1 سال را میگیرد.
	ایا من کار و درس خوانده میتوانم؟
	درصورتیکه شما بالای 18 سال باشید، میتوانید که در اداره خدمات مهاجرین دنمارک پس از 6 ماه درخواست داده و اجازه کار بگیرید. پناهجویان بالاتر از 18 سال باید در کورس هایکه توسط مرکز پناهجویی اداره میگردد، اشتراک کنند. بعضی گزینه های برای درس درصورتیکه شما به زبان انگلیسی صحبت کنید، موجود است. هر کس به کورس های ابتدایی دنمارکی یا انگلیسی دسترسی خواهند داشت.
	برای اطفال بین سال های 7 و 16 کورس های خاص پیشنهاد میگردد. به اطفال مضامین دنمارکی، انگلیسی و سایر مضامین که در مکاتب ابتدایی دنمارک تدریس میگردد، تدریس خواهد شد.
	برای زیر سن چی اتفاق می افتد؟
	درصورتیکه شما تنها و زیر سن باشید، برای شما نمایند تعیین میگردد که کارمند اداره مهاجرین نمی باشد. درخواست شما بسرعت پروسس شده و شما در یک مرکز خاص بودوباش اقامت خواهید داشت. شما فقط هنگام به پناهجویی درخواست داده میتوانید زمانیکه آنان بصورت کافی متقاعد گردند که شما بالغ برای ارائه درخواست پناهجویی شده اید. درغیرآن، برای شما درصورتیکه فامیل یا دسترسی به خدمات صحی درکشور اصلی خود نداشته باشید، اجازه سکونت داده خواهد شد. هر نوع اطلاعات درمورد صحت یا ضرورت های شما به خدمات خاص صحی و همچنین وضعیت کشور شما مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. برای واجد شرایط اجازه اقامت، شما نباید در کشور اصلی خود به مرکز صحی دسترسی داشته باشید.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی می افتد؟
	برای شما مدرک سکونت موقت برای 5 سال داده میشود. پس از5 سال درصورتیکه شما بعضی از تقاضا ها را برآورده کنید این مدرک تمدید یا به مدرک دایمی تغییر پیدا میکند. برای سه سال اول، شما باید دریک برنامه انتگریشن در محل زندگی خود بروید. یک پلان برای آموزش و کارآموزی تهیه خواهد گردید. پناهجویان بصورت عموم دارای حقوق مشابه به خدمات صحی و سایر خدمات مانند اتباع دیگر می باشد درصورتیکه برای شما اجازه سکونت در دنمارک داده میشود، برای شما کورس های جدی زبان دنمارکی ارائه خواهد گردید.
	ایا می توانم فامیل خود را دعوت کنم؟
	درصورتیکه شما ازدواج کرده باشید و همسرشما ثبت شده باشد ویا هم با شخصیکه دارای مدارک سکونت در دنمارک باشد، شما میتوانید به اتحاد مجدد با فامیل خویش درخواست بدهید. شما نیز با اطفال زیر سن 15 (دربعضی حالت ها بزرگتر) خد نیز یکجا شوید. درصورتیکه شما میخواهید در دنمارک ازدواج کنید ولی غیرقانونی بسر میبرید، شما باید مواظب باشید: مقامات فهرست از اشخاص که ازدواج میکنند را به پولیس میفرستند. برای درخواست به اتحاد مجدد فامیل در دنمارک، شما نیاز دارید تا فارم کتبی پُر نمائید و مدارک مورد نیاز را تهیه کنید. شما میتوانید بسته درخواستی را از اداره خدمات مهاجرین، مرکز محلی پولیس، سفارت دنمارک یا کنسلگری های دنمارک در کشور اصلی خود دریافت کنید.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟
	تمام درخواست های رد شده پناهجویی از پروسیجر عادی بصورت خودکار به هیئت درخواست پناهجویان ارسال میشود. شما حق دارید تا زمانیکه جواب درخواست مجدد واضح شود در دنمارک بمانید. درصورت رد، چانس درخواست دیگر نیست. از شما درخواست میگردد تا دنمارک را در 15 روز ترک کنید. درصورتیکه برای شما پاسپورت یا مدارک سفر تهیه نگردد، برای شما مدرک سکونت موقتی برای 18 ماه که بسیار بندرت صورت میگیرد، صادر خواهد گردید. درین نوع سکونت موقتی از شما خواسته میشود تا یک کاغذ را امضا کنید که در آن می پذیرید که بصورت اختیاری دنمارک را ترک گفته و پولیس نیز از اخراج شما دست کشیده است. دنمارک قبل از اخراج فرد به کشور اصلی، منتظر جواب کشور اصلی می باشد.
