پروسه پناھندهگی و مصاحبه با پناھجويان
در کشور سويس

مراحل پناھندگی بصورت عمومی
درخواست پناھندهگی

نوشته شده  /شفاعی

آغازين نکته پروسه
مصاحبه اول

سواالت عمومی

اقدام به حذف کردن  رد کردن

مصاحبه دوم )  ،،شنيدن موضوعات و داليل برای پناھندگی ( ،،

پرسش ھای موجه و داليل پناھنده شدن
تصميم گيری

تائيد پناھندگی

پناھندگی موقت

لغو پناھندگی

تصميمات دوبلين
درخواست پناھندهگی

نوشته شده  /شفاعی

اگريک فرد در يکی از
کشورھای عضو اتحاديه اروپا
راجستر) اثرانگشت ( شده باشد
ھمان کشور مسئول بررسی
پرونده وی ميباشد واين فرد بايد
به ھمان کشور که ابتدا راجستر
شده برگردد .

آغازين نکته پروسه
مصاحبه اول

سواالت عمومی

اقدام به حذف کردن  رد کردن

مصاحبه دوم )  ،،شنيدن موضوعات و داليل برای پناھندگی ( ،،

پرسش ھای موجه و داليل پناھنده شدن
تصميم گيری

تائيد پناھندگی

پناھندگی موقت

لغو پناھندگی

پروسه پناھندهگی
درخواست پناھندهگی

نوشته شده  /شفاعی

درحال حاضر شما در
کدام يکی از مراحل
پناھندهگی قرار داريد ؟

آغازين نکته پروسه
مصاحبه اول

سواالت عمومی

اقدام به حذف کردن  رد کردن

مصاحبه دوم )  ،،شنيدن موضوعات و داليل برای پناھندگی ( ،،

پرسش ھای موجه و داليل پناھنده شدن
تصميم گيری

تائيد پناھندگی

پناھندگی موقت

آيا شما قبال به يکی از
کشورھای اتحاديه ثبت و
راجستر شده ايد ؟

لغو پناھندگی

مقامات مسئول

مسکن  ،امنيت ھای
اجتماعی

تخصيص به کانتون يا
ايالت و تصميم کانتون در
مورد لغو پناھندهگی

,درخواست پناھندهگی،
تخصيص دادن به يکی از
کانتونھا يا ايالت و تصميم
کانتون در موردپناھنده

تعريف پناھجو
خطرات جدی مثل .

پناھجويان کسانی اند که ...

تھديد شدن به مرگ  ،ھراس
از دست دادن سالمتی
جسمانی  ،آزادی و ھمچنان
فشارھای روحی و روانی
غير قابل تحمل

...درکشوراصلی شان
در معرض خطر جدی
قرار داشتند و يا ھم
بابت قوم ،نژاد ،مذھب،
بودن عضو يکی از
گروه ھای اجتماعی
خاص و يا بابت افکار
سياسی شان در ترس
زندگی میکردند.

تعريف پناھجو
تھديد زندگی
تھديد سالمت جسمی
نداشتن آزادی
فشارھای روحی و روانی
غيرقابل تحمل

تعريف پناھجو
تھديد زندگی
تھديد سالمت جسمی
نداشتن آزادی
فشارھای روحی و
روانی غيرقابل تحمل

افکار سياسی

تعلق داشتن به گروه
ھای خاص اجتماعی

مليت

اعتقاد

قوم ،نژاد

اماده شدن برای مصاحبه بصورت اجمالی
 اماده کردن تمام مدارک
 اقامت ) (nو يا تمام اسناد که توسط اداره مھاجرت سويس برای شما داده شده
 کارت شناسائی مثل تذکره و يا پاسپورت
 کارت تولد  ،مدرک ازدواج و ...
 ديگر مدارک مانند تصاوير ،ويديو مدارک که با خود داريد
 آماده کردن يک پيش نويس ونمونه از طی مراحل مصاحبه
 اگر ممکن باشد خواندن ترجمه متن مصاحبه اول
 آماده کردن جواب به سوالھای عمومی مصاحبه و تمرين کردن آن
 آگاھی داشتن در مورد حقوق خويش
 از افراد قابل اعتماد بخواھيد تا در مورد  SEMبه شما معلومات دھد

