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 .1درخواست برای حفاظت بین المللی  /پناهندگی

.1.1چگونه برای درخواست پناهندگی  /حفاظت بین المللی درخواست دهید؟
طبق اعالمیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلواکی ،هر کس می تواند از آزار و اذیت در کشورهای
دیگر پناهندگی بگیرد.
اگر شما نمی توانید به کشور خود بازگردید زیرا شما در معرض آزار و اذیت قرار گرفته اید یا زندگی یا آزادی شما در
معرض خطر است ،می توانید درخواست پناهندگی  /حمایت بین المللی در اسلواکی را ارسال کنید .شما باید این
درخواست را بالفاصله پس از وارد شدن به قلمرو جمهوری اسلواکی یا در اسرع وقت پس از ورود به قلمرو جمهوری
اسلواکی یا بعد از آموختن در مورد دالیلی که نمیتوانید به کشور خود بازگردید ،ارائه دهید.
شما می توانید درخواست پناهندگی را به پولیس ارائه کنید که شما در حال درخواست پناهندگی یا حمایت بین المللی در
جمهوری اسلواکی هستید .به خصوص اگر در اسلواکی بدون جواز اقامت (بیشتر از زمان اقامت  ،بدون داشتن ویزا یا
اجازه اقامت یا سایر جواز اقامت) باشید .و اطمینان حاصل کنید که بیان اراده شما برای درخواست پناهندگی روشن و
بدون تردید است و برای ارتباطات شما از لحظه اول به شما یک مترجم ارائه خواهد شد .تنها زمانی درخواست
پناهندگی شما مورد بررسی قرار میگیرد که درخواست پناهندگی شما در اختیار " پولیس ویژه پناهندگی" ارائه شود.
سایر ادارات پولیس معلومات را در اختیار شما قرار خواهد داد که کدام پولیس ٰ"پولیس ویژه پناهندگی" است و شما را
در آنجا همراهی خواهد کرد.
 .1.2کدام مقام پولیس " ویژه" برای دریافت درخواست شما برای حفاظت بین المللی /پناهندگی است؟
قانون اسلواکی مشخص می کند که کدام حوزه پولیس " ویژه پولیس پناهندگی" برای پرونده شما است .شما می توانید
برای پناهندگی تنها در آنجا درخواست کنید و در جای دیگری نمی توانید درخواست پناهندگی کنید.
در صورت ورود به قلمرو جمهوری اسلواکی از طریق گذر رسمی مرزی" ،پناهندگی " شما پولیس مرزی در آنجا
است.
اگر شما با هواپیما به برسید" ،پناهندگی ویژه" شما حوزه پولیس در منطقه حمل و نقل فرودگاه (، Bratislava،Košice
 )Popradاست.
اگر شما در حال حاضر در قلمرو جمهوری اسلواکی هستید ،می توانید برای پناهندگی به طور انحصاری در بخش
پناهندگی پولیس در  Humennéدرخواست کنید.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a
integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

FARSI
www.hrl.sk
hrl@hrl.sk

Pobočka Košice
Hlavná 68
040 01 Košice
mobil: +421 918 366 968
mobil: +421 918 857 715

Liga za ľudské práva
Baštová 5, 811 03, Bratislava
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471
tel./fax: +421 2 534 10 182
mobil: +421 918 682 457

اگر شما در یک مرکز بسته ،به اصطالح بازداشتگاه پولیس برای خارجیان ( Sečovceو  ،)Medveďovیا در
صورت توقیف در انتظار محاکمه جنایی یا در زندان به حبس ابد محکوم شده یا در شفاخانه بستری یا در یک مرکز
مراقبت از کودکان هستید"،مسولین ویژه پناهندگی" شما نزدیکترین اداره پولیس خارجی است.
 .1.3هنگام درخواست پناهندگی در پولیس چی اتفاقی می افتد؟
پس از اظهار در پولیس که میخواهید در جمهوری اسلواکی درخواست پناهندگی  /محافظت بین المللی بکنید ،پولیس شما
را به یک مترجم که به زبان شما میفهمید معرفی میکند شما باید از ابتدا به پولیس اطالع دهید که به کدام زبان شما
صحبت می کنید .پولیس اظهارات شما را در تحریر ،از جمله معلومات شخصی شما ،معلومات مربوط به سفر شما و
دالیل درخواست پناهندگی شما ،ضبط خواهد کرد .مهم است که حقیقت را بگوئید؛ این رکورد اظهارات شما نیز ممکن
است در مراحل بعدی شما مورد استفاده قرار گیرد .برای تأیید هویت شما ،پولیس باید عکس شما را اسکن کند ،اثر
انگشت شما را اسکن کرده و اسناد مسافرتی شمه را (پاسپورت) یا سند هویت دیگر (به عنوان مثال تذکره ،جواز
رانندگی یا سند تولد) را مصادره می کند .اسناد نوشته شده از درخواست پناهندگی و بیانیه های شما به اداره مهاجرت
ارسال خواهد شد که بعد از آن اداره مهاجرت درخواست شما را پروسس خواهد کرد.
 .1.4پولیس چی نوع فعالیت ها را برای شناسایی انجام می دهد؟
پس از ارائه درخواست پناهندگی ،شما مجبور به انجام عکاسی و اسکن اثر انگشت خود برای تأیید هویت تان در
دیتابیس پولیس و در دیتابیس اروپایی  EURODACهستید .اثر انگشت از پناهجویانی که بیش از  14سال سن دارند،
جمع آوری می شوند .اگر مقامات درمورد سن شما به عنوان یک کودک تردید دارند ،شما موظف به معاینه صحی
هستید که توسط ایکس ری استخوان ها برای تعیین سن شما انجام می شود.
 .1.5چگونه از طرف فامیل ام درخواست پناهندگی کنم
درخواست برای پناهندگی  /حفاظت بین المللی به طور جداگانه برای هر عضو فامیل بالغ ارسال و بررسی می شود.
درخواست های کودکان متاهل زیر  18سال با یکی از والدین که درخواست پناهندگی را از طرف یک کودک ارائه می
دهند ،مورد بررسی قرار می گیرد .به طور طبیعی ،مقامات تالش می کنند تا وحدت فامیل را حفظ کنند .درخواست
پناهندگی را می توان تنها از طرف فرزندان خود که در اسلواکی با شما حضور دارند ،ارائه کنید.
 .1.6چگونه می توانم برای پناهندگی درخواست کنم اگر من زیر  18سال سن داشته ام؟
اگر شما در اسلواکی همراه والدین یا سایر بستگان بزرگسال هستید که می توانند سرپرست شما باشند ،از طرف شما
درخواست پناهندگی می کنند.
اگر شما در اسلواکی همراه با والدین یا یکی دیگر از بستگان بزرگسال خود نستید ،محکمه به شما شخصی را به عنوان
سرپرست تعیین می کند .این فرد بالغ با شما درباره وظیت شما صحبت خواهد کرد ،آنچی که در بهترین شرایط شماست
ارزیابی خواهد کرد ،و اگر درخواست پناهندگی باشد ،او از طرف شما آن را ارسال خواهد کرد.

