K O O P E R AT I O N F Ü R F L Ü C H T L I N G E I N B R A N D E N B U R G

FARSI

همکاری برای پناهندگان در براندنبورگ

فارسی

حقوق متقاضیان پناهندگ ی در مراکز سکونت اولیه

ه مکاری برای پناهندگان در بران دنبورگ ( ک اف ب)
.شبکه همکاری برای پناهندگان در بران دنبورگ از ژوئیه  ۲۰۱۸هم به
پناه جو یان و هم به کارمندان و همکاران افتخاری که با پناه جو یان کار
م ی کنند ،مشاوره و اطلاعات ارائه م ی دهد

www.kooperation-fürflüchtlinge-in-brandenburg.de

تأمین شده توسط

شریک پروژه

این پروژه توسط صندوق پناهندگ ی  ،مهاجرت و ادغام  ،ک مک به
پناهندگان سازمان ملل و ایالت بران دنبورگ تأمین م ی شود.

این بروشور به عنوان ب خشی از پروژه شبکه "جهت گیری  ،مشاوره و
پ ذیرش پناه جویان در بران دنبورگ" ای جاد شده است.

Berlin
ب رلین

Frankfurt an der Oder
ف رانکفورت (اودر(

Potsdam
پوتسدام

Eisenhüttenstadt

Wünsdorf

آی زن هوتن اشتات

زا رتشیب یاه ناکم
لوا شریذپ

مراکز نهاد کوم میت ب رای
مشاوره پناه جو یان

Brandenburg
an der Havel
ب ران دنبورگ آن در هافل

ون زدورف

Lutherstadt
Wittenberg
لوت رشتاد ویتنبرگ

Cottbus
کوت بوس

DoberlugKirchhain

دولبرلوگ -کیرش هاین

ت ماس با مراکز مشاوره

دوب رلوگ -کر یشهاین
Doberlug-Kirchhain
Neben der Kleiderkammer
Akazienweg 5b
03253 Doberlug Kirchhain
مشاوره :سه شنبه ها و پن جشنبه ها از
 11.30تا 16.30
تلفن+49 176 – 41598154 :
doki@kommmit.eu

آیزن هوتن اشتات
Eisenhüttenstadt
Evangelische Friedenskirchgemeinde
Robert-Koch-Straße 37

15890 Eisenhüttenstadt
ساعات مشاوره :سه شنبه ها و پن جشنبه ها از
 10.30تا 15

تلفن+49 176 – 45920207 :
eisen@kommmit.eu

کوتبوس
Cottbus
Straße der Jugend 33
4. Etage, Raum 420
03050 Cottbus
ساعات مشاوره :چهارشنبه ها ها فقط
با وقت قبل ی

تلفن+49 176 – 45920207 :
e.helm@kommmit.eu
ب رلین
Berlin
Turmstraße 21
Haus M, Eingang O, 2. Stock
10559 Berlin
ساعات مشاوره :فقط با وقت قبل ی

تلفن+49 30 – 98353731 :
l.schmidt@kommmitbbz.de

به مراقبت یا ح مایت ویژه ای احتیاج داری د؟

برخ ی از پناه جو یان حق استفاده از ح مایت ها و امکانات و یژه دارن د .به
عنوان مثال:
•زنان حامله
•ب چه ها و نوجوانان
•اش خاص مریض
•کسان ی که دچار تروما هستند
•سال مندان
•افرادی که دچار خشونت ز یاد شده ان د
•پناه جو یان همجنسگرا
•پناه جو یان تران س -یا اینتر سکسوال
و این افراد اگر به ک مک های و یژه نیازمندن د ،مثلا

•معاینه بوسیله یک پزشک متخصص یا معاینه ای خارج از
مراکز سکونت اولیه پناه جویان
•یک تراپ ی
•امکانات پزشک ی و یژه و یک قابله در هنگام بارداری
•یک صندل ی چرخ دار و یا یک سمعک
•یک اتاق تک نفره
•یا یک اتاق م خصوص معلولین یعن ی ب دون سکو یا پله
•زمان بیشتر برای دوران مسائل تقاضای پناهندگ ی

اگر شما هم به ک مک و یژه ای احتیاج داری د به یک مرکز مشاوره
مراجعه کنید .آنها میتوانند برای پیدا کردن ح مایت مناسب به شما
ک مک کنند.

مشاوره برای مسائل پناهندگ ی –

KommMit e.V.

مرکز کوم میت در شهرهای آیزن هوتن اشتات ،دوب رلوگ -کر یشهاین،
کوتبوس و ب رلین در مسائل ز یر به شما مشاوره م ی دهد:
•مشاوره برای مسائل پناهندگ ی
•مشاوره برای مسائل بهداشت ی
•مشاوره پیش و پ س از مصاحبه پناهندگ ی
•ک مک به شما برای پیدا کردن مراکز ت خصصی مشاوره و وکلا
•توضیح نامه ها و یا تصمیمات ادارات.

