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راھنماى براى متقاضيان پناھندگى
مصاحبه (اينترويو)
شما در قلمرو جمھورى سلواکيا درخواست پناھندگى کرده ايد .طوريکه بتواند اداره مھاجرت وزارت داخله (کشور)
جمھورى سلواکيا مورد درخواست تان تصميم بگيرد بنا" مکلف است جزييات داليل را بداند که چرا شما تقاضاى
پناهندگى را کرده ايد .مصاحبه به معنى گفتگوى بين شما و کارمند اداره مھاجرت مى باشد که در جريان ان امکانات
و مکلفيت داريد ھمه اطالعات مورد داليل که کشور خودرا ترک نموديد ارايه نماييد و چرا به کشور تان ھراس
بازگشت را داريد.
 .حقيقت را بگوييد و هيچ چيز را پنهان نکنيد! در مصاحبه هرنوع اطالع را که ارايه مى کنيد مى تواند
راجع به پناھندگى تان در تصميم گيريى دقيق کمک نمايد.
 .اعتبار شخص شما واقعيت مهم مى باشد که اداره مھاجرت در بررسى موضوع تان حساب مى کند.
 .در مصاحبه بسيار مهم است که ھمه داليل را مطرح کنيد ٬چرا درخواست پناهندگى را مى کنيد ٬و چرا
نمى خواهيد يا اينکه نمى توانيد به ميهن تان بازگرديد.
اطالعات که درجريان مصاحبه ارايه مى نماييد محفوظ مى باشد .کارمند اداره مھاجرت انرا افشا نمى کند ٬براى کشور
اصلى و حتا براى اعضاى خانواده تان ھم ارايه نمى کند.
درمورد درخواست پناھندگى تان ممکن است از نتيجه ى يک مصاحبه تصميم گرفته شود و ديگر مصاحبه شايد
صورت نگيرد.
اداره مھاجرت به اطالع شما مى رساند که مصاحبه تان درچه زمانى و در کجا صورت مى گيرد .اطالعيه بطور کتبى
در دسترس تان به زبان قرار مى گيرد که شما مى فھميد .درين وقت تعين شده مکلف هستيد در مصاحبه شرکت
ورزيد .اگر در روز يا وقت تعين شده امده نمى توانيد فورا" اداره مھاجرت را با داليل که نمى توانيد شرکت کنيد مطلع
سازيد.
اگر مى توانيد براى کمک نمودن ادعاى خود اثبات ارايه بداريد ٬به نفع شما است .اثبات مى تواند اسناد مختلف باشند٬
نوشته ھا ٬مقاالت مطبوعات ٬عکس ھا ٬سوابق از پليس ٬گذارش ھاى پزشکى ٬احظاريه دادگاه ٬اظھارات شاھدان٬
ھمچنين اگر شکنجه گران شما يا کسى ديگرى باعث ان شده باشند که در بدن تان پس از صدمات جاى زخم باشد.
خاصتا" اسناد ثابت کننده ى ھويت شما مھم است ٬تاييد کننده ى اتفاقاتى که به شما يا نزديکان تان رخ داده اند ٬و
ھمچنين ديگر معلومات راجع به حالت کشور اصلى تان که به شما تعلق مى گيرد.
فکر کنيد که نزد خود چه اثبات داريد ٬يا اينکه چه اثبات به کمک نزديکان يا دوستان خود بدست اورده مى توانيد و
ھمچنين امکان کدام معلومات است که براى کمک نمودن ادعاى خودرا از منبع عمومى (مثال" اينترنت ٬مقاالت
مطبوعات ٬از پخش تلويزيونى) حاصل نماييد .براى مامور اداره مھاجرت درموردش بگوييد .شواھد که در محل
بودوباش خود داريد به مصاحبه تان بياوريد .اگر ھيچ اثبات نزد خود نداريد و ھمچنين در دسترس خود نمى توانيد
داشته باشيد ٬اين ختمى نيست که دليل ردى درخواست پناھندگى تان گردد .در جريان جلسه مصاحبه براى کارمند اداره
مھاجرت روشن سازيد که به چه علل نمى توانيد ھيچ ثبوت را پيشکش نماييد.
