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چطور اگر شما از درخواست کردن حمایت بین المللی 
در جمھوری چک امتناع ورزید؟

شما به عنوان یک پناھنده در نظر گرفته نخواھد شدید .

 اولتر از ھمه
باید چی کنم؟

در حالت بسیار خوب ) ایده آل( شما باید تصمیم بگیرید برای درخواست 
کردن حمایت بین المللی )درخواست پناھندگی بدھید( بالفاصله در مرز 

پس از موقع ورود به جمھوری چک.

شما ھمچنین می توانید این کار را در مرکز پذیرش مھاجرین در زستافکه 
او برنه و یا ھم در بخش پلیس خارجی آمریت پلیس منطقوی و اگر امکان 

داشته باشد ھر چی زودتر انجام بدھید.

بسیار ساده فقط بگوید که شما یک پناھنده ھستید و میخواھید درخواست 
به کشور اصلی خود بر گردید و  پناھندگی کنید، چون میترسید دوباره 
اینکه در کشور اصلی خود شما  یا  اینکه زندگی شما در خطر است و 

مورد آزار، اذیت و شکنجه قرار داشتید.

۲ـ

۳ـ

آیا شما فرد ھستید که تقاضای حفاظت بین  
 المللی )پناه( را کرده است؟

آیا شما فکر می کنید که در کشوراصلی خود مورد آزار، اذیت و شکنجه 
قرار داشتید، و یا ھم ترس دارید که در ملک اصلی شما مورد آزار، 
اذیت و شکنجه قرار خواھد گرفتید به دلیل متعلق بودن شما به یک نژاد، 
مذھب، گروه قومی و اجتماعی خاص و یا ھم به دلیل  داشتن عقاید سیاسی 

خاص طوری که شما نمی توانید دو باره به کشور خود بر گردید؟

در این صورت برای شما ممکن است پناه داده شود.

یا فکر می کنید که شما قادرنیستید وتمایلی به بازگشت به کشور اصلی 
خود را را ندارید به دلیل اینکه در معرض گرفتن خطر جدی قرار خواھد 
گرفتید بطور مثال برای شما آسیب بشکل حکم اعدام، شکنجه، رفتار غیر 
انسانی یا تحقیر آمیز و یا ھم تھدید زندگی و سالمتی خواھد رسید در نتیجه 

درگیری ھای مسلحانه بین المللی و یا داخلی؟

در این صورت برای شما ممکن است پناه فرعی یا به اصطالح پناه 
موقتی داده شود.

در ھمه این موارد شما میتوانید در جمھوری چک درخواست حمایت بین 
المللی )پناه( را کنید.

لطفآ به خاطر داشته باشید که وضعیت بد اقتصادی و بیکاری در کشور 
اصلی شما دلیل اعطا حفاظت بین المللی )پناه( شده نمی تواند .

۱ـ

پس از آن چه اتفاقی  
 خواھد افتاد؟

شما به یک مرکز پذیرش برای پناھجویان انتقال داده خواھد شدید، که 
در آن ھمرای شما وظایف اولیه روند پناھندگی، مانند شناسایی و معاینه 

پزشکی انجام داده خواھد شد.

برای چه مدت شما باید در یک مرکز  
پذیرش مھاجرین باقی بمانید؟

مراکز پذیرش سیستم یا جای ھای بسته ھستند و مدت زمان که باید شما 
در آن باقی بمانید توسط قانون محدود شده است. طول اقامت برای مدت 
متوسط در حدود ١۴ روز است، مدت تعین شده قانونی حداکثر برای 

١٢٠ روز است .

