
 
 

 

 

 یالملل نیحفاظت ب یبرا سواالت متداول

 

 ؟ندرا دار یالملل نیب تی/ حما یحق پناهندگ انیچه کس

 تیعضو ت،ینژاد، مذهب، مل لیکه به دل تیافراد بدون تابع ایثالث  یاز اتباع کشورها ونانیدولت 

 ،ی)با ارائه پناهندگ رندیگ یقرار م تیمورد آزار و اذ یاسیس دیعقا ایخاص  یگروه اجتماع کیدر 

 ایکشور مبدا  در که لیدل نیبه ا ایکند،  یم تی( حمایالملل نیب تیحما تیوضع-یپناهندگ

خطر در که  لیدل نیبه ا ژهی، به ورندیگ یقرار م یجد بیمعرض آس ,درآنها یمحل اقامت قبل

 یریدرگ لیآنها به دل جان ای باشند می زیرآمیتحق یرانسانیرفتار غ ایشکنجه  ای مجازات اعدام،

 باشد یم در خطر یمدن ای یالملل نیب

 

  اقدام کنم؟ یپناهندگ یچگونه برا

 ی/ پناهندگ یالملل نیب تیحما یبرا دیتوان یم د،یهست ییو شناسا رشیکه در مراکز پذ یزمان
 یشما را برا ییو شناسا رشی. در صورت درخواست، کارمندان مرکز پذدیدرخواست ده

 کنند یم یمعرف  یخدمات پناهندگ مربوطه دفتربه  تان درخواست
         دیکن ثبت ریز نیدر برنامه آنال یکیدرخواست خود را به صورت الکترون دیتوان یم نیهمچن
login/selfregistration/gr.gov.migration.apps://https  

 

 پرداخت کنم؟ نهیهز دیدرخواست با یبرا ایآ 
  و آزاد است گانیرا یالملل نیحفاظت ب پروسهبه  یدسترس ر،یخ

 

 درخواست بدهم؟ هم همسر و فرزندانم یتوانم برا یم ایآ 

 دیتوان یداشته باشند، م لیبا شما هستند و تما ونانیدر  شماخانواده  یکه اعضا یدر صورت

  دیآنها درخواست ده یبرا

 

 نه؟ ای شود اعطا میبه من  یکه پناهندگ ردیگ یم میپرونده من چگونه تصم ریمد 

اثبات  یکه برا یاطالعات ،شما یبا در نظر گرفتن اظهارات شما در طول مصاحبه شخص یرمد

که  یو تمام اطالعات ،اطالعات مربوطه در مورد کشور مبدا شما د،یدرخواست خود ارائه کرده ا

 یم میتصمشما در مورد درخواست  و هسی کردرآن رابر،درج شده شما یادار ی در پرونده

 .ردیگ

 

 سفر کنم؟ ،پاسخ یو انتظار برا یتوانم پس از درخواست پناهندگ یم ایآ 

. مگر در دیسفر کن ونانیبه خارج از  دیتوان ینم یالملل نیب تیحما یبه عنوان متقاض ر،یخ 

بشردوستانه وجود داشته باشد، که حضور شما را در کشور  یجد لیکه دال یخاص طیشرا

دفتر به  دیبا مدرک مسافرتیصدور  یثابت کند. برا صحی یجد لیبه عنوان دال یگرید

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login


 
 

 د،یکشور را ترک کن یبه خدمات پناهندگ یرسان الع. اگر بدون اطدیدرخواست ده پناهندگی

 .درخواست شما رد خواهد شد

 

       بلد نباشم چه؟ یسیاگر انگل - اورمیمصاحبه مترجم ب یبرا دیبا ایآ

م میکند، به زبان ندگی ترجمان فراهب پناهندگی شما، دفتر پناهمراتبرای تمامی سلسله 

  .که متوجه میشوید ی راشما، زبان

 

 ؟ است یدرخواست من در چه مرحله ا که توانم بفهمم یچگونه م

اطالعات  رایز ،به دفتر پناهندگی مراجعه نمایید شماموجه  لیوک ای احضور خودتان دیشما با

روزانه، مراجعه کنندگان  یاد، با توجه به تعداد زا این وجودبشود.  یتلفن ارائه نم قیپرونده از طر

 می مراجعه دتمدی برای تان که پناهندگیکارت متقاضی در تاریخ انقضاء  که پیشنهاد میشود

  .شد دیپرونده خود مطلع خواه مراحلاز  زمانآن  در   ،نمایید

 

 درخواست بدهم؟ ، آیا میتوانمهستم ونانیدر  یرقانونیاگر غ یحت 

درخواست شما  یو بررس ندیبه فرآ یدر دسترس یریشما به کشور تاث یرقانونی، ورود غیبل

صورت . اگر به دیاز ورود به کشور اقدام کن ی بعدکه در مدت زمان کوتاه یندارد، به شرط

 درخواست یو برا ،دیبمان ییو شناسا رشیدر مرکز پذ اجبارا باید د،یشده ا ونانیوارد  یرقانونیغ