 .2حفاظت بین المللی چیست؟ تفاوت بین پناهندگی و حمایت فرعی چیست؟
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محافظت بین المللی به آن خارجی هایی که حفاظت از کشور خود را از دست داده اند .با توجه به آزار و اذیت یا آسیب
جدی ،آنها نمی توانند یا نمی خواهند به آنجا بروند .ما دو نوع حمایت بین المللی در اسلواکی را می شناسیم؛ پناهندگی
برای مدت نامحدود و حفاظت موقت که برای اولین بار برای یک سال اعطا می شود .اگر دلیلی برای تامین حمایت
فرعی وجود داشته باشد ،می تواند طوالنی باشد.
.2.1چی کسی می تواند پناهندگی بگیرد؟
به شما زمانی پناهندگی داده میشود ،اگر شما دلیلی برای آزار و اذیت در کشور خود دارید و به دلیل این ترس شما نمی
توانید یا نمی خواهید به کشور خود مبادرت کنید .همه تهدیدات و ناخوشایندی که در کشور شما ایجاد شده است ،به
عنوان دالیل درخواست پناهندگی شناخته نمی شوند .پناهندگی تنها به کسانی اعطا می شود که به علت نژاد ،قومی،
مذهبی ،به دالیل عقاید سیاسی خاص و یا عضویت در گروه اجتماعی خاص آسیب دیده اند ،در کشور خود به دالیل
خاصی تحقیر شده اند .همچنین ممکن است دلیل آن به طور خاص هدف قرار دادن افرادی از جنس خاص و یا هدف
قرار دادن اطفال برای آسیب پذیری آنها باشد.
پناهندگی همچنین می تواند به طور خاص به اعضای فامیل نزدیک که قبال در اسلواکی پناهنده شده اند ،یکجا شود اعطا
شود .جمهوری اسلواکی همچنین می تواند به دالیل بشردوستانه پناهندگی دهد.
 .2.1.1آزار و اذیت چیست؟
آزار و شکنجه به عنوان یک نقض جدی از حقوق بشر شما در نظر گرفته می شود .فردی که در گذشته با خشونت های
جسمی ،روحی یا جنسیتی ،انواع مختلف تبعیض ،تعقیب و یا مجازات های نامناسب یا تبعیض آمیز جنایتکاران مواجهه
بوده و یا در معرض خطر این اعمال در کشور خود بوده است ،و از آزار و اذیت بترسد .فرد می تواند ترس از آزار و
شکنجه داشته باشد،اگر شواهد قانع کننده ای وجود داشبه باشد مبنی بر این که وی در صورت بازگشت به کشور خود
مورد هدف چنین اعمال می شود.
 .2.1.2چی کسی می تواند عامل آزار و اذیت باشد؟
دولت ،مقامات دولتی یا اشخاص که دولت را کنترل می کنند می توانند عامل آزار و اذیت باشند .گر چه ،عامالن آزار و
شکنجه نیز ممکن است اشخاص غیر دولتی باشند ،مثال گروهای مسلح غیر دولتی  ،قبایل جنگنده یا گروه های جنایتکار
سازمان یافته و همچنین افراد مشخص یا اعضای فامیل .کشور خود شما عمدتا مسئول حفاظت از شما به عنوان شهروند
آن است ،با استفاده از اردو ،پولیس ،محکمه ها و سایر مقامات که از شهروندان حفاظت می کنند .ترس شما نسبت به
آزار و شکنجه ممكن است به خوبی تشریح شود ،اگر دولت نمی تواند یا نمی خواهد این حفاظت را به شما ارائه دهد.
 .2.1.3جمله "دالیل خاص آزار و اذیت " چی معنی میدهد؟
پناهگاه تنها افرادی را محافظت می کند که تحت آزار و اذیت به دالیل ظالمانه ذیل باشند :نژاد ،ملیت ،منشاء قومی،
عقاید مذهبی یا سیاسی برای تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی خاص .کودکان یا افرادی که دارای جنبه خاصی هستند
ممکن است در معرض خطر باشند .اکثر اوقات ،این دالیل ویژگی های یک شخص را نشان می دهند که نمی توان آنها
را تغییر داد و یا نباید از آنها خواسته شود که تغییر دهند یا رد کنند ،زیرا آنها یکی از مظاهر اساسی یک انسان هستند -
مثال عقاید سیاسی یا مذهب یا گرایش جنسی.
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 .2.2چی کسی می تواند حمایت فرعی را دریافت کند؟

گر چه شرایط برای دریافت پناهندگی را برآورده نکرده اید ،اگر نمی توانید به کشور خود مبادرت کنید زیرا شما در
معرض خطر و آسیب جدی هستید ،به شما به طور موقت حمایت فرعی اعطا می شود .حفاظت فرعی برای اولین بار
برای یک سال اعطا می شود .حمایت فرعی ،در اصل ،باید از افراد غیرنظامی محافظت کند که از خشونت و درگیری
مسلحانه فرار کرده اند .همچنین ممکن است به افرادی که از اعدام ،شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی در کشور خود
رنج می برند ،و دلیل خاصی را که برای درخواست پناهندگی الزم است ،نشان نداده است اعطا می شود.

 .2.2.1آسیب جدی چیست؟
آسیب جدی مشابه آزار و اذیت است .این یک نقض جدی از حقوق بشر است .با این حال ،حمایت فرعی به طور
انحصاری از تهدید آسیب به صورت مجازات یا اعدام ،به شکل شکنجه یا رفتار ظالمانه ،غیر انسانی یا تحقیرآمیز
محافظت می کند .عالوه بر این ،حمایت فرعی به طور خاص از خطر واقعی تهدید جدی و فردی برای زندگی ناشی از
خشونت بی رحم ناشی از جنگهای مسلح محافظت می کند

 .2.2.2چی کسی می تواند عامل آسیب جدی باشد؟
دولت و مقامات دولتی ممکن است عامل آسیب جدی باشند .اگر اشخاص غیر دولتی عامل آسیب جدی باشند ،اول از همه
به عنوان یک شهروند باید برای حفاظت از خود از مقامات دولتی کشور خود (اردو ،پولیس ،محکمه) درخواست کنید.
شما تنها زمانی حفاظت فرعی را به دست می آورید اگر بتوانید ثابت کنید که مقامات دولتی قادر نیستند یا مایل به
محافظت از شما از آسیب جدی نیستند و حتی انتقال به بخش امن دیگری از کشور حود شما ،شما را حفاظت نمی کند.

 .2.3چی کسی می تواند به دالیل بشردوستانه پناهندگی دریافت کند؟
پناهندگی به دالیل بشردوستانه ممکن است توسط جمهوری اسلواکی به شخص اعطا شود که شرایط برای گرفتن
پناهندگی را نداشته باشد ،اما از لحاظ انسانی ضروری است که از او حفاظت شود،زیرا بازگشت به کشور خود می تواند
او را به یک وضعیت غیر قابل تحمل  ،رنج جسمی و روانی و یا حتی به مرگ روبرو کند .این نوع از حمایت ها به
افراد آسیب پذیر داده می شود ،به ویژه کسانی که به طور جدی بیمار ،آسیب دیده یا سالخوردگان هستند .اخذ پناهندگی به
دالیل بشردوستانه در اختیار شما نیست .اعطای آن صرفا به اراده اداره مهاجرت بستگی دارد.

 .2.4چی شرایطی باید برای اخذ پناهندگی به منظور پیوستن به فامیل تکمیل شود؟
اعضای فامیل ای از افرادی که قبال پناهنده شده اند ،ممکن است به منظور پیوستن به فامیل ،پناهندگی بگیرند .آنها باید
در اسلوواکی حضور داشته باشند ،و باید تقاضای پناهندگی را ارائه دهند و عضو فامیل پناهنده باید موافق با احیای
فامیل باشد .شرایط اعطای پناهندگی به منظور پیوستن به فامیل زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که اعضای فامیل
درخواست کننده برای برای اخذ پناهندگی دالیل جداگانه نداشته باشند.اخذ پناهندگی به منظور پیوستن به فامیل به تمام
اعضای فامیل اعطا نمی شود .پناهندگی به منظور پیوستن به فامیل فقط به یک تعداد بسیار محدود اعضای فامیل فرد
پناهنده اعطا می شود .عالوه بر این ،این گزینه برای اعضای فامیل شخصی که به دالیل بشردوستانه پناهندگی داده شده،
اعطا نمی شود.

 .2.4.1به کدام اعضای فامیل به منظور پیوستن به فامیل خود پناهندگی اعطا میشود؟
پناهندگی برای پیوستن به فامیل ممکن است به همسر پناهنده داده شود ،در صورتی که ازدواج در زمانی که کشور خود
را ترک کرده است ،وجود داشته باشد .پیوستن به فامیل نیز به فرزندان مجرد فردی پناهنده یا همسرش اعطا می شود.
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اگر شخص پناهنده زیر  18سال سن داشته باشد ،به والدین یا شخص که از او مراقبت شخصی می کند پناهنده گی اعطا
میشود.

