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 نقشهي بومي خدمات براي پناهجويان و

 
UNHCR و ARCI مورد شناخت   

UNHCR Italia

 
در اتحادیه اروپا هستید.

 هر شخص که به ایتالیا وارد میشود باید خود را به مقامات ملّی
 

 جهت تشخیص هویت، باید نام کوچک، نام فامیلی، تاریخ تولد، کشور
 محل تولد و کشور محل اقامت خود را به طور کامل و صحیح بیان

کنید. اگردر این مرحله هر گونه مدرکی دارید، نشان دهید.
 مهم است که اگر همراه اعضای خانواده تان سفر می کنید، اط¢ع

 دهید. همچنین §وریست که توضیح دهید به چه دلیل کشورتان
را ترک کرده و چرا وارد ایتالیا شده اید.

 
  

 
 بدانید آنچه اظهار میکنید  به طور صحیح در اسنادی که امضا میکنید

 
̄جم می توانید تقاضای شفاف  تردید و شبهه هستید، به کمک یک م

         سازی کنید.
  

 1. افراد با ملّیت خارجی، در
 هنگام ورد به ایتالیا چه حقوق

 و وظایفی دارند؟

منطقه ای تشخيص رسميت حفاظت بین اµلل است.

 
 
 

̧يل مخالفتتان را  ویدئویی ضبط شود. اگر موافق نیستید، ميتوانيد د

 در همهي مراحل، و خصوصاً
 
 

دهيد.

 
 و يا پاسخ منفي دهد. در صورت پاسخ منفي كميسيون- همچنان به

 
 

كه نامش حفاظت ويژه است.
 

 ميتوانيد قانوناً
نيز داريد.

 به حفاظت نیاز كميسيون منطقه ای
دارید؟

 
 اقامت دريافت كنيد که مدت زمان اين اجازه اقامت بسته به نوع

5  
  دو سال برای موارد حفاظتوضعيت پناهندگي و حفاظت فرعي و 

ویژه.
 وقتي اجازه اقامت منقÀ شد، مي توانيد جهت تهديد اجازهي اقامت

 
داريد.

 اگر وضعيت پناهندگي يا حفاظت فرعي داريد، ميتوانيد براي سندي
90 روز  

 
 هميشه(از) سفارت كشوري كه قرار است به آنجا برويد اط¢عات

کسب کنید.

 
 قانونی و امن كه به آن اتحاد مجدد خانواده ميگويند، به ايتاليا

بياوريد.

 بدانيد كه اگر در هرجایی از اين پروسه، دچار ترديد هستيد يا
 

 در آن مستقر هستيد، UNHCR، آژانس پناهندگان UN يا ديگر
سازمان های متخصص در پناهندگِي

حقوق ذينفع حفاظت

4.

5.

مركز پذيرش شويد.



سن
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 يا تحت شكنجه، تجاوز و يا ديگر اشكال
Êجدي خشونت روحي، جسمي و جن 

 قرار داشته ايد، حق داريد كه كمك
مناسب و خدمات ويژه دريافت كنيد.

 به خاطر داشته باشيد كه تا مادامی که
 يك پناهجو هستيد, حق ترك خاك ايتاليا

را نداريد.

 
میشود.

 
 سفر کردید و آیا در کشور خودتان و یا در طول سفرتان مورد شکنجه،
 آسیب، خشونت و بازداشت قرار گرفته اید. آیا متعلق به گروه سیاسی

 هستید. و اینکه آیا کسی از اعضای خانواده تان در ایتالیا و یا در

 اگر مشکل س¢متی و يا نياز خاصی داريد، هم در اين زمان و هم هر
 وقت ديگر در طول اين روند بررÎ، ميتوانيد آن را مطرح كنيد. در

 
و يا ديگر اشكال جدي خشونت روحي، جسمي و جنÊ قرار داشته

 ايد، حق داريد كه كمك مناسب و خدمات ويژه دريافت كنيد.

̧يل اينكه چرا تقاضاي حفاظت كرده  در اين مرحله، به طور واضح د
̧يل را بطور  ايد را بيان كنيد. اگر ترجيح ميدهيد، ميتوانيد اين د

نوشته ارایه دهید.
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

̄جم بخواهيد آنچه گفته شده را برايتان واضح برايتان گنگ است، از م
توضيح دهيد.

نخواهد شد.

بررÎ شود.
به ياد داشته باشيد اگر اط¢عات بيش¯ي بخواهيد مي توانيد با مشاور

  

حفاظت
 بعنوان پناه جو اگر نياز داشته باشيداين حق را داريد كه به مركزي
 ويژه منتقل شويد تا اجازه اقامت موقت و ماندن در خاك ايتاليا را
 كسب كنيد و منتظر بررسی تقاضايتان باشيد. به خاطر داشته باشيد
كه تا مادامی که يك پناهجو هستيد, حق ترك خاك ايتاليا را نداريد.

دو ماه بعد از تكميل فرم C3، اين حق را خواهيد داشت كه به 
طورقانونی در ايتاليا كار كنيد.

 بدانيد در طول اين مرحله ارزیابی، اين حق را داريد كه با آژانس
 پناهندگان سازمان ملل UNHCR يا هر سازمان متخصص در زمینه

   

18 سال سن دارید و تنها سفر می کنید Ðیعاً این  
 مطلب را به مسئولین و یا اگر نهادهای حقوق بÒی در دس¯س

هستند به آن ها اط¢ع دهید.
 افرادی که زیر سن قانونی و تنها به ایتالیامی رسند ,حق محافظت

̄سی به مراکزپذیرش که به آنها اختصاص داده شده را  وهمچنین دس
 دارند. همچنین حق ماندن در ایتالیا و دریافت کمک از یک Ðپرست

را دارند.

 اگرمشکل س¢متی دارید یا نیاز خاص دیگری دارید، فوراً آنرا به
 مسئولین بگویید. یا در صورت در دس¯س بودن نهادهای بÒدوستانه

  به آن ها اط¢ع دهید.

 
 خانواده تان در خطر است, حق این را دارید که تقاضا کنید تا از

    
 اگر هیچگونه ملیتی) ندارید و می ترسید به کشور محل اقامت

 

̄سید که به د¸یل  اگر مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید و یا می
 زیرمورداذیت و آزار قرار بگیرید: نژاد، ملیت، قومیت, دین، عقاید

 
̄سید که محکوم  ترسیدمورد خشونت و برده داری واقع شوید, اگر می

 به مرگ شوید، یا شکنجه شوید و یا از منطقه ای که در آنجا جنگ
    

 
در نظر میگیرند.

میکنند تا    فرمی را به نام فرم C3 پُر کنید، که شامل اط¢عات

̄سی به پروسه دس

 
 

 
 در اروپاست كه وارد آن مي شويد. با اين وجود، اگر كÊ از اعضاي

 
 كه در كشورهاي ديگر اروپا برايتان صادر شده، ممكن است تقاضاي

 
آنجاباشید و در امنيت به آنجا منتقل شويد.

 
 كشور اروپايي ديگري زندگي ميكند, اين مطلب را هر چه Ðيع¯ به

 
 
 
 

.2 مقررات  3.

مركز پذيرش شويد.