	در دنمارک یک بازداشتگاه به الیبیک است که در کنار کمپ پناهجویی سندهولملیرن موقعیت دارد. حداکثر 18 ماه اشخاص درین بازداشتگاه نگهداری میشوند. در اکثریت موارد، زمان بازداشت بمراتب کوتاه تر است. امکان جدایی شما از سایر افراد در بازداشتگاه نیز موجود است. شما حق ملاقات با وکیل، داکتر یا راهب و دوستان و فامیل نزدیک را در بازداشتگاه دارید. شما حق کار با هزینه پائین را نیز دارید.
	زندگی بدون اجازه سکونت چقدر ممکن است؟
	دسترسی به خدمات صحی و سایر خدمات بسیار مشکل است. امکانات کار غیرقانونی موجود می باشد. مردم ممکن بدون مدرک نیز در دنمارک زندگی کنند.
	درصورت بازداشت چی اتفاق می افتد؟
	درصورتیکه پولیس بالای هویت شما شک پیدا کند، آنان شما را به مرکز پولیس برده تا هویت شما را تشخیص دهند. شما برای 72 ساعت قبل از دیدار با قاضی تحت نظارت قرار خواهید داشت. برای شما وکیل فراهم میشود.
	کی برای من کمک کرده میتواند؟
	برای کمک رایگان حقوقی: د ترمپولین هاوس (The Trampoline House)
	پناهجویان خوش آمدید - Refugees Welcome
	روسک - RUSK
	دگرباشان جنسیتی دنمارک -- LGBT Denmark
	Lgbtasylum.dk
	موسسه شورای مهاجرین دنمارک -- Danish Refugee Council - NGO
	Rewentlowsgade 10, 1651 København V
	د ترامپولین هاوس همچنین مشورت های صحی اکثرا در روزهای چهارشنبه از ساعت 4-6 بعد از ظهر ارائه میکند. (آدرس این اداره در بالا ذکر گردیده است.
	به کدام زبان ها در بلژیک صحبت میشود؟
	سه زبان رسمی موجود است که عبارت از فرانسوی، هالندی و جرمنی می باشد.
	از کاله چقدر است؟
	سرحد بلژیک در 60 کیلومتری شرق کاله موقعیت دارد. بزرگترین شهرهای آن عبارت از بروژ (110 کیلومتر) و پایتخت آن بروکسل (200 کیلومتر) می باشد.
	پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟
	درخواست پناهجویی باید دربین 8 روز پس از رسیدن به اداره اتباع خارجی یا پولیس فدرال صورت بگیرد. اداره کمیسار عمومی برای پناهندگان و اشخاص بدون کشور درخواست را آزمایش کرده و تصمیم میگیرد که پناهندگی ، محافظت کمکی یا جواب رد بدهد. با شما مصاحبه صورت میگیرد و پرسشنامه داده میشود (شما باید ترجمان درخواست کنید – یک وکیل یا شخص قابل اعتماد ممکن همراه شما باشد). شما به خدمات حقوقی دسترسی پیدا میکنید.
	چی زمان را در بر میگیرد؟
	حداقل شش ماه برای درخواست اول دربر میگیرد.