" .2.4.2پناهندگی به منظور پیوستن با فامیل" چیست؟
پناهندگی برای پیوستن به فامیل به مدت سه سال اعطا می شود .پس از گذشت زمان ،پناهندگی برای مدت نامحدودی
اعطا می شود ،با توجه به شرایط (دید به سوال شماره  ،)15و هیچ دلیل قانونی برای رد آن وجود نداشته باشد.

 .3بهره برداران محافظت بین المللی کدام حقوق را دارا اند؟
اشخاصی که پناهندگی یا حمایت فرعی دریافت کرده اند
• حق زندگی در قلمرو جمهوری اسلواکی،
• حق خروج از قلمرو جمهوری اسلواکی و بازگشت (به جز سفر به کشور خود)؛
• حق دریافت سند اقامت
• حق دریافت اسناد مسافرتی ،اگر آنها دارای یک نباشند،
• حق کار در قلمرو جمهوری اسلواکی بدون نیاز به جواز کار،
• حق خدمات صحی رایگان
• حق دریافت کمک.
 .3.1چی اسنادی برای افرادی که پناهندگی داده شده صادر می شود؟
به شخص پناهندگی اجازه اقامت  10سال را پولیس صادر می کند .به افرادی که به منظور پیوستن به فامیل پناهندگی
اعطا شده است ،اسنادی را که صادر می کنند که برای اولین بار فقط برای سه ( )3سال معتبر است.
عالوه بر این ،بر اساس درخواست فردی که پناهندگی داده شده است ،ممکن است اسناد مسافرتی مطابق با کنوانسیون
 28ژوئیه  1951صادر شده که برای دو ( )2سال معتبر است و می تواند تمدید شود .این سند مسافرتی توسط اکثر
کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.
 .3.2مراقبت های صحی پناهندگان چگونه تضمین شده است؟
افرادی که به آنها پناهندگی داده می شود در بیمه های صحی دولتی بدون هیچگونه شرایطی شامل می شوند .اگر شما
کار می کنید ،شما یا کارفرمای شما باید بیمه صحی شما را پرداخت کند .اگر شما کار نمی کنید و یا کسب و کار انجام
نمی دهید ،بیمه صحی برای شما توسط دولت پرداخت می شود .مشارکت در سیستم بیمه صحی عمومی به این معنی
است که شما بر اساس کارت بیمه صحی در جمهوری اسلواکی و همچنین در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت
نظارت قرار می گیرید.
 .3.3کدام اسناد به بهره برداران حمایت فرعی صادر می شود؟
پولیس خارجی جواز اقامت با اعتبار  1سال را به اشخاص دارای حمایت فرعی صادر می کند .پس از پایان این دوره،
اگر یک خارجی برای طوالنی شدن حمایت فرعی درخواست کرده باشد ،پولیس جواز اقامت جدید با اعتبار دو ساله را
صادر می کند،
پولیس همچنین میتواند پاسپورت بیگانه را به او صادر کند ،اما تنها در صورتی که پاسپورت خود را نداشته باشد.
اعتبار پاسپورت بیگانه یک ( )1سال با امکان تمدید آن است.
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 .3.4مراقبت های صحی پناهندگان تحت حمایت فرعی چگونه تضمین شده است؟
بهرهمندی از حمایت فرعی در سیستم بیمه خدمات صحی عمومی تنها در صورتی که مشغول به کار باشد و بیمه صحی
وی را خود یا توسط کارفرمای وی پرداخت می شود امکان دارد .بیمه صحی به این معنی است که شما بر اساس کارت
بیمه ،حق برخورداری از مراقبت های صحی در جمهوری اسلواکی و همچنین در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا
دارید.
اگر شما مشغول به کار و تجارت نیستید ،در سیستم بیمه صحی عمومی شرکت نمی کنید ،اما شما همچنان حق
برخورداری از مراقبت های صحی را در مقایسه با افرادی که در این سیستم شرکت می کنید ،دارند .در این مورد
هزینه های مراقبت های صحی توسط اداره مهاجرت بر اساس "کارت گالبی" پوشش داده می شود .این فقط در قلمرو
جمهوری اسلواکی معتبر است.