 .مراجعه نماییدفعال در مرکز  یخدمات پناهندگ دفتردر ی )پناهندگی(للالم نیحفاظت ب

 

 توانم درخواست بدهم؟ یم (خردسال هستمزیر سن هستم )اگر 

 نیتوسط والد دیبا یالملل نیب تیدرخواست حماد،یسن دار( سال ۱۵. اگر کمتر از پانزده )بلی

و یا درصورتیکه بدون همراه هستید،  ، ارائه شودمیباشدکه مسئول مراقبت از شما  یبزرگسال ای

 د،ی( سال سن دار۱۵از پانزده ) شیاگر ب ، میکنداز طرف شما در خواست نماینده ی منصوب 

هستید،مقامات  هشما اگر زیر سن و بدون همرا .دیدرخواست خود را خودتان ارائه کن دیتوان یم

 ریافراد ز یبرا که مناسب یطیدر مح شما تاازد نبرای شما سرپرست )کمیسیونر(منصوب میکن

 نیب تیو به شما در درخواست حمابگیرد  صورت ییرایمحافظت و پذ ی میباشدسن قانون

    کند. یکمک م ی)پناهندگی تان(الملل

 

 تواند در کنار من باشد تا در مصاحبه به من کمک کند؟ یم یکس ایآ

داشته در مصاحبه همراه  را روانشناس ای یپزشک، مددکار اجتماع ،تان لیوک دیتوان یشما م

 .باشید

 

 یتوانم به مراقبت ها یم ایدرخواست خود هستم آ جهیکه منتظر نت یزمان

 داشته باشم؟ یدسترس ی)صحی(پزشک

که برای مهاجرین  (یپاوانید شماره موقت بیمه پزشکی )پابه محض  درخواست، شما میت بلی،

برای اینکه بتوانید از مراقبت های پزشکی)صحی(،بیمارستان  ،است دریافت نمایید

  .)شفاخانه(بهرمند شوید

 
است( اینکه درخواست من قبول شده ) بعد از پناهندگیاعطاء شدن  از آیا پس 

 توانم سفر کنم؟یم

 



 
 

  سند سفر یبرا دیتوان یشده است، م سیاسی اعطاء یپناهندگ تیاگر به شما وضع

 باشد.یمجاز نم )کشورتان(حال، سفر شما به کشور مبدا نیکه با ا ،دیدرخواست ده )پاسپورت(

سند  یبرا دیتوان یاعطا شود، م )پناهندگی اجتماعی(یفرع تیکه به شما حما یدر صورت

دفتر شود که  یبه شما اعطا م یاما تنها در صورت د،یدرخواست ده زین )پاسپورت(سفر

 .است رممکنیتوسط مقامات کشور شما غ یدهد که صدور پاسپورت مل صیتشخ پناهندگی

   

کنم  یمثبت در خواست خود ارائه  یو در زمانکه در مصاحبه  یشخص معلومات ایآ

 شود؟ یمحافظت م

شود  یمتعهد م یپناهندگ سیهستند. سرورعایت اصل رازداری بله، همه حاضران موظف به 

مقامات کشورتان قرار ندهد، اما  اریدر اخت را در مورد درخواست شما یگونه اطالعات چیکه ه

 .قرار دهد ونانیمقامات  ریسا اریرا در اخت یممکن است اطالعات

  

 کنم؟ دایتوانم پ یرا کجا م ونانیدر  یپناهندگ وانین مربوط به ق

در وب  یونانیبه زبان  یالملل نیب تیدر مورد حما 4825/2021، 4636/2019، 4686/2020 نیقوان

 .قرار داده شده است یپناهندگ سیسرو تیسا

 

  ست؟یچ یاز نظر حقوق -پناهنده شناخته شده  کیپناهجو و  کی نیتفاوت ب

 که به او حق اقامت ،است یالملل نیب تیحما یمتقاض آن است که دارنده ی کارت پناهجو

که  ،شود یبرخوردار م یالملل نیب تیحما و از حقوق ،دهد یدر کشور را م یقانون دائمی

کند. و دارندگان اجازه  یدر مورد درخواست او فراهم م یریگ میمعامالت الزم را تا زمان تصم

  .برخوردارند یونانی اناقامت از حقوق مشابه حقوق شهروند

 

 شود؟ یاگر درخواست من رد شود چه م

تجدید نظر در مهلتی که  ه،مرجعمستقل ثانوی طور رایگان به این تصمیم در مرجعشما میتوانید ب

 ی)وکیل(کمک حقوق به ،همچنین دراین مرحلهنماییددر جواب شما قید شده اعتراض)استیناف( 

رد  لی)پناهندگی(شما برای حمایت بین المل درخواست در نهایت .اگررایگان دسترسی دارید

       شود،تصمیم خروج از کشور اجرا خواهد شد.

 

 گرفته شود؟ یینها میتا تصم ،چقدر زمان میبرد درخواست من برسیمراحل 

(ماه طول ۶(روز تا شش)۲۰در مجموع،برسی درخواست)پرونده(شما ممکن است از بیست)

    .شما دارد پروندهبکشد،بستگی به 

 