شما توسط کارمند اداره مھاجرت مورد مصاحبه قرار مى گيريد .جلسه مصاحبه به زبان اجرا مى گردد که شما مى
فھميد .مترجم گفتگوى بين شما و کارمند اداره مھاجرت را واسطه مى شود .وظيفه مترجم اين است که کامال" گفتار
شما را و کارمند اداره مھاجرت را ترجمه کند.
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 .اگر قادر به فھميدن مترجم نيستيد٬
 .اگر در جريان جلسه ى مصاحبه برداشت شما اين است که مترجم تعصب دارد يا اينکه مورد توانايى
مترجمى او شک داريد٬
 .اگر گمان داريد ٬که مترجم توضيح تانرا کوتاه مى کند ٬يا اينکه به نوع ديگر توضيح شما را تغير مى دھد٬
فورا" کارمند اداره مهاجرت را در جريان قرار دهيد!!!
دير روشن کردن ى اظهارات ختمى نيست که بااعتماد باشد.
همچنين حق داريد که مترجم خويش را به مصاحبه خود دعوت کنيد ٬اما هزينه مترجمى انها را شما مى پردازيد.
اگر وکيل حقوقى را انتخاب کرديد ٬حق داريد ٬که با شما در مصاحبه حضور داشته باشد .اگر وکيل شما حضورندارد و
نمى خواھيد که بدون انھا مصاحبه صورت گيرد ٬در اغاز مصاحبه فورا" از کارمند اداره مھاجرت تقاضا کنيد تا
مصاحبه تانرا به وقت ديگرى موکول کند.
اگر کمتر از  18ساله ھستيد و با خود در قلمرو جمھورى سلواکيا والد خودرا نداريد ٬بايد در مصاحبه سرپرست تان
حضور داشته باشد که بعوض والد بحيث نماينده تان دادگاه تعين کرده .قبل از مصاحبه سرپرست شمارا مورد اھميت٬
جريان و امکان تاثيرات مصاحبه را مطلع مى سازد .اگر وکيل حقوقى انتخاب مى کنيد ٬سرپرست مى تواند به او مورد
نمايندگى تان موافقت کند.
اگر بطور کتبى موافقه کنيد ٬در مصاحبه مى تواند نماينده کميسارى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
حضور داشته باشد.
کارمند اداره مھاجرت مى تواند سواالت مختلف را مطرح کند .بنا"دراختيارخود وقت کافى داريد تا داليل تقاضاى
پناھندگى خودرا به زبان خود تشريح و روشن کنيد .بنظر شما چيزى که مھم است مورد ھمه اش صحبت کنيد ..اگر
پاسخ سوال را نمى دانيد ٬کارمند اداره مھاجرت را در جريان قرار دھيد.
به اين حساب کنيد که کارمند اداره مھاجرت گفتار شما را نوشته مى کند .بنابرين زمانى صحبت کنيد که به شما سخنى
را مى دھد .جمالت را کوتاه مطرح کنيد .مھم است که ھيچ کلمات شما از کارمند اداره مھاجرت درنروند.
اگر برداشت تان اين است که در گفتگوى شما با کارمند اداره مھاجرت سوء تفاهم يا درتفسيرازواقعيت اشتباه صورت
گرفته ٬فورا" کارمند اداره مهاجرت را درجريان قرار دهيد .دير روشن کردن ى اظهارات ختمى نيست که بااعتماد
باشد.
در جريان جلسه ى مصاحبه ھر زمانى مى توانيد به علت مريضى ٬اگر احساس ماندگى داريد ٬يا اينکه ديگر
چيزضرورت داريد( توالت ٬ليوان/گيالس/آب وغيره) تقاضاى وقفه بکنيد.
کارمند اداره مھاجرت مورد جلسه ى مصاحبه به زبان سلواکى يادداشت کتبى اماده مى کند .مترجم بعد از مصاحبه
محتواى کامل يادداشت کتبى براى تان مکمل ترجمه مى کند .اگر به محتواى او موافق باشيد کارمند اداره مھاجرت
براى امضاکردن ھر صفحه ى او شما را دعوت مى کند .اگر يادداشت شامل اشتباهات باشد يا اينکه ديگر کمبودى ها
مورد گفتار تان که در مصاحبه بيان نموديد موجود باشد ٬فورا" کارمند اداره مهاجرت را در جريان قرار دهيد.
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