 .4اسناد هویت و اسناد سفر
 .4.1چرا پولیس اسناد من را در ابتدای پروسه ضبط کرد؟ اسناد من کجا هست؟ چی زمانی پولیس آن را بازمی
گرداند؟
هنگام درخواست پناهندگی /حفاظت بین المللی ،اداره پولیس در طول مدت پرونده پناهندگی اسناد سفر شما (پاسپورت)
یا سند هویت دیگر (مانند تذکره ،جواز رانندگی ،کارت تولد) را ضبط می کند .پولیس باید یک تصدیق نامه کتبی صادر
کند که مصادره اسناد را تأیید کند .پس از تأیید صحت سند ،سند باید در آرشیف مرکز بازداشت پولیس در مدویدوف
برای مدت پروسه پناهندگی قرار گیرد .پس از پایان روند پناهندگی ،می توانید به صورت کتبی برای دریافت اسناد و
مدارک مستقیما درخواست کنید و آنها را مستقیما از این بازداشتگاه پولیس که آن را جمع آوری کرده اید بدست آورید .
 .4.2چی اسنادی باید در طول پروسه پناهندگی خودم ارائه کنم؟
به منظور مسافرت به اردوگاه پناهندگی ،پولیس یک سند هویت موقتی برای شما صادر می کند .در کمپ پناهندگی در
 Humennéمقامات بعد به شما به شناسنامه پناهجو (کاغذ سفید با عکس) داده می شود .مهم است که شما این شناسنامه
را در طول تمام مراحل با شما حمل کرده و از آسیب و از دست دادن آن محافظت کنید .همچنین مدت اعتبار آن را
بررسی کنید ،که معموال شش ماه ( 6ماه) است .قبل از آنکه منقضی شود ،الزم است که برای تمدید مدت اعتبار شناسه
پناهجویان درخواست شود.
اگر اسناد مسافرتی یا سند هویت دیگر از شما مصادره شده باشد یا اگر در گذشته در منطقه جمهوری اسلواکی سکونت
داشته باشید ،شناسنامه پناهجو به عنوان یک کارت هویت در نظر گرفته می شود.
 .5اقامت مجاز در جمهوری اسلواکی ،آزادی حرکت و سفر
 .5.1آیا می توانم به طور قانونی در اطراف اسلواکی سفر کنم؟
در طی پرونده پناهندگی شما مجاز به اقامت در قلمرو جمهوری اسلواکی هستید ،به استثنای مواردی از درخواست های
مکرر برای پناهندگی .در صورت درخواست مکرر برای پناهندگی ،بهتر است با وکیل مشورت کنید در مورد اینکه آیا
این موردی نیست،که در آن اقامت در اسلواکی مجاز نیست و شما ممکن است با اخراج روبرو شوید.
شما به عنوان یک پناهجو می توانید به طور قانونی در سراسر جمهوری اسلواکی سفر کنید .با این حال ،شما باید یک
جواز معتبر کوتاه مدت یا دراز مدت از اردوگاه و یک کارت معتبر پناهندگی حمل کنید .اگر موفق به تمدید مدت جواز
خود نباشید ،باید در آخرین روز اعتبار عبور به اردوگاه بازگردید .اگر شما بیش از  7روز در خارج از اردوگاه بدون
جواز اقامت داشته باشید ،اداره مهاجرت پرونده پناهندگی شما را قطع خواهد کرد.
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 .5.2از چی زمانی و تا چی وقتی اقامت در جمهوری اسلواکی من به عنوان یک پناهجو مجاز است؟
پناهجویان مجاز به اقامت در اسلواکی از زمان ارائه پرونده پناهندگی خود در بخش "پولیس ویژه" هستند .اقامت معموال
تا زمان رسیدگی به پرونده اداره مهاجرت قابل اعتبار است .ارائه پرونده به محکمه به تأثیرات پایان روند رسیدگی به
پناهندگی منتقل می شود ،به طوری که اقامت متقاضی تا پایان روند قضایی مجاز می باشد .در صورتی که پرونده
دعوی هیچ اثر معلق نداشته باشد ،جواز بیشتری برای اقامت یک پناهجو پس از تحویل تصمیم اداره مهاجرت باید توسط
محکمه بر اساس پیشنهاد شما تعیین شود .در صورت درخواست مکرر برای پناهندگی ،ممکن است شرایطی وجود
داشته باشد که حتیمحکمه دیگر نمی تواند اجازه اقامت پناهجویان را صادر کند .برای کسب معلومات بیشتر در مورد
جواز اقامت در قلمرو جمهوری اسلواکی به علت موانع موقت ،به بند  8.3مراجعه کنید.
 .5.3آیا می توانم در حین رسیدگی به پناهندگی به خارج از کشور سفر کنم؟
درخواست پناهندگی شما را مجاز به ورود به کشور عضو اتحادیه اروپا یا شنگن نمی کند .در جریان رسیدگی به پرونده
پناهندگی شما ،شما باید که در قلمرو جمهوری اسلواکی بمانید .اگر اداره مهاجرت یاد بگیرد که شما قلمرو جمهوری
اسلواکی را ترک کرده اید یا اینکه بیش از  7روز بدون گذر از اردوگاه بیرون مانده اید ،پرونده پناهندگی شما فسخ
خواهد شد! با این حال ،جمهوری اسلواکی همچنان کشور مسئول بررسی و تحقیق درخواست شما برای پناهندگی است
که مطابق با مقررات دوبلین است.
اگر تصمیم گرفتید اسلواکی را در حین پرونده پناهندگی ترک کنید ،پس از بازگشت به جمهوری اسلواکی ،پولیس می
تواند ارزیابی کند که رفتار قبلی شما نشانگر خطر خروج مکرر شما از اسلواکی است و ممکن است تصمیم بگیرید که
در طول پروسه پناهندگی شما را در یک مکان بسته نگه دارد و نتوانید بدون جواز آنجا را ترک کنید.
 .5.4چی خواهد شد اگر اسلواکی را قبل از پایان پروسه پناهندگی ترک کنم؟
اگر میخواهید در جمهوری اسلواکی پناهندگی بگیرید ،ما به شدت توصیه میکنیم تا قبل از پایان روند پناهندگی به خارج
از کشور اسلواکی سفر نکنید .چنین رفتاری به عنوان عدم توجه شما به روند پناهندگی می شود و باعث فسخ پروسه
پناهندگی می شود .اگر بیش از  7روز بدون کارت عبور و بدون دلیل جدی در خارج از اردوگاه پناهندگی اقامت داشته
باشید ،اداره مهاجرت تصمیم به فسخ پروسه خواهد شد .اگر بخواهید دوباره پر.نده باز کنید ،باید درخواست پناهندگی را
در «پولیس ویژه» مجددا ارسال کنید .اگر قبال درخواست را به محکمه ارسال کرده اید ،وضعیت کمی متفاوت خواهد
بود .غیاب تشما نمی تواند منجر به اخراج درخواست شما توسط محکمه شود ،اما عدم حضور شما در جمهوری
اسلواکی به همان اندازه ممکن است توسط محکمه به عنوان اثبات عدم عالقه شما به پرونده پناهندگی در اسلواکی تلقی
شود.
 .5.5چی مدت من در کمپ در  Humennéهستم؟ پس از آن کجا خواهم رفت؟ چی مدت زمان "رژیم بسته" بر
من اعمال می شود؟
اردوگاه پناهندگی در هومن یک مرکز بسته است .در این اردوگاه ،بررسی های الزم صحی انجام خواهد شد تا اطمینان
حاصل شود که شما از بیماری رنج نمی برید که به صحت عامه ضرر دارد .در  ،Humennéپناهجویان نیز به طور
کلی مصاحبه ورودی برای توجیه درخواست پناهندگی خود انجام می دهند .پس از مصاحبه ورود و بعد از بررسی دقیق
صحی ،دیگر نباید در رژیم بسته باقی بمانید و می توانید اجازه کوتاه مدت برای اقامت در خارج از اردوگاه را
درخواست کنید .بعدها ،شما به یکی از اردوگاه های باز منتقل می شوید؛  Opatovská Nová Vesیا .Rohovce
پناهجویان معموال حدود  21روز در اردوگاه در  Humennéاقامت دارند .و فامیل های با کودکان و افراد آسیب پذیر
در اردوگاه  Opatovská Nová Vesو افراد بزرگسال در اردوگاه  Rohovceقرار می گیرند.
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 .5.6بود وباش در خارج از کمپ
 .5.6.1چگونه می توانم در خارج از کمپ سفر کنم؟
یک پناهجو حق دارد در رژیم باز برای تمام مدت پروسه پناهندگی قرار گیرد .با وجود رژیم باز  ،یک پناهجو حق دارد
اردوگاه را تنها بر اساس گذر کوتاه مدت ،با مدت تا  7روز ،ترک کند .پناهجویان باید حداقل یک روز قبل از رفتن به
خارج از اردوگاه اجازه عبور گیرد .در طول اقامت خود در خارج از اردوگاه ،پناهجو باید هزینه های خود را برای غذا
و مسکن خود پوشش دهد .مراقبت های صحی محدود به خدمات یک دکتر در اردوگاه است.
 .5.6.2آیا می توانم در خارج از کمپ پناهندگی زندگی کنم؟
اگر می خواهید در مدت بیش از  7روز در خارج از اردوگاه اقامت داشته باشید یا در خارج از اردوگاه زندگی می کنید،
می توانید در دفتر مهاجرت برای گذراندن اقامت در خارج از اردوگاه (به اصطالح گذراندن مدت زمان طوالنی)
درخواست دهید .این درخواست به صورت کتبی به کارمند اداره مهاجرت که درخواست پناهندگی شما را بررسی می
کندتحویل داده میشود .در طول اقامت خود در خارج از اردوگاه ،پناهجو باید هزینه های خود را برای غذا و مسکن خود
پرداخت کند .مراقبت های صحی محدود به خدمات یک دکتر در اردوگاه است .بنابراین ،شرایط برای صدور گذر
طوالنی مدت ،نشان دادن حق زندگی در آدرس خاص و نشان دادن اینکه که شما منابع مالی کافی برای پوشش هزینه
های خود دارید .اگر شما نمی توانید این هزینه ها را به تنهایی پرداخت کنید ،می توانید یک شهروند اسلواکی یا یک
خارجی با اقامت در جمهوری اسلواکی معرفی کنید که او شما را در خارج از کمپ حمایت مالی میکند.
 .5.6.3چی تعهداتی با اقامت خارج از کمپ مرتبط است؟
شما موظف به تعقیب اعتبار کارت عبور خود و نیز اعتبار شناسه پناهجو خود می باشید .لطفا به طور منظم برای تمدید
کردن اعتبار شناسنامه پناهجو در اردوگاه درخواست کنید .شما می توانید با ارسال درخواست در اداره مهاجرت به
مسئول پرونده تان ،حتی چند بار .پس از صدور کارت عبور تمدید آن ،شما مجبورید در مدت سه روز ( 3روز کاری)
در اداره پولیس خارجی نزدیک به آدرس خود در خارج از اردوگاه ثبت نام کنید (روزهای کاری در جمهوری اسلواکی
از دوشنبه تا جمعه) .اگر تصمیم به تغییر آدرس یا محل اقامت خود دارید ،باید اداره مهاجرت را مطلع سازید و برای
گذراندن دوره های طوالنی مدت درخواست کنید .عالوه بر این ،شما همچنین باید در مورد تغییر معلومات تماس از
جمله شماره تلفن خود به اداره مهاجرت اطالع دهید ،به منظور اطمینان از اینکه به شما بتوانیم در صورت لزوم ،تماس
گیریم.