	در هنگام انتظار برای دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟
	درجریان پروسه پناهجویی، برای شما محل بودوباش در مرکز پذیرایی که بین 75 تا 800 تخت موجود می باشد، داده خواهد شد. شما نیز به غذا، لباس، هزینه روزانه، حمایت های صحی، اجتماعی و روانی، نمایندگی حقوقی، ترجمه و آموزش دسترسی خواهید داشت. برای شما معاینه صحی و ورقه معلوماتی درمورد حقوق شما ارائه خواهد گردید. پس از 4 ماه، برای شما در یک خانه جای فراهم میگردد. دسترسی به خدمات عمومی صحی باید ازطریق کمک های سریع صحی CPAS/OCMW ارائه میگردد. شما باید آدرس خانه یا استراحتگاه خود را تهیه کنید. آنان برای شما تصدیقنامه داکتر فراهم خواهند کرد. در بعضی از شهرها، موسسات گزینه های دیگری را برای خدمات صحی فراهم میکند.
	درخواست ها: دوبلین سوم و سیستم درخواست در بلژیک بخاطر نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. درخواست ها باید در 10 روز (پروسیجر سریع) یا 30 روز (پروسیجر عادی) به شورای دادخواهی اتباع خارجی (CALL) تسلیم داده شود. درخواست دومی در شورای امور خارجه صورت میگیرد.
	برای زیر سن چی اتفاق می افتد؟
	اطفال زیر سن 18 سال و فامیل های آنان بازداشت نخواهند گردید. اطفال باید تا 18 سالگی مکتب بروند و باید درس های ابتدایی هالندی دریافت کنند. حتی اگر شما باشنده غیرقانونی نیز باشید، شما میتوانید تصدیقنامه امتحانات را دریافت کنید. اطفال بدون سرپرست یک مربی ازطرف دولت دریافت میکنند که از آنان بصورت قانونی نمایندگی خواهد کرد.
	چی اتفاقی برای فامیل من می افتد؟
	زمان زیادی را میگیرد تا فامیل خود را نزد خود دعوت کنید. فامیل شامل خانم/شوهر یا همسر ثبت شده، اطفال زیر سن 18، اطفال بزرگسال دارای معیوبیت میگردد و درصورتیکه شما زیرسن باشید، والدین خود را میتوانید دعوت کنید. ازدواج متعدد قابل قبول نمی باشد ولی اطفال از همسرهای مختلف ازین امتیاز بهرمند شده میتوانند.
	ایا من کار و درس خوانده میتوانم؟
	6 ماه پس از درخواست پناهجویی، شما اجازه کار را گرفته میتوانید. درصورتیکه شما زیر سن 18 سال قرار داشته باشید، شما از حق مکتب رفتن برخوردار می باشید. افراد بزرگسال بدون مدرک اجازه ندارند که به مکتب عالی بروند. درصورتیکه شما زیر 18 سال باشید، مکتب اجازه ندارد که شما را رد کند. مکتب کمک دریافت میکند و شما نیز تحت بیمه مکتب قرار میگیرید. درصورتیکه شما هزینه مکتب را پرداخت کرده نمی توانید، شما میتوانید درباره آن با مدیریت مکتب یا با OCMW صحبت نمائید.
	درس: هیچ قانون مشخص در بلژیک برای حقوق و وجایب بزرگسالان بدون مدرک بخاطر درس در دانشگاه و کالج موجود نمی باشد. شما میتوانید که درخواست درس در دانشگاه را ارائه کنید فقط به شرایط مختلف خود دانشگاه مرتبط می باشد.
	کار: اشخاصیکه دارای اجازه سکونت موقتی باشند کار کرده میتوانند. آنان نیاز دارند تا برای اجازه کار درخواست بدهند. اجازه کار برای مدت سکونت شما قابل اعتبار می باشد. با اجازه کار درجه سی C فقط برخی از کار ها امکان دارد. کارفرما نیاز دارد تا اجازه کار را از اداره مهاجرین درخواست نماید. درصورتیکه آنان از اجازه کار جلوگیری نمایند، شما میتوانید که درخواست مجدد نمائید.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟
	پناهندگان پذیرفته شده نیاز به اجازه کار ندارند. آنان میتوانند مانند سایر اتباع بلژیک ایفای وظیفه نمایند.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد شود، چی اتفاقی رخ میدهد؟
	از شما خواسته میشود تا به مرکز پذیرایی برگشته و منتظر انتقال/اخراج (30 روز) باشید.
	درصورت بازداشت چی اتفاق می افتد؟
	شما حق دارید تا خاموش باشید، از حقوق خود و اتهامات آگاه شوید و ترجمان رایگان داشته باشید. شما میتوانید که برای کمک های حقوقی درخواست نمائید.
