روند پناهندگی در دانمارک
مرحله :1
• بدون حقوق
• بدون کار اموزی
• مرکز پذیرش سند حولم
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مرحله :2
• انتقال به کمپ های دائمی به اضافه حقوق و
اجازه کار  +اموزش زبان که حدودا  9ماه می
باشد .
• بعد از مدت  6ماه اکر داوطلبانه به کشور خود
بر می گردید به شما اجازه کار  ،حتصیل و زندگی
در بیرون از کمپ داده می شود تا وقتی که شما
در دامنارک هستید .
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مرحله :3
• به یک کمپ که نام ال ( )Kærshovedgårdاست
،جابه جا می شوید و منتظر می شوید که به
کشورتان باز گردانده شوید .
• بدون حقوق
بدون اجازه کار  ،بدون کار اموزی و • بدون
اجازه حتصیل
• ریسک زندان
• در ضمن باید هر هفته خودتان را به پلیس
معرفی کنید
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ثبت نام  +اثر انگشت
با پلیس
Denmark

پر کردن فرم ها

Legal advice and advocacy

مصاحبه اول در اداره مهاجرت
دالیل پناهندگی
واضح

روند عادی

دالیل قابل قبول :سازمان

مصاحبه دوم در اداره
مهاجرت

از این پرونده شما مراحل
عادی را طی میکند

اداره مهاجرت اقامت
می دهد

روند دابلنی  :یک کشور
Dansk Flygtningehjælp
ِتو) دیگر شاید پرونده شما را
می تواند از حق ( و
مشخص کند
خود استفاده کند وبعد

اداره مهاجرت جواب منفی
می دهد
در خواست مجدد :پرونده شما
به صورت اتوماتیک به شورای
پناهندگی می رود و دولت یک
وکیل به صورت رایگان فراهم
می کند

پناه  :با شهداری در طی 3
سال قرارداد می بندید که
جذب جامعه شوید

اگر به تصمیم هایی که به
دلیل تصویب قانون دابلنی است
اعتراضی دارید
می توانید قبل از  7روز
اعتراض خود را توسط سازمان
Dansk Flygtningehjælp
تنظیم کنید و تا قبل از 10
روز در شورای پناهندگی پرونده
شما را مشخص می کنند

جواب منفی :خاک کشور در
دامنارک را به مدت  15روز
باید ترک کنید

اقامت بشر دوستانه  :می تواند به عنوان
یک راه باشد که پرونده توسط ورزات
دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد

FARSI

معلومات عمومی و نظریات
کلی برای پناه جویان

اورگان حتت نام و ریفیوجی ولکام (مهاجرین خوش امدید )
یک اورگان کوچک و غیر وابسته می باشد .متام کارمندان
این اورگان به طور مجانی برای مهاجرین در دامنارک
کار میکنند.
معلومات در این جزوه خیلی فشرده و عمومی است .برای
مشاوره دقیق و بیشتر لطفا در ای سایت با ما متاس گیرید.
متاس شوید
www.refugeeswelcome.dk

مشاوره خوب
تازه وارد شده گان:

مصاحبه  ،وزارت امور پناهندگی
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شورای پناهنگی

وکیل مورد عالقه خود را انتخاب کنید و به وی اعتماد کامل کنید (می
توانید در صورت انتخاب وکیل از ما مشاوره بگیرید )

NØRREBRO

شکایت بین املللی  /اروپایی (حدودا  2سال طول میکشد ) :

این در حالی ممکن است که یک وکیل  /شورای پناهندگی  /و یا سازمان
ریفیوجیز ولکام توافق کنند که در مورد پرونده شما درست تصمیم گرفته نشده
و یا شانسی دوباره در طی این مراحل باشد انها امکانات الزم را فراهم می
کنند .

اقامت بشر دوستی :

این مورد در صورت تایید دکتر فقط برای افرادی است که بیماری های سخت
یا العالج دارند و امکان مداوا را در کشور خود ندارند.

ازدواج :

معموال باید یک پاسپورت معتبر داشته باشید و از کشور خود تقضا منایید.
جهت اطالعات بیشتر با ریفیوجیز ولکام یا از یک وکیل مشاوره کنید .