 .6صحت
 .6.1مراقبت های صحی پناهندگان چگونه تضمین شده است؟
در جریان رسیدگی به پناهندگی ،مراقبت های صحی ایمرجنسی شما برسی میشود .مراقبت های ایمرجنسی در شرایط
تهدید کننده زندگی و در شرایط بدتر شدن وضعیت بیماری متقاضی ارائه می شود .در موارد خاص ،اگر شما به آن نیاز
داشته باشید ،همچنین ممکن است از مراقبت های صحی فراتر از مراقبت های ایمرجنسی به شما داده شود .داکتر شما
در اردوگاه نیازهای تان را بر اساس وضعیت سالمتی شما ارزیابی خواهد کرد.
به عنوان یک پناهجو ،شما حق انتخاب یک داکتر یا یک مرکز صحی ندارید .مراقبت های صحی به پناهجویان توسط
یک داکتر عمومی یا یک پرستار در اردوگاه ارائه می شود .اگر به متخصص صحی نیاز دارید ،پرسنل صحی در
اردوگاه برای شما معاینه تخصصی صحی را ترتیب می دهند .اگر در خارج از اردوگاه اقامت دارید ،شما همچنین حق
مراقبت های صحی را دارید ،اما برای این منظور باید به اردوگاه بروید .اداره مهاجرت سند مربوط به دریافت خدمات
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صحی (کارت زرد) را به پناهجویان می دهد .شما موظف هستید که آن را با خود حفظ کنید و از آسیب و ضرر و زیان
آن محافظت کنید .در طول پروسه پناهندگی ،شما به مشاوره روانی در اردوگاه نیز دسترسی داشته میباشید.

 .6.2بررسی صحی دارای چی چیز ها است؟
پس از ارسال درخواست پناهندگی ،شما باید تحت بررسی صحی قرار بگیرید تا بفهمیم که از بیماریساری رنج نبرید.
بررسی های صحی شامل آزمایش خون ،آزمایش ادرار و مدفوع ،بررسی ایکس ری و سایر موارد در صورت نیاز می
باشد .محتوای بررسی صحی نیز بستگی به کشورهایی دارد که از مسیر آن به اسلواکی رسیده اید .تا زمان انجام
آزمایشات صحی ،شما باید در کمپ در  Humennéبمانید .تا زمانی که دکتر نتیجه نتایج آزمایش های صحی شما را
تایید ننماید ،نمی توانید از اردوگاه را ترک کنید.

 .7کار ،تحصیل ،تجارت
 .7.1کار
.7.1.1آیا می توانم به عنوان یک پناهنده کار کنم؟
اگر برای پناهندگی درخواست دادید ،می توانید به عنوان یک پناهجو کار کنید ،فقط اگر جواز اقامت داشته باشید ،که این
خودش به شما اجازه کار می دهد.
در غیر این صورت ،تنها پس از نه ( )9ماه از آغاز پروسه پناهندگی ،می توانید به عنوان یک پناهجو کار کنید .با این
حال ،این فقط به موقت است و شما را قادر می سازد در طول مدت انتظار برای نتیجه پرونده پناهندگی کاری مفید انجام
دهید .هیچ ارتباط مستقیم بین اخذ جواز موقت برای کار و افزایش شانس موفقیت شما در پرونده پناهندگی وجود ندارد.
اگر شما یک پناهجو نباشید شما کار تیز نمی توانید.
اگر در زمان ختم  9ماه از آغاز پرونده پناهندگی شما ،و پرونده دعوی شما به محکمه منطقه ای یا محکمه عالی ارجاع
کرده باشد ،شما می توانید شروع به کار کنید ،فقط اگر در قانون موجب به کار باشید .،در غیر این صورت ،می توانید
شروع به کار کنید فقط اگر محکمه به نفع شما باشد .اگر قبل از دعوا در محکمه به کار خود مشغول شدید ،می توانید در
زمان محکمه باقی بمانید ،تا که محکمه تصمیم بیگیرد.

.7.1.2برای شروع کار چی کاری باید انجام دهم؟
اگر میخواهید به عنوان یک پناهجو کار کنید و با شرایط فوق مطابقت داشته باشید ،از اداره حقوقی اداره مهاجرت
درخواست صدور جواز برای ورود به بازار کار را کنید .بر اساس این جواز ،هر کارفرمای می تواند بدون نیاز به
اجازه کار بالفاصله به شما کار دهد .کارفرمای شما فقط موظف است که به دفتر کار استخدام خود اطالع دهد.
.7.1.3چی وظیفه های به عنوان یک پناهنده کارگر را دارم؟

شما موظف هستید که در مورد شروع کار ،تغییر و یا خاتمه دادن به اداره مهاجرت اطالع دهید .اگر شما مشغول به کار
هستید ،شما در سیستم بیمه صحی عمومی که توسط کارفرما پرداخت می شود ثبت می شود .کارت بیمه را از شرکت
بیمه خود دریافت خواهید کرد .بنابراین ،شما الزم است که کارت زرد (سند صدور جواز مراقبت های صحی به عنوان
یک پناهجو) را به اداره مهاجرت که برای مراقبت های صحی شما قبل از زمانی که شما کار می کردید تسلیم کنید.
اداره مهاجرت می تواند تصمیم بگیرد که پناهجو موظف است که هزینه های اقامت خود را در مرکز پناهندگی یا
مراقبت های صحی ارائه دهد ،به شرطی که شرایط مالی او به او اجازه دهد.
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 .7.2آیا می توانم به عنوان یک پناهنده در تجارت شرکت کنم؟
به عنوان یک پناهجو ،شما مجاز به مشارکت در تجارت در جمهوری اسلواکی نیستید .این درخواست در صورت
درخواست پناهندگی داده نمی شود ،اما شما همچنان اجازه اقامت تان به شما اجازه می دهد که کسب و کار را ادامه
دهید.

 .7.3آیا می توانم به عنوان پناهنده تحصیل کنم؟
شما می توانید به عنوان یک پناهجو تحصیل کنید شما تا سن  16سالگی موظف به رفتن به مکتب هستید ،والدین یا
افرادی که مسئول شما هستند ،باید از حضور شما در مکتب اطمینان حاصل کند.

 .8انواع دیگر اقامت
 .8.1آیا می توانم به عنوان یک پناهنده درخواست جواز اقامت (دائم ،موقت ،تحمل) کنم؟
در طول پروسه پناهندگی ،شما نمی توانید درخواست اقامت موقت ،دائمی یا تحمل کنید .ولی ،پس از تصمیم در مورد
پرونده پناهندگی ،به عنوان یک پناهجو می توانید درخواست اقامت تحمل بدهید.

 .8.2آیا می توانم درخواست پناهندگی کنم اگر قبال در جمهوری اسلواکی اقامت (دائم ،موقت ،تحمل) داشته
باشم؟
ارائه یک درخواست پناهندگی اعتبار یا مدت اقامت موقت یا دائمی را تحت تاثیر قرار نمی دهد .اگر اقامت دائم یا موقت
دارید ،پولیس سند مسافرتی شما یا سایر مدارک هویتشما را پس از درخواست پناهندگی ضبط نخواهد کرد .در عین
حال ،شما مجبور به انجام معاینه صحی نیستید و اگر اقامت دائم یا موقت در اسلواکی دارید ،مجبور نیستید در اردوگاه
اقامت داشته باشید .شما مجبورید در مدت سه ( )3روز پس از پایان اعتبار اقامت دائم یا موقت خود به کمپ پناهندگی
بروید.
اگر اقامت تحمل در جمهوری اسلواکی داری ،طبق قانون ارسال درخواست پناهندگی شما به معنای پایان اقامت تان
است.

 .8.3اصطالح "جواز برای باقی ماندن" چیست؟
اگر دیگر جواز اقامت در جمهوری اسلواکی را ندارید (به عنوان مثال پس از پایان رسیدگی به پرونده پناهندگی به 5.2
مراجعه کنید یا بعد از انقضای ویزا ،جواز اقامت)  ،شرایط متعددی وجود دارد که می تواند باعث شود شما هنوز "مجاز
به باقی ماندن" در اسلواکی باشید.
اول از همه ،در مواقع وجود داشته باشد که زندگی ،آزادی و یا موانع مربوط به وضعیت شما به عنوان یک فرد مهاجر
در خطر باشد ،شما می توانید "مجاز به باقی ماندن" باشید.
یک خارجی که خدمات ایمرجنسی فوری ضرورت دارد ،یک خارجی که در زندان محاکمه می شود یا به حبس تعزیری
محکوم می شود" .جواز اقامت" دارند"،جواز اقامت" در جمهوری اسلواکی را همچنین در مدت زمان خروج تعیین شده
دارید ،در زمان الزم برای تنظیم ضروریات درون برنامه  ،در هنگام استفاده از اقدامات جایگزین بازداشت و در هنگام
آماده سازی اخراج و انتقال دوبلین.
"جواز اقامت" نیز در مورد خارجی هایی است که غیرممکن است که اخراج شوند ،کسانی که پاسپورت ندارند ،حتی با
همکاری سفارت ،پاسپورت جدید غیرممکن باشد؛ حتی با پاسپورت خارجی ،خروج آنها از اسلواکی امکان پذیر نباشد.
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اگر یک خارجی در زندان نباشد ،پولیس "جواز اقامت موقتی" در جمهوری اسلواکی صادر خواهد کرد .با این حال ،این
جواز جواز اقامت نیست .این فقط به معنی تحمل حضور یک فرد است که موقتا راه حل دیگری برای وضعیت فعلی
خود ندارد .اگر علت از بین برود ،او مجبور است از  7روز ( 7روز) از اسلواکی خارج شود .پولیس می تواند تصمیم
بگیرد که او باید طور منظم به پولیس گزارش دهد تا بتواند کنترل موجودیت وی را با "جواز اقامت" در اسلواکی را
حفظ کند.