۴ـ

۵ـ

چه اتفاقی خواھد افتاد زمانی  
که شما مرکز پذیرش را ترک کنید؟

پناھجویان دو گزینه دا رند . یا اینکه تصمیم بگیرند برای خود محل اقامت 
بطور خصوصی پیدا کنند و یا ھم به مراکز مسکونی باز مھاجرین منتقل 
داده خواھند شدند. این محل برای پناھجویانی در نظر گرفته شده است که 
امکانات آنرا نداشته باشند تا از خود به شکل مستقل خودایشان مواظبت 
کنند و آن ھم تا زمانی که تصمیم گیری در حمایت بین المللی به اجرا در 

می آید )اعتبار قانونی را بخود بگیرد( .

در مورد درخواست من  
کی تصمیم می گیرد؟

تمام درخواست ھای حمایت بین المللی )پناھندگی( در جمھوری چک را 
وزارت کشور، ادارٔه پناھندگی و سیاست ھای مھاجرت مورد بحث قرار 

میدھد ) ارزیابی میکند( و در بارٔه آن تصمیم میگرد .

۶ـ

۷ـ



 روند پناھندگی
 چگونه شروع میشود؟

به زودی از شما خواسته خواھد شد تا درخواست پناھندگی خود را پر کنید 
)خانه پری کنید(، اطالعات اولیه را ارائه کنید و توضیح بدھید که چرا 
و به کدام دلیل شما میخواھید درخواست پناھندگی کنید. از شما خواسته 
خو اھد شد تا حقایق را اظھار نماید که به اساس آن شما تصمیم گرفتید 
تا  شود  خواسته  است  ممکن  شما  از  ھمچنان  و  کنید  پناھندگی  تقاضای 

معلومات و جزئیات دربارٔه سفر خود ارائه کنید.

تمام  لیست  و  کنید  ارائه  را  مدارک ھویت خود  و  اسناد  نکنید  فراموش 
مدارک را که با خود دارید و به شما کمک خواھد کرد ارائه کیند.

شما حق دارید که برای شما مترجم به زبان مادری شما داده شود و یا 
ھم به کدام زبان دیگری که شما قادر به برقراری ارتباط به آن باشید .

۸ـ

 چه اتفاق خواھد افتاد پس
از دادن درخواست پناھدگی شما ؟

بعداز یک مدتی معین پس از دادن درخواست پناھدگی شما به انترویو یا 
به اصطالح مصاحبه پناھندگی دعوت خواھد شدید. این مھم ترین بخشی 
از روند پناھندگی است، بنابراین آماده باشید به ارائه تمام اطالعات که 

شما به خاطر داشته باشید.

انجام داده میشود. مصاحبه     این مصاحبه توسط کارکنان وزارت کشور 
برای شما یک فرصت است برای ارائه اطالعات کافی و حقایق در مورد 

پرونده شما .

چی  شما  کشور  در  که  کردند  خواھند  بررسی  کشور  وزارت  کارکنان 
میگذرد و از شما در مورد جزئیات حقایق که ارائه کردید پرسش خواھد 
کردند. بگوید ھمه چیزی را که در مورد شما مھم است، چرا کشور خود 
را ترک کردید و چگونه وتوسط چه کسی تحت ظلم ، شکنجه، آزار و 

ازیت قرار داشتید.

شما حق مترجم به زبان مادری خود را دارید و یا ھم به زبان دیگری که 
به آن شما قادر به برقراری ارتباط و صحبت ھستید.

مھلت قانونی برای صدور تصمیم شش ماه تعیین شده است. بنا بر دالیل 
خاص مانند پیچیدگی ھا در این مورد و یا ھم عدم ھمکاری با ارگانھای 

تصمیم گیری این مھلت ممکن است تمدید شود.

۹ـ

 آیا شما باید ترس بخاطر
 ارائه اطالعات داشته باشید؟

شما می توانید کامآل بیدون ترس صحبت کنید، چون ھمه چیزھای را 
که میگویید به شمول موضوعات شخصی شما دقیقآ محرمانه در نظر 
گرفته میشوند. این به شدت ممنوع است تا این موضوعات به کشور 
اصلی شما و یا به ارگانھای )مقامات( دیگر که در روند پناھندگی شما 

دخیل نیستند داده شود.