	پروسیجر ها و حقوق بازداشت
	درصورت پولیس شما را در سرحد ببیند، دستگیر میشوید. نظر به شرایط بین 2 تا 8 ماه تحت بازداشت قرار میگیرید. درصورت عدم تعقیب پروسیجر درخواست پناهجویی یا درخواست پناهجویی شما در کشور دیگر نیز بازداشت خواهید گردید. این مراکز بسته توسط دفتر خارجه اداره میگردد.
	زندگی بدون مدارک چقدر ساده است؟
	در بلژیک بدون مدرک امکان زندگی و کار می باشد.
	کی برای من کمک کرده میتواند؟
	برای کمک صحی در بلژیک: مدامیگرنت -- Medimmigrant
	سویدن
	به کدام زبان ها در سویدن صحبت میشود؟
	پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟
	چی مدت زمان را دربر میگیرد؟
	حد اوسط زمان که پروسیجرهای پناهجویی دربر میگیرد عبارت از 147 روز می باشد. درصورتیکه پرونده شما ضعیف ملاحظه گردد، شما ممکن جواب خود را زودتر دریافت کنید.
	در هنگام انتظار برای دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟
	برای شما جای در یک اپارتمان، یا در یک ساحه عادی بودوباش یا یک مرکز داده میشود. متقاضیان پناهجویی میتوانند که در مرکز زندگی کنند ولی درآنصورت باید در یک شهر بروند که در آنجا اداره مهاجرین برایشان جای فراهم کند.
	اگر شما پول داشته باشید، شما باید مصارف بودوباش خود را پرداخت کنید. درغیر آن، مصرف بودوباش رایگان می باشد. افراد مجرد باید در اتاق های مشترک زندگی کنند. یک فامیل میتواند اتاق تنهایی داشته باشد ولی باید انتظار داشته باشند که در اپارتمان مشترک زندگی خواهند کرد. امکان دارد که در جریان پروسه پناهجویی در نقاط مختلف انتقال پیدا کنید.
	درجریان پروسه پناهجویی، برای شما هزینه ماهانه پرداخت میگردد این مصارف لباس، خدمات صحی، خدمات دندان، لوازم آرایشی، سایر محصولات و فعالیت های تفریحی (هرچند خدمات صحی محدود می باشد). درصورتیکه به متقاضیان پناهجویی هزینه ماهانه تعیین گردد، آنان کارت بانکی از طرف اداره مهاجرین دریافت خواهند کرد. متقاضیان پناهجویی میتوانند به پول اضافی برای نیازهای زندگی مانند مصرف لباس زمستانی، عینک وغیره نیز درخواست بدهند. هزینه نسبتا کمتر می باشد (252 یورو در ماه برای یک بزرگسال). اکثرا شما اجازه کار را نیز در زمان انتظار جواب دارید.
	ایا من کار و درس خوانده میتوانم؟
	درهنگام انتظار جواب پرونده خود، شما اجازه کار و درس را دارید. درصورتیکه جواب شما مثبت باشد، شما نیز میتوانید مانند سایر اتباع سویدن کار کنید و درس بخوانید. در سویدن، درس خواندن درصورتیکه اجازه سکونت داشته باشید، رایگان می باشد.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاق رخ میدهد؟
	درصورتیکه درخواست شما پذیرفته شود، شما واجد اشتراک کورس های زبان سویدنی شناخته میشوید. درصورتیکه برای شما اجازه سکونت داده شود، شما مستحق پلان مقدماتی گردیده و اداره خدمات کاریابی عامه شما را در راستای دریافت خانه کمک میکند.