 .9حقوق و تعهدات یک پناهنده
 .9.1تعهدات من به عنوان یک پناهنده چیست؟
اول از همه شما موظف هستید که در قلمرو جمهوری اسلواکی بمانید .اگر اقامت دائم یا موقت نداشته باشید ،شما نیز
ملزم به اقامت در اردوگاه پناهندگی هستید .پس از اتمام مصاحبه و صحی ،خارج از اردوگاه می توانید حرکت کنید ،اما
شما باید از گذرگاه اردوگاه درخواست کنید .شما موظف به انجام آزمایش صحی و بررسی وضعیت شخصی و مالی خود
هستید .شما ملزم به همکاری با اداره مهاجرت هستید تا قوانین معتبر در قلمرو جمهوری اسلواکی و قوانین اقامت
اردوگاه پناهندگی را اجرا کنید .شما موظف هستید که در مورد تغییرات در شرایط شخصی خود ،مانند ازدواج یا طالق،
مرگ همسر یا زایمان و غیره به اداره مهاجرت اطالع دهید.

 .9.2یک پناهنده چی حقوق دارد؟
در این پروسه ،شما حق دارید معلوماتی در مورد وضعیت پرونده و معلومات مربوط به حقوق و تعهدات خود داشته
باشید .شما حق دارید با تمام شواهد موجود در پرونده در مورد شما آشنا و حق ابراز نظر در مورد آن و درخواست
شواهد بیشتر هستید .و حق صحبت با شما در زبان که شما درک می کنید و همچنین حق کمک های حقوقی رایگان.
نیازهای ویژه پناهجویان آسیب پذیر در پرونده پناهندگی مورد توجه قرار گرفته است .هدف این مقررات این است که
اطمینان حاصل شود که در مقایسه با دیگران به دلیل نیازهای خاص آنها محروم نیستند .در هنگام ارزیابی اعتبار آنها و
اجرای آنها در مورد شرایط صدور پناهندگی و یا حمایت های متقابل ،آسیب پذیری آنها به ویژه مورد توجه قرار می
گیرد.

 .9.3یک پناهنده در جریان پروسه چی تعهدات را دارد؟
در این روش ،شما ملزم به همکاری هستید ،و تمام واقعیت هایی را که برای ارزیابی کامل و صحی از درخواست
پناهندگی شما مهم است را بیان کنید .شما موظف به حقیقت هستید و تمام شواهد موجود را ارائه دهید .شما نمیتوانید
اظهارات یا اسناد جعلی یا تغییری در روند ارائه کنید.

 .10روند پروسه درخواست پناهندگی چگونه است؟
.10.1

اولین قدم در پروسه پناهندگی ،ارائه یک درخواست پناهندگی در "واحد مخصوص پولیس پناهندگی" است (بیشتر در
پاسخ به سوال شماره .)1
.10.2

سوال اولیه که باید در مراحل پناهندگی حل شود ،در ابتدای مراحل تعیین کشور است که مسئول ارزیابی درخواست
پناهندگی شما در قواعد مقرره دوبلین است .برای کسب معلومات بیشتر ،لطفا جزوه معلومات دوبلین خود را ببینید .اگر
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جمهوری اسلواکی مسئولیت پذیر باشد ،اداره مهاجرت اسلواکی با دالیل درخواست پناهندگی شما به طور دقیق در
ارتباط خواهد بود.
.10.3

برای ایجاد معلومات دقیق در مورد شما و دالیل درخواست پناهندگی شما ،مصاحبه با یک کارمند اداره مهاجرت با شما
در اردوگاه  Humennéانجام خواهد شد .برای معلومات بیشتر در مورد مصاحبه ،لطفا سند معلومات ما  -تهیه مصاحبه
را مشاهده کنید.
.10.4

پس از مصاحبه ورودی ،اداره مهاجرت در مورد پرونده شما در حال جستجو برای شواهد است .شما باید در مورد
پرونده تان در مورد همه شواهد موجود به اداره مهاجرت یا وکیل خود اطالع دهید .برای معلومات بیشتر در مورد
شواهد ،پاسخ به سوال شماره  ۱۱را ببینید.
.10.5

هنگامی که اداره مهاجرت تمام معلومات الزم را جمع آوری می کند و آنها را برای رسیدن به تصمیم مناسب کافی می
داند ،به شما فرصت می دهد تا با آنها آشنا شوید .اگر وکیل دارید ،می توانید با آنها به جای شما آشنا شود .قبل از تصمیم
گیری ،شما و وکیل شما فرصتی برای اظهار نظر در مورد تمام شواهد جمع آوری شده ،برای اضافه کردن شواهد
بیشتر و یا درخواست دهید که اداره مهاجرت باید مدارک بیشتری را جمع آوری کند.
.10.6

نتیجه رسیدگی به معنی تصمیم است .اگر وکیل دارید ،تصمیم شما به او تحویل خواهد شد و او در مورد محتوای آن
مطلع خواهد شد .اگر شما وکیل ندارید ،تصمیم شما به شما تحویل خواهد شد و توسط یک کارمند اداره مهاجرت تفسیر
خواهد شد .برای معلومات بیشتر در مورد انواع تصمیمات مختلف ،پاسخ به سوال شماره  ۴۴را ببینید.

.11شواهد و مدارک
.11.1

چی مدارکی می توانم در پرونده پناهندگی ارائه کنم؟

مدارک شهادت ،شهادت شما ،شهادت شاهد ،اسناد هویت شما و سایر اسناد کتبی ،پرونده های صحی ،عکس ها ،فیلم ها،
پرونده های محکمه یا پولیس از کشور شما ،مقاالت رسانه ای ،گزارش های مختلف در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی
در کشور شما است .به خصوص مهم است اسنادی که به شخص شما مربوط است و نشان می دهد چی اتفاقی برای شما
افتاده یا چی چیزی با شما تهدید شده است .با این حال ،شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد که چی اتفاقی در کشور
شما به افرادی که در یک وضعیت مشابه شما قرار گرفته اند ،ممکن است مهم باشد.
پس از مصاحبه ورود ،اداره مهاجرت برای کسب اطالعات در مورد کشور شما برای بررسی اظهارات شما جستجو می
کند .جمع آوری این معلومات چندین هفته طول می کشد و الزم به ترجمه آن به زبان اسلواکی است .لطفا توجه اداره
مهاجرت به معلومات عمومی موجود در مورد کشور خود را که ممکن است از بیانیه های شما در پرونده پناهندگی
پشتیبانی کند ،جلب کنید .اگر شما در مورد شواهد بیشتر (اسناد ،عکس ها ،فیلم ها ،شاهدان) که ممکن است از اظهارات
شما پشتیبانی کنند ،می دانید ،لطفا آنها را در اسرع وقت با توضیح اینکه چرا شما آنها را ارسال می کنید به اداره
مهاجرت ارسال کنید.