اگر هیچکدام از این موارد امکان پذیر نباشد :

بهترین انتخاب امضا منودن برگشت داوطلبانه می باشد ویا اینکه برنامه
دیگری را داشته باشید .در غیر این صورت امکان زندانی شدن و بازگشت
اجباری به کشور خود را دارید و همچننی به دلیل وجود قانون (دابلنی) شما
منی توانید در کشورهای عضو اروپا در خواست پناهندگی دهید .
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مشکل سالمتی

در مورد مشکالتی که در سالمت خود دارید از قبل اطالع دهید تا حتت
مداوا قرار بگیرید

 .1در صورت باز گشایی دوباره پروند شما از طریق دادگاه که مدت زمان 15
ماه به طول می اجنامد .
اطالعات مهم و تازه که در زمان دادگاه موجود نبوده و یا قابل دسترسی نبوده
و یا اطالعات و مدارکی که قبال به شورا حتویل نداده اید
 .2مدرکی که شورا ان را باور نکرده
 .3یا در صورت ایجاد وضعیت جدید در کشور شما
 .4در صورت ایجاد تغییر درعملکرد شورای پناهندگی .تعداد کمی از پروندها
در ای حالت امکان باز گشایی دوباره دارد.
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• قبل از مصاحبه می جدول زمانی را برای خود رسم کنید  .متام واقعه های
مهم را در ان بگنجانید مثل (اسم ،مکان ها و تاریخ ها)
• فرم که به شما داده می شود را با دقت کامل پر کنید و متام
اطالعات مهم را شرح دهید .داستان خود را تغییر ندهید اگر زبان
انگیلیسی شما کامل است
• به انگیلیسی بنویسید .
• مشاوره های دوستان و بقیه اشخاص را نادیده بگیرید و به مسئولنی اعتماد
کنید .
• اگر با مترجم خود مشکل داشتید و یا اینکه حرف های شما را متوجه منی
شد  ،در خواست مترجم دیگری را بکنید و اگر قبول نکردند ،طوری وامنود
کنید که بدانند شما از مترجم خود راضی نبودید
• اگر زبان انگیلیسی شما کامل است ،یک مترجم انگیلیسی بخواهید .
• قبل از اینکه امضا کنید ،باید مطمئن شوید که متام حرف هایی که گفته
شده  ،حرفهای شما بوده .اگر سو تفاهم شده بود باید قبل از امضا کردن شما
اصالح شود .
• ذکر فرزندان به عنوان یکی از انگیزه های پناهندگی در صورتی که دارای
فرزند می باشید
• سوالها را به طور دقیق و کامل جواب دهید .اگر میخواهید چیزی بیشتر به
حرفهای او اضافه کنید بعد از امتام حرف های طرف مقابل اضافه کنید .
• اگر قرداد برگشت داوطلبانه را امضا کردید ،می توانید هر زمانی که
خواستید ان را لغو کنید .

افرادی که جواب منفی گرفته اند :

مشوره خوب:
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Refugees Welcome
in Trampoline House:
Thoravej 7, 2400 København NV

اوقات کاری :روز های چهارشنبه از ساعت  4الی  7بعدازظهر
متامی مدارک خود را به همراه داشته باشید و در صورت لوزوم
یک وکیل را نیز به همراه بیاورید .

50558011
e-mail: kontakt@refugeeswelcome.dk
Facebook: Refugees Welcome, Denmark

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 1300 København

اوقات کاری :روز های چهارشنبه از ساعت  10الی  1بعد از
ظهر
متاس تلفونی همه روزهای رسمی از ساعت  9الی 3
شماره متاس 3373 5000 :
e-mail: advice@drc.dk

به طور کلی:

همیشه فعال باشید .در همه چیز شرکت داشته باشید و دوستان دامنارکی
پیدا کنید .
افرادی که جواب منفی گرفته اند

برای اطالعات بیشتر:
به سایت رسمی وزارت امور پناهندگی مراجعه کنید :

)www.nyidanmark.dk (also in English