آماده سازی برای مصاحبه ) معلومات شخصی (
توضيحات خصوصی در مورد درخواست پناھندهگی تان
اسم :
تاريخ تولد :
کشوری اصلی :
 (1توضيحات در مورد فاميل تان :
 (2سوابق تعليمی/تحصيلی و سوابق کاری تان :
 (3تھديدات موجود در کشور اصلی
.a

تھديدات بطور کلی

 .bتھديدات شخصی
 (4داليل که چرا کشورتانرا ترک کرديد
 (5راه سفر تان به کشور سويس
 (6تھديدات مداوم در کشور شما
محل امضاء

تاريخ
ضميمه

ھدف از مصاحبه :

ھدف از مصاحبه گرفتن اين است که :
دريافت
تھديد ھای
اعتبارسنجی
اطالعات
موجود
تعين ھويت از اظھارات
دقيق و
)فعلی ( در
شما در
اصليت
و
داليل اصلی
کشور
مصاحبه
شما
پناھنده شدن
اصلی شما
اول
شما

بررسی
اعتبارات
شما

اشخاص که در مصاحبه ھستند :
 پناھنجو
 مصاحبه کننده .
 مترجم
 نماينده يکی از موسسات که حامی پناھندهگان است
 نماينده حقوقی ) داوطلب  ،شخصی (
 فردی قابل اعتماد ) داوطلب  ،شخصی (
 مترجم خصوصی ) داوطلب  ،شخصی (
 برای افرايکه زيرسن ھستند يک فرد قابل اعتماد

سواالت عمومی در مصاحبه :
 معلومات که بايد که بصورت دقيق ارائيه کنيد اسم  ،سن  ،وضعيت مدنی ) متاھل يا مجرد بودن ( محلی که در
آن زندگی ميکرديد و معلومات در باره اعضای خانواده تان .
 مھم است که در مورد خانواده معلومات دقيق دھيد .
 در مورد کودکی تان ،تعليمات /تحصيالت  ،فاميل و سوابق کاری تان معلومات دھيد .
 آيا شما به يکی از گروه ھای خاص اجتماعی مثال اعتقادی  ،گروه سياسی  ،و  ....تعلق داشتيد ؟
 تعريف از پناھجو
 چرا کشوری تانرا را ترک کرديد ؟
 داليل ترک کردن تانرا ھمراه با تاريخ دقيق و تاريخ که کشور تانرا کرديد ارائيه کنيد .
 عواطف و احساسات تانرا که چرا از کشور تان ترسيده بوديد بيان کنيد .
 چگونه از کشور تان بيرون شديد با جزئيات معلومات دھيد .
 آيا ھنوز ھم خطری در کشور تان شما را تھديد ميکند ؟
 باجزئيات توضيح دھيد که چرا برگشتن شما به کشورتان برای شما خطری جدی است .

سواالت عمومی در مصاحبه
در کشور شما کدام مذاھب
وجود دارد و پول رايج در
کشورشما چيست ؟

کدام شھرھا در ھمسايگی
شھر شما قراد دارند ؟

دروازه ورودی
مکتب تان چی
رنگی بود ؟

مصاحبه درست و مصاحبه اشتباه :