.11.2

چی وقت و چگونه می توانم با مدارک آشنا شویم؟

تمام شواهد موجود در پرونده شما به صورت کتبی در اداره مهاجرت جمع آوری می شود .شما می توانید شواهد را از
طریق خودتان و همچنین از طریق وکیل خود ارائه دهید ،اما توسط اداره مهاجرت نیز تضمین شده است .شما می توانید
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با مدرک پرونده شما در هر زمان آشنا شوید .قبل از تصویب این تصمیم ،اداره مهاجرت از شما خواهش می کند با تمام
مطالب پرونده آشنا شوید ،زیرا اداره مهاجرت آن را قبول می کند و به شما امکان می دهد که پرونده خود را انتخاب
کنید .شما مجاز به توضیح هر شواهد ،برای اضافه کردن شواهد بیشتر ،پیشنهاد به جمع آوری شواهد بیشتر .اگر وکیل
دارید ،او این حقوق را از طرف شما اعمال می کند.
 .12تصمیم گیری

.12.1

چگونه می توانم در مورد نتیجه رسیدگی به پناهندگی من معلومات گیرم؟

نتیجه رسیدگی به پناهندگی شکل کتبی درخواست پناهندگی شما است .اگر وکیل دارید ،تصمیم به طور مستقیم به وکیل
تحویل داده می شود که با محتوای آن آشنا می شود (با استفاده از مترجم در صورت لزوم) .بنابراین ،مهم است که شما
در تماس با وکیل خود باشید.
اگر وکیل ندارید ،اداره مهاجرت به محل و زمان تحویل تصمیم شما که در اصل در اردوگاه پناهندگی یا در اداره
مهاجرت در براتیسالوا باشد مطلع خواهد کرد .انتظار می رود در زمان تعیین شده در آنجا باشد .بنابراین ،برای شما
مهم است که با دفتر مهاجرت تماس بگیرید و همیشه معلومات دقیق تماس (شماره تلفن) را ارائه دهید .اگر اداره
مهاجرت قادر به برقراری ارتباط با شما نباشد ،تصمیم شما در هیئت مدیره آگهی در اردوگاه نمایش داده می شود و حتی
اگر هرگز در مورد آن اطالع ندهید ،تحویل داده می شود.
اداره مهاجرت تصمیم را به صورت کتبی در ازبان اسلواکی به شما تحویل خواهد دادو مترجم به صورت شفاهی
محتوای آن را به زبان شما درک خواهد کرد .ترجمه این تصمیم به زبان خارجی به صورت کتبی ارائه نشده است.

.12.2

چرا روز ارائه تصمیم مهم است؟

اگر وکیل دارید ،او در روز تحویل به شما اطالع خواهد داد ،زیرا این روزی است که تصمیم به وکیل تحویل داده شد.
اگر وکیل را نداشته باشید ،روز تحویل آن روزی است که تصمیم به همراه مترجم اداره مهاجرت به شما داده خواهد شد.
اگر شما قابل دسترسی نبودید و اداره مهاجرت تصمیم خود را در اعالن در اردوگاه نمایش دادهد ،روز تحویل سومین
روز پس از قرار دادن در نمایش است ،حتی اگر شما در مورد آن معلومات ندارید.
روز تحویل مهم است ،زیرا از آن روز تا  20یا  30روز برای رسیدگی به محکمه است ،اگر شما با نتیجه دادرسی خود
مخالف هستید ،از دست دادن این مهلت نمی تواند ببخشد .عواقب دیگر ممکن است با تحویل تصمیم گیری همراه باشد،
از جمله این که شما دیگر مجاز نیستید که از روز بعد در جمهوری اسلواکی بمانید ،و شما ممکن است برای این منظور
اخراج و بازداشت شوید .این بستگی به نوع تصمیم دارد.

.12.3

چی نوع تصمیم گیری را می تواند اداره مهاجرت در درخواست پناهندگی من کند؟

اگر یک پناهجو همکاری نکند ،پنهان شده یا اقامت او ناشناخته است ،اداره مهاجرت باید پرونده پناهندگی را معلق یا
متوقف کند .اگر یکی دیگر از ایالتی تحت مقررات دوبلین مسئول ارزیابی درخواست پناهندگی شما باشد ،نتیجه رسیدگی
این است که رد درخواست به عنوان غیر قابل قبول است .این تصمیمات مربوط به محتوای درخواست پناهندگی نیست.
نتیجه مثبت دادرسی پناهندگی به معنای اعطای حمایت بین المللی است .این ممکن است در قالب تصمیم گیری در مورد
اعطای پناهندگی یا به شکل تصمیم گیری در مورد عدم صدور پناهندگی و اعطای حفاظت تحت حمایت باشد.
تصمیمات دیگر به معنای رد یک درخواست پناهندگی است .انواع رد وجود دارد ،برخی از آنها عواقب قانونی کمتری
دارند و بعضی از آنها عواقب جدی قانونی دارند .کمترین عواقب در تصمیم گیری عدم صدور پناهندگی یا حمایت فرعی
است .ممکن است دعوی علیه آن مطرح شود و در حالی که محکمه آن را بررسی می کند ،متقاضی هنوز مجاز است که
در جمهوری اسلواکی اقامت کند .اگر درخواست به عنوان آشکارا بی اساس یا غیرقابل قبول رد شود ،جواز اقامت در
قلمرو جمهوری اسلواکی در حالی که منتظر نتیجه دادرسی اید می تواند تنها توسط محکمه بر اساس پیشنهاد داده شود.
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بنابراین پناهجوی مجاز به اقامت تا زمانی که محکمه تصمیم به اعطای چنین حقوقی ندهد یا تا زمانی که تصمیم محکمه
به او تحویل داده نشود است.
عواقب قانونی منفی در تصمیمات مربوط به درخواست های مکرر درخواست پناهندگی وجود دارد که در آن تاریخ
تحویل تصمیم اداره مهاجرت به معنای لغو جواز پناهندگی برای اقامت در اسلواکی است .این در نتیجه می تواند منجر
به ادامه روند اخراج شود.

 .13پرونده در محکمه
.13.1

اگر من با نتیجه رسیدگی به پناهندگی مخالف باشم چی؟

اگر با تصمیم مخالف هستید ،می توانید دعوی علیه آن را به محکمه بکنید .محکمه بر انطباق آن با قانون ،کافی بودن
توجیه آن و صحت رسیدگی ها بررسی خواهد کرد .محدودیت زمانی برای ارسال درخواست به محکمه از تاریخ تحویل
تصمیم و بسته به نوع تصمیم گیری  20یا  30روز است .شما می توانید معلومات در مورد این محدودیت زمانی را در
بند آخر تصمیم خود پیدا کنید ،دستورالعمل به اصطالح در مورد امکان ارائه دعوی .پس از گذشت این محدودیت
زمانی ،امکان دادرسی در محکمه وجود ندارد و تصمیم نهایی است.
اگر پاراگراف آخرین تصمیم می گوید که دعوی قضایی اثر پایدار ندارد ،بدان معنی است که ارائه تقاضانامه ،اقامت
مجاز شما در اسلواکی را به عنوان یک پناهجو تمدید نمی کند .در این صورت ضروری است که با ارائه درخواست ،در
محکمه درخواست اقامت مجاز خود را در اسلواکی کنید .محکمه باید در مورد جواز شما تا ظرف  15روز از تاریخ
ثبت نام پیشنهاد تصمیم بگیرد.
شما همچنین می توانید دعوی خود را به محکمه ببرید ،اما شما حق دریافت کمک قانونی را دارید .شما می توانید با
درخواست کمک قانونی به سازمان حقوق بشر یا مرکز کمک های حقوقی خواستار کمک شوید.

.13.2

چی می تواند نتیجه پروسه باشد؟

اگر محکمه دعوی شما را ناعادالنه تشخیص دهد ،دادخواست را رد خواهد کرد .در این صورت تصمیم اداره مهاجرت
تأیید خواهد شد.
اگر محکمه اعتراض خود را در مورد دعوی مورد توجیه قرار دهد ،تصمیم اداره مهاجرت لغو خواهد شد و پرونده
برای ارزیابی مجدد به اداره مهاجرت بازگردانده می شود .در قضاوت خود ،محکمه باید اداره مهاجرت را با
دستورالعمل های الزم در مورد نحوه ادامه روند جدید برای درست کردن اشتباهات قبلی ارائه دهد.