	درصورتیکه شما اجازه سکونت را براساس کار اخذ کرده باشید، شما باید خانه را خودتان تهیه کنید. درصورتیکه شما خانه برای زندگی پیدا میکنید، شما باید پول خانه را خودتان پرداخت کنید. درصورتیکه شما از عهده کرایه خانه برآمده نمی توانید، شما میتوانید در یکی از مرکز های اداره مهاجرت مراجعه کنید.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد گردد، چی اتفاق رخ میدهد؟
	اداره مهاجرین ترجیع میدهد که شما سویدن را ترک کنید و جلسه را بخاطر بحث روی اخراج شما راه اندازی میکند. آنان شما را متقاعد به ترک خاک سویدن میکنند ولی اینکار را تا حداقل 3 هفته پس از ارسال ورقه اخراج انجام داده نمی توانند. درصورتیکه شما با این اداره همکاری نکنید، آنان شما را به اداره پولیس معرفی میکند. درصورتیکه شما قبلا اجازه کار داشتید، پس از جواب رد ازین امتیاز دیگر برخوردار نمی باشید. درصورتیکه شما یک وظیفه عادی داشتید و مالیه نیز پرداخت می کردید، ممکن شما اجازه داشته باشید که چنین ادامه دهید (درصورتیکه کارفرما شما درمورد وضعیت سکونت شما کدام مشکل ندارد). مسئولین اداره مالیه بصورت خودکار اطلاعات شما را به پولیس خبر نمی دهد. هرچند، اداره مالیه و پولیس بعضی اوقات جواز کار و اقامت را در محیط کاری بررسی میکنند.
	پروسیجر ها و حقوق بازداشت
	برای شناسایی هویت ممکن بازداشت شوید. در جریان بازداشت هویت شما چک شده و اجازه باقی ماندن یا اخراج شما از سویدن مورد بررسی قرار میگیرد. شما باید فقط قبل از اخراج بازداشت شوید، آنهم درصورتیکه آنان دلایل کافی داشته باشند که شما پنهان میشوید.
	بازداشت برای شناسایی هویت بیش از 48 ساعت را نمی گیرد. برای تمام دلایل دیگر، بازداشت بین 2 هفته تا 2 ماه را دربر میگیرد.
	در صورت بازداشت چی اتفاق رخ میدهد؟
	درصورتیکه شما توسط پولیس بازداشت میگردید، شما باید اطلاعات کتبی درمورد حقوق خود دریافت کنید (اگر شما به زبان سویدنی صحبت نمی کنید، ترجمه در زبان های مختلف موجود می باشد). شما مستحق وکیل و ترجمان می باشید. شما میتوانید که یک خیشاوند خود را مطلع سازید.
	ایا امکان دارد که بدون اجازه سکونت در سویدن زندگی کنید؟
	مهاجرین دارای دسترسی حقوقی به خدمات صحی معین دارند که بعضی از بیمارستان ها/شفاخانه ها این مطلب را بصورت دیگری درک میکنند.
	کارمندان صحی موظف اند تا با شما به صورت سری رفتار کنند و اطلاعات شما را به سایر مسئولین حکومتی شریک نسازند (یگانه استثنا زمانی است که پولیس مشخصاٌ در جستجوی شما باشد و در پی جستجوی شما به شفاخانه/بیمارستان مراجعه نماید).
	در سویدن، هر مکتب حق دارد تا انتخاب کند که اطفال خارجی درآنجا درس خواند میتوانند یا نه. اگر شما بزرگسال غیرقانونی هستید، شما اجازه ندارید تا درس بخوانید. هرچند امکان شمولیت شما در مکتب "فوک هوگسکولر" موجود می باشد.
	پولیس حق دارد تا مدارک هویتی شما را بررسی کند درصورتیکه آنان دلایل داشته باشند که شما در سویدن بدون اجازه زیست دارید. آنان معمولاٌ کارت هویت را در زمان بررسی ها دیگر خویش انجام میدهند بطور مثال کنترول ترافیک یا تفتیش رستورانت ها.
	درصورتیکه شما کار سیاه میکنید، شما مستحق مصئونیت کاری یا حق رخصتی مریضی دانسته نمی شوید. هرچند، شما از حق پرداخت مناسب و بوقت برخوردار هستید. اتحادیه کارگران سک (SAC) درین زمینه شما را همکاری کرده میتواند.
