راه حل هایی جامع برای افرادی که قبال در  UNHCRثبت نام نموده اند
European Union
Humanitarian Aid

مدارک
به عنوان بخشی از پروژه ای تحت بودجهء کمک هایی انسانی اتحادیه اروپا
 UNHCRدرصدد استخدام کارمندان اضافی جهت ثبت نام ٬ارایه اسناد ٬وتنظیم
مصاحبه تعین وضعیت پناهنده گی افراد می باشد.

کارت شناسایی جدیدی در آیندهء نزدیک به افرادی که در  UNHCRاندونیزیا
ثبت نام نموده اند صادر خواهد شد -کارت های صادر شده برای پناهجویان
وپناهندگان یکسان خواهد بود .کارت ها یا برگه هایی پناهنده گی موجودتان تا
زمان صدور کارت های جدید قابل اعتبار می باشد.

موارد اسکان مجدد خیلی محدود است
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موارد اسکان مجدد بسیار محدود شده و بیشتر پناهنده ها در
اندونیزیا از اسکان مجدد محروم خواهند بود.
تعداد موارد اسکان مجدد از اندونیزیا توسط کشورهایی اسکان
پذیر تعین میشود نه توسط . UNHCR

با توجه به اشد محدودیت موارد اسکان مجدد از اندونیزیا ٬بیشتر تمرکز تان
را روی فعالیت هایی بگذارید که باعث غنی شدن زندگی تان شود.

برای شناسایی یک فرد برای اسکان مجدد مدت اقامت آن
پناهنده در اندونیزیا معیار نمی باشد.

اسکان مجدد حق اتوماتیک همه پناهندگان نمیباشد.
بیشتراز  22ملیون پناهنده در جهان موجود است ٬وتنها کمتر
ازیک در صد آنها طی برنامهء اسکان مجدد توسط کشور ها
پذیرفته می شوند.

برای آینده خویش آماده شوید
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اگر تشخیص داده شود که پناهجویی آسیب پذیر است ونیاز به
اسکان مجدد دارد UNHCR ٬مصاحبهء تعین وضعیت
اش را برای اسکان مجدد
پناهندگی او را قبل از آنکه پرونده
معرفی کنند دراولویت قرار خواهد داد.
اگر درکشورهایی سوم خویشاوند دارید آنها می توانند به دولت
آن کشور مراجعه کرده و اطالعات الزم برای امکان
اسپانسور شدن ) )sponsoringبرای شما وخانوادهء شما
را بگیرند .اکثر کشور ها همچون برنامه هایی را دارند ٬اما
معیار هایی پذیرش هریک از آن کشور ها متفاوت می باشد.
 UNHCRدر امورات اسپانسورهای شخصی دخیل نمی باشد,
اما ما درمورد این فرصت ها میتوانیم به شما راهنمایی کنیم.





با توجه به محدود بودن موارد اسکان مجدد ٬الویت به آسیب
پذیرترین پناهندگان داده می شود.



با ورزش و دیگر تفریحات سالم خودرا مشغول نگه دارید.
ABC



با توجه به اشد محدود بودن موارد اسکان مجدد در اندونیزیا
احتمال گزینه هایی دیگری هم موجود است ٬از جمله بازگشت
شما به کشور تان ٬اگر قادر به بازگشت با امنیت باشید .
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با ادارهء  UNHCRجهت معلومات اضافی درمورد فرصت ها ی موجود برای شما وخانوادهء تان دراندونیزیا در تماس شوید.

زبان اندونزیایی را بیاموزید تا بتوانید با مردم اندونزیایی که با روی خوش
شما را در کشورشان پذیرفته اند تعامل کنید.
در محافل فرهنگی اندونزیایی شرکت کنید.
از فرصت هایی تعلیمی و آموزشی جهت ارتقای خود واطفال تان استفاده
کنید.



دربرنامه هایی تعلیمات حرفه ای وکالسها ی دانشگاهی آنالین ثبت نام کنید.
با استفاده از برنامه هایی نو آموزی و کار آموزی توانایی هایی حرفه ای و
تجارب شخصی تان را گسترش دهید.

راه حل هایی دیگر
با  UNHCRجهت دستیابی به آخرین معلومات درمورد شرایط
بازگشت به وطن وگزینه هایی موجود تان تماس بگیرید .تمام
بازگشت ها کامال داوطلبانه می باشد.

با انجام امور داوطلبانه در اجتماع ازاستعداد وتوانایی هایی حرفه ای تان
استفاده کنید واز سایر پناهندگان و میزبانان محلی حمایت کنید.



همیشه به قوانین وآداب ورسوم اندونیزیا احترام داشته باشید .توجه داشته
باشید که شما به عنوان مهمان در این کشورهستید.

معلومات اضافی در سایتwww.unhcr.org/id :

