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معلومات برای پناهجویان در سلواکیا
منحیث پناهجو در کد ام قسمت سلواکیا میتوانیم زندگی کرد:
معموال پناهجویان در مراکز باز پناهندگی (که نخست در هیومنی  Humennéو بعدا به روهوسی  Rohovceو یا
اپتوسکه و نوا ویس  ( Opatovská Nová Vesانتقال میگردد .که این مراکز دارای رژیم بازاند به این معنی که بعد از
معاینات طبی و مصاحبه شما اجازه ترک نمودن این مراکز را گرفته میتوانید.
در صورت که از لحاظ مالی میتوانید مراقب خود باشید میتوانید اجازه زندگی کردن در هر قسمت سلواکیا بخواهید
بگیرید .حاالنکه در جریان پروسه پناهندگی نمیتوانید این کشور را ترک کنید .در صورتیکه در جریان پروسه
پناهندگی سلواکی را ترک کنید ممکن پولیس سلواکیا از عزیمت پی در پی شما احساس خطر نموده و ممکن شمارا به
مرکز بسته ارسال نماید.

ایا در مرکز بسته جابجا میشویم؟
بلی در حاالت استثنایی ممکن پولیس که پناهجویان را به مراکز بسته (  Medveďovمیدوویدا و Sečovce

سیچوسی) انتقال دهند(.نظارت خانه)
پولیس شما را در مراکز بسته به یکی از دالیل ذیل نگهداری میکند.
 تازمانیکه که هویت و تابیعت تانرا تائید کند. برای حفاظت امنیت و دارای دولت. تازمانیکه که دالیل در خواست پناهدگی تان مشخص شود .زمانیکه پولیس مشکرک باشد شما همکارینمیکنید یااگر شما منطقه باز پناهندگی جمهوری اسلواکی را ترک کنید و یا اگر
 و یا طبق مقرره دولبین امادگی گرفتن جهت انتقال شما برای درخواست پناهندگی به یک کشور دیگر،هنگامی که پلیس به شدت بر این باور است که شما در آماده سازی انتقال همکاری نخواهید داشت یا شما می
خواهید قلمرو جمهوری اسلواکی را بعد قرارگرفتن در مرکز باز ترک کنید.
اگر درخواست پناهندگی در مرکز بسته را تقدیم کنید ،این به معنی رهاکردن شما به یک مرکز باز پناهندگی نیست.
ولی این یک حالی جدید است پولیس میتواند تصمیم بگیرد که شما را به مرکز باز انتقال دهد.
اگر یکی از این دالیل صدق کند و یا پولیس معتقد باشد که شما فقط قصد پناهدنگی شما برای جلوگیری از اخراج
نمودن از سلواکیا باشد پولیس تصمیم ادامه بودن شما در مرکز پناهندگی بسته را صادر میکند.

آیا جایگزینی برای قرار دادن در یک مرکز بسته وجود دارد؟
اگر نمی تواند اقدامات محدودتری را عملی کند پولیس میتواند تصمیم گیرد که یک پناهجو را در مرکز بسته نگهدارند.
در عوض قرار دادن یک مرکز بسته:
 .1ممکن پولیس از شما بخواهد یک مقدار پول مشخصی را به عنوان وثیقه با پولیس پرداخت کنید تا از
همکاری شما محافظت کند.
 .2از شما میخواهد که برای شان بطور منظم گزارش دهید.
 .3پولیس ممکن شما را دستور دهد که در مرکز باز که امکان عبور ان نباشد باقی بمانید.
شرایط دیگر ان نشان دادن بمقدار کافی امکانات مالی است که مصارف بود و باش تانرا در سلواکیا تحت پوشش قرار
دهد.
اگر معتقدید که میتوانید این ضروریات را برآورده سازید شما باید پولیس را در جریان قراردهید که ممکن روشهای
گوناگون را به عوض قراردادن شما به مکان بسته روی دست گیرد.

چی مدت را باید در مرکز بسته سپری کنم؟
شما باید منتظر دریافت یک تصمیم کتبی در مورد بودن تان در مرکز بسته باشید.این تصمم شما را از دلیل و مدت
اقامه تان در مرکز بسته اطالع میدهد .اگر پولیس معتقد است که بودن بیشتر تان نسبت به بار نخست در مرکز بسته
ضروری است پولیس میتواند مدت اقامه تان را در مرکز بسته با تصمیم دیگری بیشتر سازد .در جریان پروسه

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

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
FARSI

پناهندگی تان حد اکثر  ۶ماه در مرکز بسته میباشید.اگر اقامه و بودن تان در مرکز بسته به دلیل امنیت و شرایط
عمومی باشد ممکن اقاه تان به مدت حد اکثر  ۱۸ماه طول بکشد.

اگر با اقامه ام در مرکز بسته مخالف باشم چه باید کنم؟
در صورت که با اقامه تان در مرکز بسته مخالف باشید شما می توانید این تصمیم را با دعوی قضایی حل کنید .اگر
پولیس مدت اقامه تانرا در مرکز بسته افزایش دهد شما میتوانید دعوای تانرا به دادگاه انتقال دهید .شما باید از روزی
که تصمیم برایتان داده شده در ظرف  7روز تجدید نظر نمائید.
همچنان هر زمانیکه میدا نید بودن تان دیگر در مرکز بسته الزمی نیست میتواند درخواست نمائید که دادگاه شایستگی
با اقامه شما را در مرکز بسته بررسی خواهد کرد.همزمان شما جهت رهایی از نظارت خانه ویا اقامه به مرکز باز از
دادگاه دعوت خواهد نمود و یا اقامه نظارت خانه رابا کاهش ساختن محدودیت ها.
درخواست دعوای شما به مدیریت پولیس خواهد بود انکه حکم نظارت خانه و یا طوالنی سازی انرا نموده .مدیریت
پولیس آن را به دادگاه برای بازرسی میفرستند.
تمام دعوای شما و و درخواستی های تان باید به شکل تحریری تقدیم شود بهتر با همکاری دستیا قضایی.
پناهجویان؛ شما اجازه دارید که مشاوره حقوقی رایگان را از مرکز کمک های حقوقی بدست اورید .پولیس مرکز
بسته متعهد است که شما را در دریافت مرکز کمک های حقوقی و ادارات غیر دولتی همکاری نماید.

ایا اطفال و ایا اشخاصی که ضرورت خاص دارند در مراکز بسته جا بجا میشوند؟
اطفال که بدون پدر و مادر و یا سرپرست قانونی در سلواکیا اند نمیتوانند در مراکز بسته باشند.
فامیلها با اطفال و اشخاص دیگر با ضروریات مشخص ممکن در مراکز بسته باشند فقط برای جلوگیری و یا عدم
قابل جلوگیری برای کمترین مدت ممکن .در اینصورت اقامه در مرکز بسته برای مدت حد اکثر شش ماه بوده و
توسط پولیس طوالنی شده نمیتواند.
اگر شما نابالغ هستید و پولیس شما را بالغ میداند باالخصوص زمانیکه شما در مرکز بسته بدون سرپرستی از اعضای
بالغ فامیل تان بسر میبرید لطفا همکاری کارمند اجتماعی و یا وکیل قانونی را جستجو کنید .شما همچنان میتوانید از
 UNICEFیونیسف برای اطفال به شماره رایگان ۱۱۶۱۱۱کمک بخواهید.
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