	کی برای من کمک کرده میتواند؟
	هیچ کسی غیرقانونی نیست -- سویدن – No One is Illegal -- Swedan
	اوپسالا -- Uppsala
	استاکهلم -- Stockholm
	اوسترسند -- Östersund
	گوتیبرگ -- Göteborg
	نوربوتن -- Norrbotten
	Läkare i Världen i Stockholm
	اتریش
	AUSTRIA
	به کدام زبان ها در اتریش صحبت میشود؟
	پروسیجر تقاضای پناهجویی چگونه می باشد؟
	در هنگام انتظار برای دریافت تصمیم، چگونه زندگی خود را پیش ببرم؟ ایا برای من هزینه داده میشود؟
	سیستم مراقبت عمومی اتریش با متقاضیان پناهجویی و سایر اتباع خارجی بیرون از سیستم باقاعده اجتماعی جای بود و باش، غذا و خدمات صحی فراهم میکند. مراقبت عمومی در دو صورت فراهم میشود: 1) محل اقامت امن 2) کمک های مالی برای اشخاصیکه خارج ازین محل های اقامت امن زندگی میکنند. در یک محل اقامت امن، برنامه های آن شامل خانه، بیمه صحی، غذا و پول جیب (40 یورو در ماه) می گردد. درصورتیکه شما خارج ازین محل ها زندگی کنید، برنامه شامل بیمه صحی، 180 یورو برای مصارف زندگی و 110 یورو برای کرایه برای شما داده خواهد شد. در حقیقت، کمک مالی برای تنها زیستی اکثراٌ داده نمی شود. درصورتیکه شما مرتکب کدام جرم شوید ویا هم عاید داشتته باشید، هزینه مراقبت عمومی کاسته میشود. برای درخواست برای مراقبت عمومی، به یکی از دفاتر خدماتی با اسناد های خویش مراجعه کرده و وقت ملاقت بگیرید. درصورتیکه شما بخواهید که در مکان مختلف زندگی کنید، شما مستحق امتیازات شناخته نمی شوید.
	ایا من اجازه کار و درس دارم؟
	درس: اطفال زیر سن 15 بدون درنظر داشت وضعیت اقامت باید به مکتب بروند. ولی اطفال که در مراکز/کمپ ها زندگی میکنند ممکن رد شوند. آموزش های کاری دشوارتر است. دنیدا (http://www.danaida.at) جلسات رایگان زبان جرمنی برای خانم های خارجی در کنار جلسات آشپزی و کمپیوتر ارائه میکنند.
	کار: شما اجازه ندارید تا در اتریش بصورت قانونی درجریان پروسیجر های پناهجویی خود کار کنید. درصورتیکه شما در کار سیاه دستگیر شوید، منجر به بازداشت و اخراج شما از اتریش خواهد شد بناء مواظب باشید! 3 ماه بعد از تقاضای پناهجویی اگر توانستید کسی را پیدا کنید که برای شما کار بدهد، میتوانید که برای اجازه کار تحت شرایط خاص درخواست بدهید.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من پذیرفته شود، چی اتفاقی می افتد؟
	درصورتیکه درخواست پناهجویی شما پذیرفته شود، شما دسترسی کامل به بازار کاری اتریش پیدا میکنید. لازم است تا با مرکز کاریابی حکومتی خود را ثبت کنید. این مرکز شما را در مراکز آموزشی زبان نیز معرفی میکند. آنان در تلاش وظیفه برای شما میگردند ولی شما نیز میتوانید در تلاش کار باشید. دریافت وظیفه در اتریش کار دشواری است. اکثریت مکان های کاری به اشخاص با مهارت های بهتر زبان جرمنی ضرورت دارند و بعضی افراد مهاجرین را استخدام نمی کنند.
	ایا میتوانم فامیل خود را دعوت کنم؟
	درصورتیکه یکی از اعضای فامیل پناهندگی یا محافظت دریافت کرده باشد، اعضای دیگر فامیل نیز میتوانند (درصورتیکه آنان مرتکب جرایم جنایی در اتریش نگردیده باشند). درصورتیکه اعضای فامیل شما پناهندگی یا محافظت دریافت کرده باشد، شما به سفارت اتریش در کشور اصلی خود رفته و درخواست خود را برای ویزه اتریش ارائه کنید. مسئولین سفارت درخواست شما را بررسی میکنند. والدین اطفال زیرسن، شرکای ازدواج، اطفال زیرسن و اطفال زیرسن شریک قبلی ازدواج اعضای فامیل حساب میشوند. شرکای ازدواج باید در کشور اصلی شان ازدواج کرده باشند درغیر آن قواعدی دیگری قابل اجرا می باشد.