مشاوره ها م جان ی ،م حرمانه و مستقل است .لطفن ه مه مدارک ی که برای
مشاوره ل ازمند ره ه مراه داشته باشید .مثلا مارک ی که از بامف و یا اداره
امور خارج ی ها برایتان قرستاده شده.
مراکز نهاد کوم میت برای مشاوره پناه جو یان
www.kommmit.eu/asylverfahrensberatung

آدرس های مهم دیگر
شورای پناهندکان بران دنبورگ
Flüchtlingsrat Brandenburg
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam
ساعات مشاوره :سه شنبه ها و پن جشنبه ها از  10.00تا 13.00
تلفن+49 331 – 716499 :

شورای پناهندگان بران دنبورگ نهادی غیردولت ی است و به شما مشاوره
و اطلاعات تلفن ی م ی دهد .این نهاد ل اب ی سیاسی و فعالیت رسانه ای
برای دفاع از پناهندگان را وظیفه خود م ی دان د
info@fluechtlingsrat-brandenburg.de
فیس بوک@FlüchtlingsratBrandenburg :

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de
شبکه پناهندگ ی و مهاجرت
برگه های اطلاعات ی برای مصاحبه پناه جو یان به زبانهای م ختلف
www.asyl.net/view/
information-zur-anhoerung-im-asylverfahren

متقاضیان پناهندگ ی در هنگام مصاحبه دارای چه
حقوق ی هستند؟

مصاحبه با اداره امور پناهندگ ی (بامف) – میان فارسی و دری زبان ها
این مرحله به دادگاه اول معروف است  -مهمتر ین مرحله پناهندگ ی
شما م ی باشد .در بامف تصمی م گرفته م ی شود که حق پناهندگ ی به شما
تعلق خواهد گرفت یا یک نوع ح مایت برای مان دن.

•پیش از مصاحبه به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید .آن جا م ی توانید
خود را برای این مصاحبه آماده کنید و اطلاعات مهم را در باره
چگونگ ی این مصاحبه کسب کنید.
•شما مایلید به چه زبان ی در این مصاحبه ص حبت کنید؟ این زبان
بایست ی راحت تر ین زبان برای حرف زدن شما باشد.لطفا این موضوع را
هر چه زودتر به بامف اطلاع دهید.
•در این جلسه مصاحبه در بامف به شما امکان داده خواهد شد که
ش خص مورد اعتماد خود را همراه ببری د .اگر علاق مند به حضور ش خص
مورد اعتمادتان در جلسه هستید ،بای د هرچه سریعتر بامف را از
خواست خود مطلع سازی د .این ش خص اجازه ن دارد به جای شما به
سوال ات پاس خ دهد.
•اداره بامف کارمندان ی دارد که برای مسائل ز یر آموزش و یژه دی ده ان د
•ب چه ها و نوجوانان
•پناه جو یان دارای تروما
•زنان و مردان همجنسگرا ،همچنین تران س سکسوال و
اینترسکسوال که به این خاطر مورد تعقیب قرار
گرفته ان د
•افرادی که مورد خری د و فروش قرار گرفته ان د

شما این حق را داری د که یک ی از این افراد ( متخصص) با شما مصاحبه
کند .مایلید یک زن با شما مصاحبه کند؟ این را از پیش به بامف
اطلاع دهید.

اگر تقاضای پناهندگ ی شما رد شد چکار م ی
توانید بکنید؟

تقاضای شما رد شده؟ شما م ی توانید برای دفاع از خود علیه این تصمی م
به یک دادگاه شکایت کنید .وقت ز یادی برای این کار ن داری د ،معمول ا
یک هفته .بهتر ین کار این است که شما به یک مرکز مشاوره رجوع
کنید تا آنها آدرس یک وک یل را در اختیار شما قرار دهند.

متقاضیان پناهندگ ی تا چه مدت ی بایست ی در مراکز
سکونت اولیه بسر بب رن د؟

اکثر پناه جو یان بایست ی تا به هژده ماه را در مراکز سکونت اولیه بسر
بب رن د .برای خانواده ها ی با ب چه این امر تا به شش ماه خواهد بود.
•بیشتر از شش ماه است که با فرزن دان ز یر هژده سال خود در مراکز
سکونت اولیه زن دگ ی م ی کنید؟
•این م حل زن دگ ی برای شما نامناسب است ز یرا
•شما معلول هستید یا
•احتیاج به ح مایت و یژه ای داری د (مثلا ح مایت در مقابل
خشونت) ؟
		
← به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید .آن جا م ی توانند به شما در تقاضا
کردن برای خروج از این م حل به ک مک کنند.

چه هزینه هائ ی به متقاضیان پناهندگ ی تعلق م ی گیرد؟
وقت ی که در مراکز سکونت اولیه زن دگ ی م ی کنید به شما ک مک های غیر
نقدی ،م حل زن دگ ی ،پوشاک و غیره تعلق م ی گیرد .علاوه بر آن برای
فرزن دانتان هم مقداری پول نقد.

آیا هزینه های شما و پول نقد را ک متر حساب م ی کنند و یا اصلا
این پول را به شما ن می دهند ،یا فکر م ی کنید که پول نقد شما را اشتباه
م حاسبه کرده ان د؟ به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید .این مسئله ،یعن ی
به اشتباه ،ک متر حساب کردن هزینه های شما ،معمول ا اتفاق م ی افتد.
مراکز مشاوره م ی توانند به شما ک مک کنند که علیه این مسائل اقدام کنید