.14شکایت در ستره محکمه
.14.1

اگر من با تصمیم محکمه مخالف باشم چی؟

اگر محکمه پرونده شما را رد کرد و تصمیم اداره مهاجرت را تایید کرد ،می توانید شکایت خود را به محکمه عالی
کشور ارسال کنید .محدودیت زمانی برای ارسال شکایت به محکمه عالی کشور 30 ،روز از زمان صدور حکم محکمه
است .همیشه الزم است درخواست محکمه عالی کشور را با ارائه شکایت برای اعطای جواز اقامت ،که جواز شما برای
اقامت در اسلواکی را در حالی که منتظر حکم محکمه عالی کشور است ،تمدید کند .اگر محکمه عالی تصویب نماید که
جواز اقامت داده نشود یا تصمیم رانگرفته است ،شما دیگر در جمهوری اسلواکی حضور قانونی ندارید و هیچ مانعی
وجود ندارد که پولیس از اقدامات در مورد اخراج شما جلوگیری کند.
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آیا دفتر مهاجرت مجاز به ارائه شکایت به ستره محکمه است؟

شما و اداره مهاجرت حقوق و موقعیت های برابر در محکمه های قضایی دارند .بنابراین ،اگر در محکمه با دادخواست
خود موفق شدید ،اداره مهاجرت نیز می تواند به محکمه عالی شکایت کند.

.14.3

ستره محکمه چگونه می تواند تصمیم بگیرد؟

اگر محکمه عالی کشور شکایت شما را بی اساس بداند ،آن را رد خواهد کرد .در این صورت ،حکم قبلی محکمه تایید
شده است .اگر محکمه عالی اعتراض شما را در درست بداند ،باید قضاوت محکمه را لغو و برای ارزیابی مجدد با
دستورالعمل های قانونی و احکام قانونی ،مجددا آن را رد کند.
با این وجود ،محکمه عالی می تواند تصمیم بگیرد که قضاوت محکمه را تغییر دهد و تصمیم اداره مهاجرت را لغو کند.
در این مورد ،محکمه عالی پرونده را به اداره مهاجرت برای پرونده های جدید بازگرداند .محکمه عالی از طریق
دستورالعمل های مربوط به تعیین نحوه ادامه روند جدید برای تعیین اشتباهات قبلی تعیین خواهد کرد .محکمه عالی
همچنین می تواند نظر قانونی خود را بیان کند که در تهیه جواز مالی برای اداره مهاجرت الزم است.

 .15اگر پرونده درخواست پناهندگی تکرار کرده باشم چی؟
اگر درخواست پناهندگی شما قبال بر اساس شایستگی رد شد ،هرگونه درخواست پناهندگی بیشتر به عنوان درخواست
مکرر پناهندگی در نظر گرفته می شود.
اداره مهاجرت می تواند آن را به عنوان غیرقانونی رد کند اگر حقایق درخواست پناهندگی تکراری همانند پرونده های
قبلی باشد .جواز اقامت بیشتر برای پناهجویان در اسلواکی در محکمه داده می شود .با این حال ،اگر اداره مهاجرت
درخواست مکرر درخواست پناهندگی را بعنوان غیر قابل قبول رد کند ،در همان زمان می تواند اعالم کند که تنها به
منظور اجتناب از اجرای تصمیم موجود در حال حاضر در مورد اخراج ارائه شده است .در چنین شرایطی پولیس
مهاجر دیگر نباید منتظر تصمیم محکمه باشد و ممکن است اقداماتی را انجام دهد که منجر به اخراج شود در بالفاصله
پس از تحویل تصمیم اداره مهاجرت.
هرگونه درخواست پناهندگی تکراری ،البته ،ناعادالنه نیست .موقعیت شخصی پناهجو می تواند به طور قابل مالحظه ای
تغییر کند و همچنین وضعیت کلی کشور شما .اگر حقایق پرونده در مقایسه با واقعیت پرونده در تصمیم قبلی به طور
قابل توجهی تغییر کرده باشد ،اداره مهاجرت باید محتویات درخواست پناهندگی را به درستی ارزیابی کند ،صرف نظر
از این که آیا شما شرایط را برای صدور پناهندگی و یا حمایت فرعیی را برآورده یخته اید یا نه ،و اکر شرایط را
برآورده کنید درخواست شما اعطا می شود و حفاظت بین المللی ارائه می شود.
در صورتی که شرایط ناقض باشد ،درخواست شما به طور واضح بی اساس رد خواهد شد ،بدین معنی است که محکمه
باید جواز اقامت شما در اسلواکی را در زمان رسیدگی به پیشنهاد شما تعیین کند.

 .16اخراج اداری چی است و چرا مهم است که بفهمم اگر پیش از این علیه من آغاز شده بود یا نه؟
روش اخراج شامل ارزیابی جواز خارجی برای اقامت در قلمرو جمهوری اسلواکی می شود .نتیجه آن ممکن است
تصمیمی در مورد اخراج باشد که یک تعهد برای ترک قلمرو جمهوری اسلواکی را اعمال کند .اجرای داوطلبانه این
تعهد ترجیح داده می شود .اگر قبال این کار را نکردید یا اگر دالیل دیگری برای ترس از اینکه شما داوطلبانه رفتار
نکنید ،پولیس ممکن است تصمیم بگیرد از نیروهای رسمی استفاده کند تا شما را به انجام این تعهد برساند .اگر اقدامات
اخراج علیه شما قبل از ارسال درخواست پناهندگی آغاز شده باشد ،درخواست پناهندگی همیشه منجر به تعلیق پرونده
اخراج می شود .روش اخراج تا زمانی که ادعای پناهندگی حل شده متوقف میشود ،در نتیجه ممکن است ادامه یابد.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a
integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

FARSI
www.hrl.sk
hrl@hrl.sk

Pobočka Košice
Hlavná 68
040 01 Košice
mobil: +421 918 366 968
mobil: +421 918 857 715

Liga za ľudské práva
Baštová 5, 811 03, Bratislava
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471
tel./fax: +421 2 534 10 182
mobil: +421 918 682 457

اگر در زمان ارائه یک درخواست پناهندگی مکرر تصمیم اتخاذ شده باشد و اداره مهاجرت در آخرین تصمیم خود اعالم
کرده است که درخواست پناهندگی فقط به منظور جلوگیری از اخراج ارائه شده است ،پولیس می تواند اخراج بالفاصله
را پس از تصویب تصمیم اداره مهاجرت انجام دهد.

 .17معمولترین اشتباهات پناهندگان در پرونده ها و توصیه هایی برای ادامه دادن
تعهد مهم شما در انجام این کار ،همکاری با دفتر مهاجرت است .لطفا اطمینان حاصل کنید که ارتباط با اداره مهاجرت
حفظ شده است و هر تغییری را در جزئیات تماس خود به دفتر مهاجرت گزارش می دهد .اگر وضعیت بدی دارید،
همکاری با مقامات دولتی نمی تواند به شما آسیب برساند.
هر سندی که از شما خواسته شده است تا امضا شود و در زبان شما درک نمی شود ،قبل از امضای آن ،باید آن را
ترجمه کنید .اگر شما با محتوای سند موافق نیستید ،لطفا اعتراض خود را ذکر کنید و درخواست تغییر دهید .اگر با
محتوای سند موافق نباشید ،امتناع از امضای سند یا نشانه ای از عدم تایید شما ممکن است کافی نباشد .شما می توانید این
فرصت را زمانی که سند برای امضای شما به شما داده می شود بفرستید تا خود را به صورت درستی بفهمانید ،مثال در
زبان خودتان ،اما به روش قابل خواندن .اگر ممکن است ،لطفا دلیل اینکه چرا با سند موافق نیستید ،بنویسید.
شما می توانید در هر جلسه تقاضای وکیل کنید .اگر وکیل دارید ،حق دارید که هر زمان که با او تماس بگیرید .اگر وکیل
نداشته باشید ،می توانید هر زمان در طول جلسات تقاضا کنید.
لطفا درخواست کپی هر سند را که امضا کرده اید درخواست کنید .بعدا می توانید آن را به وکیل خود نشان دهید تا
بتوانید به وضعیت حقوقی شما سریع نگاه کند.
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