	درصورتیکه درخواست پناهجویی من رد گردد، چی اتفاقی رخ میدهد؟
	درصورتیکه شما به یکی از زندان های اخرج برده شوید، شما حق دارید تا با یک دوست و وکیل خود به تماس شوید. درصورتیکه شما وقت اخراج را دریافت میکنید، دوست و وکیل خود را به زودترین فرصت مطلع بسازید. بیاد داشته باشید هر زمانیکه شما در حبس قرار گرفتید، پولیس ممکن شما را اجازه ندهد که به وکیل خود تماس بگیرید (بخصوص درهنگامیکه آنان از پروسه سریع اخراج استفاده نمایند که در همان روز یا روز بعدی بازداشت صورت میگیرد). اخراج درصورتیکه جان شما با شکنجه ها یا جزا های غیربشری ویا جزای مرگ در کشور اصلی شما تهدید گردد، اجازه نیست. شما میتوانید درخواست مجدد روی تصمیم ارائه کنید. (اخراج هر بار تا یک سال دیگر به تعویق می افتد). اینکار تضمین نمی کند که پولیس از اخراج شما خودداری کند.
	پروسیجر ها و حقوق بازداشت
	درصورتیکه شما فرمان اخراج را دریافت میکنید و خاک اتریش را ترک نکنید، شما را در بازداشتگاه انتقال خواهند داد. آنان شما را درهنگام بررسی وضعیت شما یا در موقع انتظار جواب رد نیز بازداشت کرده میتوانند. اینکار نباید زیاد طولانی شود ولی ممکن شما بین 10 ماه تا 18 ماه تحت بازداشت قرار بگیرید. درین جریان شما حق شکایت دارید.
	بازداشت فامیل ها و اطفال
	در بیرون شهر وین، بازداشتگاه برای فامیل های موقعیت دارد. ازین بازداشتگاه حداکثر 48 ساعت قبل از اخراج از خاک اتریش استفاده صورت میگیرد. شورای عالی پناهندگی ملل متحد بازداشتگاه های اتریش را بخاطر نبود کمک های صحی و حقوقی مورد انتقاد قرار داده است. پالیسی های بازداشت اتریش بمراتب وسیعتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا می باشد.
	در صورتیکه بازداشت شوم، چی اتفاقی برای من رخ میدهد؟
	هر فردیکه در اتریش تحت بازداشت قرار میگیرد حق دارد تا دلایل بازداشت به زبان قابل فهم برایشان توضیح داده شود. درصورتیکه درخواست شما، آنان باید دوست و وکیل شما را مطلع سازند. خبر بازداشت باید به سفارت و بخش قنسلی کشور اصلی شما نیز رسانده شود.
	چگونه اینجا بدون اجازه اقامت زندگی کنم؟
	متقاضیان رد شده میتوانند برای مدت زمان کوتاه در سرپناه هایکه توسط موسسات داخلی تهیه گردیده زندگی کنند که بیشتر جوابگوی نیازمندی های متقاضیان پناهجویی می باشد. صاحبخانه باید مطمئن شود که مستاجران شان ثبت شده می باشند. انجمن های مختلف است که برای افراد بدون مدرک خانه را به اجاره/کرایه میدهد. اشخاص بدون مدرک واجد شرایط اخذ بیمه صحی عامه نمی باشند. شما باید به خدمات عاجل دسترسی داشته باشید ولی باید پول پرداخت کنید. بصورت عموم، دسترسی به خدمات صحی در اتریش بخصوص در شهرهای بزرگ یا در بازداشتگاه مشکل می باشد.
	کی به شما کمک کرده میتواند؟
	کار
	برای اشخاص بدون مدرک، مرکز مشوره دهی اتحادیه کارگران می باشد که به نام UNDOK یاد میشوند. این مرکز مشوره های شانرا به زبان های مختلف به کارگران بدون مدرک ارائه میکنند.
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