یا  ابھامات  گونه  ھر  و  بگوید،  راست  باید  شما  که  است  مھم  این 
طور  به  و  کنید  مشخص  را  خود  شھادت  در  تناقض  و  ناسازگاری 
دقیق و با جزیات آن توضیح بدھید که چرا شما کشور اصلی خود را 

ترک کردید.

۰۱ـ

 آیا شما حق ارائه کمک
 ھای حقوقی را دارید؟

ق  حقو  مورد  در  را  شما  تا  است  موظف  کشور  وزارت  کارمند  بلی! 
شما مطلع سازد، در مورد اینکه حق دارید ھر زمان که خواسته باشید 
تقاضای ارائٔه کمک ھای حقوقی به صورت رایگان از نماینده حقوقی 
)وکیل مدافع( کنید و یا ھم از شخصی دیگری تقاضا کنید که برای ارائه 
کردن کمک ھای حقوقی برای پناھندگان و یا ھم برای پناه دادن به آنھا 

کار میکند .

۱۱ـ
 چی خواھد کردید اگر شما تصمیم منفی برای

 حمایت بین المللی دریافت کنید؟
در این صورت در مقابل تصمیم صادر شده در مورد حمایت بین المللی 

در مرحلٔه اول امکان دارید که درخواست تجدید نظر را بدھید.

رھنمایی در مورد زمان که در آن شما تصمیم مرحلٔه اول پناھندگی را به 
دادگاه اداری به چالش بکشید در متن تصمیم د رج خواھد بود .

المللی  بین  حمایت  باره  در  که  تصمیم  این  علیه  خواھید  نمی  شما  اگر 
این  در  بدھید،  نظر  تجدید  درخواست  است  شده  گرفته  شما(  )پناھدگی 
ترک  منظور  به  خاک(  ترک  )امر  خروج  ویزای  شما  برای  صورت 

جمھوری چک داده خواھد شد .

۲۱ـ

 چی خواھد کردید اگر برای شما
 حمایت بین المللی )پناه( اعطا شود؟

اگر برای شما پناھندگی و یا ھم حمایت فرعی )پناه موقتی( داده شود، شما 
می توانید در برنامٔه انتگریشن )یکپارچگی در اجتماع( شرکت کنید. این 
برنامه به خصوص ارائه کننده سکونت موقتی با قیمت نازل در تأسیسات 
تعداد  کننده  ارائه  ھمچنان  و  میباشد  اجتماع(  در  )یکپارچگی  انتگریشن 

معینی ساعت ھای درسی رایگان زبان چکی برای شما میباشد.

اگر به شما پناھندگی داده شده است، شما اجازه اقامت دائمی در جمھوری 
شھروندان  با  ھمسان  مسئولیت  و  حقوق  از  و  میاورید  بدست  را  چک 
خدمت  و  دادن  رای  حق  از  جز  به  میشوید،  برخردار  چک  جمھوری 

سربازی .

اگر به شما حمایت فرعی )پناه موقتی( داده شده است، شما اجازه اقامت 
طوالنی مدت در جمھوری چک را بدست میاورید برای مدت که برای 
شما حمایت فرعی )پناه موقتی( داده شده است، که این مدت معموال برای 

یک سال میباشد.

این به این معنی است که شما میتوانید خود را در اداره کار ثبت نام کنید، 
شما خواھد توانستید خود را در برنامه ھای آموزشی مانند تحصیل در 
دانشگاه ثبت نام کنید، شما میتوانید تجارت کنید و بطور عمومی میتوانید 
باید مسئولیت ھای  دیگر، شما  از سوی  دھید.  انجام  را  قانونی  اقدامات 
قانونی ھمسان با شھروندان جمھوری چک را مراعات کنید، بطور مثال 
پرداخت مالیات، بیمه درمانی و به عھده گرفتن مسئولیت برای ھر گونه 

رفتار احتمالی غیر قانونی.

۳۱ـ