درست

اشتباه
دروغ

حقيقت تمام را
گفتن

واکنش
خشمگين

در مصاحبه
ھوشمندانه
ظاھر شدن

سرباز زدن از
سواالت

به نکات مھم
مصاحبه توجه
داشتن

نکات مھم در مصاحبه :
 اگر شما نمیخواھيد و يا نمیتوانيد راجع به موضوعی صحبت کنيد میتوانيد به آنھا
ياد آوری کنيد که درين مورد صحبت کردن برای شما مشکل است .
 احساسات و عواطف تانرا در ارتباط به موقعيت که قرار داشتيد و مجبور به ترک
آنجا شديد توضيح دھيد .
 اگر بعضی از جزئيات را بخاطر نداريد شما مجبور نيستيد به تمام سواالت پاسخ
دھيد ،ميتوانيد بگوئيد که اصال بخاطر نداريد و بجای ان به سواالت ديگر پاسخ دھيد.
 از خانواده ھا  /زوج ھا از ھرکدام بطور جداگانه مصاحبه گرفته ميشود و اين نکته
خيلی مھم است که در پاسخ ھريک شما تناقص وجود نداشته باشد ازين جھت است
که آماده گی و ھماھنگی کامل با اعضای فاميل تان داشته باشيد .

حقوق پناھجويان در مصاحبه :
داشتن يک مترجم در جريان مصاحبه ) اسناد تانرا مخفی نکنيد (
خانم /اقا که مصاحبه ميگيرد با مترجم ) بنا به درخواست (
وقفه درجريان مصاحبه ) دستشوئی  ،نوشيدن آب  ،مشکالت صحی (
خواندن متن مصاحبه درآخر ) ترجمه متن مصاحبه (
محفوظ ماندن انچه شما گفتيد توسط مسئولين و مقامات مسئول

حقوق شما در مصاحبه :
اگر شما برای اثبات ادعاھای
تان مدرک بياوريد ،بايد مدارک
شما به کدام زبان باشد ؟

عکس العمل شما در
برابر مترجم چگونه بود
آيا شما متوجه نکته ای
شديد که اشتباه ترجمه
شده باشد ؟

چگونه شما ميتوانيد از خود
واکنش نشان دھيد وقتيکه متن
اظھارات شما را ميخواند و شما
متوجه غلطی در آن ميشويد ؟

مسئوليت ھای پناھجويان در مصاحبه :
تعھد به ھمکاری .

تعھد به اينکه واقعيت ھا را گفته ايد .
امضاء کردن متن که شما گفته ايد و آنھا نوشته اند و يا ھم
امتناع کردن از ان در صورتيکه دليل موجه داشته باشيد .

فرد قابل اعتماد شما در مصاحبه :
ھر پناھجو حق دارد تا در روز مصاحبه يک فرد قابل اعتمادش را با
خود ببرد و اين فرد قابل اعتماد نبايد يک فرد پناھجوی ديگری باشد و
شخص مذکور بايد از حقوق و مکلفيت ھای ذيل برخوردار باشد :
اين شخص در روز ھمراھی کردن پناھجو بايد
شناسنامه خويش را باخود داشته باشد !

حضور داشتن
در جريان
مصاحبه

اظھار نظر
کردن در ختم
مصاحبه

سواالت که از
پناھجو ميشود
نبايد پاسخ دھد
.

از پناھجو ھم
نميتواند سوالی
بپرسد .

ميتواند
اظھارات
پناھجو را
بخواند

بعد از مصاحبه
نکته مھم :
در صورتيکه شما جواب منفی دريافت کرده ايد
بايد بطور فوری و عاجل با يک وکيل به تماس
شويد بخاطريکه وقت برای تجديد نظر پرونده تان
محدود است که اگر در زمان تعين شده اقدام نکنيد
فرصت تجديد نظر را از دست میدھيد!

بعد از مصاحبه
دريافت
درخواست
مثبت

اقامت B -

اجازه کار

حفاظت موقت

اقامت F -

محدوديت در کار

رد درخواستی

در خواست تجديد
نظرپرونده

چگونگی اقامت
به صورت معقول
و يا امکان پذير

اقدامات غير
معقول

www.facebook.com/AsyLex.ch
www.AsyLex.ch
info@AsyLex.ch

