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در مورد این برگه راهنما

 ما در این برگه می خواهیم توصیه هایی به شما برای جلسٔه مصاحبه در روند رسیدگی به درخواست پناهندگی
 ارائه بکنیم. مصاحبه برای شما بهترین فرصتی است تا بتوانید دلیل فرارتان از کشور خود را بیان کنید. بر
 اساس این مصاحبه تصمیم می گیرند که آیا آلمان به شما مصونیت می دهد یا خیر. به همین دلیل شما باید خود را

خوب برای مصاحبه آماده کنید.

 بهتر است قبل از مصاحبه با یک وکیل مشورت و یا به یک مرکز مشاوره برای پناهجویان مراجعه کنید. در
 آلمان مراکز مستقلی هست که به پناهجویان به صورت رایگان مشاوره می دهند. زمانی  که درخواست پناهندگی
 می دهید، احتماالً اطالعاتی در مورد این مراکز مشاوره دریافت خواهید کرد. اگر نه، از مددکار هایم خود سؤال
"Adressen"  در بخش  www.asyl.net کنید. همچنین می توانید نشانی مراکز مشاوره را در اینترنت در سایت  

  پیدا کنید.

درخواست پناهندگی چیست؟

 درخواست پناهندگی را باید به  )BAMF( Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  )ادارة فدرال مهاجرت
 و پناهندگی، بامف( ارائه کنید. اگر در مراکز رسمی دیگر )مانند ادارة پلیس( درخواست پناهندگی بدهید، آنها شما

 را به بامف می فرستند. سپس مشخص می کنند که کدام شعبه بامف
است ممکن  شعبه  این  شماست.  درخواست  به  رسیدگی   مسئول 
باید به شعبة تعیین شده خارج باشد وگرنه   در محل زندگی شما 
 از محل زندگینان سفر کنید. بسیار مهم است که شما بالفاصله
مراجعه است،  درخواستتان  به  رسیدگی  مسئول  که  شعبه ای   به 
به رسیدگی  روند  در  جدی  مشکالت  صورت  درغیراین   کنید. 

درخواست پناهندگی شما ممکن است به وجود بیاید.

بالفاصله را  شما  پناهندگی  درخواست  بامف  شعبة  دارد   امکان 
برگه یک  شما  برای  حداقل  باید  دراین صورت  نگیرد،   تحویل 

 شناسایی  سبز رنگ با عنوان  "Ankunftsnachweis"  )مدرک ورود( صادر کنند. اگر بعد از گذشت چند هفته
درخواست پناهندگی شما تحویل گرفته نشود، باید به یک  مرکز مشاوره مراجعه کنید.

Flüchtlingsrat
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 زمانی که درخواست خود را تحویل می دهید، از شما عکس می گیرند و انگشت نگاری می کنند. ممکن است
 دربارة شخص شما، آخرین محل اقامت در کشورتان، والدین و پدر و مادر والدین شما و مسیر سفرتان به آلمان
 سؤال کنند. همچنین امکان دارد این پرسش ها در جلسة مصاحبه مطرح شود. در این مورد وحدت رویه وجود

ندارد.

 با ثبت درخواست پناهندگی به شما مدرکی با عنوان   "Aufenthaltsgestattung"   )جواز اقامت( می دهند. این
گواهی به منزلة کارت شناسایی شماست و آن را باید همیشه همراه خود داشته باشید.

=

++

مهم: پست از طرف بامف

شما پناهندگی  درخواست  روند  در  مشکالتی  بروز  باعث  نرسد،  شما  دست  به  بامف  نامه های   اگر 
 می شود. بنابراین باید هر روز کنترل کنید که آیا نامه ای برای شما آمده است یا خیر. اگر در هایم شما
 در تابلو اعالنات نام کسانی که نامه دارند نوشته می شود، آنجا را هر روز نگاه کنید.  درغیراین صورت

از کسی که مسئول پخش نامه ها در هایم است، سؤال کنید.

 اگر نقل مکان کرده اید و یا شما را به هایم دیگری فرستاده اند، نشانی جدید خود را بالفاصله به بامف
 اعالم کنید. در هر صورت شما مؤظف به انجام این کار هستید، حتی اگر ادارات دیگر از آدرس جدید

شما مطلع باشند.
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روند رسیدگی به درخواست پناهندگی چگونه است؟

بامف در روند رسیدگی به درخواست پناهندگی مسائل زیر را بررسی می کند:

 آیا آلمان مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی است؟ )جدول مندرج در این صفحه اطالعات بیشتر
در این زمینه را در اختیار شما قرار می دهد(

و بوده اید  تعقیب  تحت  خود  کشور  در  آیا  می کند:  رسیدگی  شما  پناهندگی  درخواست  به  آلمان   اگر 
درصورت برگشت به کشورتان چه خطری ممکن است شما را تهدید  کند؟

 از پناهجویان در بعضی گفتگوهای فردی و گاهی در وقت های جداگانة دیگر این پرسش ها را می کنند. بامف در
هر صورت باید قبل از وقت مقرر به شما اطالع بدهد که موضوع جلسه چه چیزی خواهد بود.

تعیین کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی طبق »قرارداد دوبلین«

 بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان توافق کرده اند که تنها یکی از این کشورها مسئول رسیدگی به
 درخواست پناهندگی یک فرد باشد. برای این منظور این کشورها در دوبلین پایتخت ایرلند در این خصوص
درخواست به  رسیدگی کننده  کشور  آن  مطابق  که  است  قراردادی  دوبلین«  »قرارداد  کرده اند.  منعقد   قرادادی 
 پناهندگی مشخص می شود. ممکن است طبق قراداد دوبلین مشخص کنند که آلمان مسئول رسیدگی به درخواست
 پناهندگی شما نیست و کشور اروپایی دیگری باید به آن رسیدگی کند. وضعیت باال زمانی رخ می دهد که شما

احتماالً:
در کشور اروپایی دیگری درخواست پناهندگی داده باشید.

در کشور اروپایی دیگری نام شما را در ادارات ثبت کرده باشند.
 با ویزای کشور اروپایی دیگری سفر کرده باشید و یا

مدرکی در دست باشد که بر اقامت شما در کشور اروپایی دیگری داللت بکند.

 در هر صورت الزم است با مرکز مشاوره ای و یا وکیل خود صحبت کنید مبنی بر اینکه آیا این احتمال وجود
 دارد که آلمان مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی نباشد. در صورتی که آلمان مسئول رسیدگی به درخواست
 پناهندگی شما نباشد، روند رسیدگی به درخواست پناهندگی شما در آلمان بدون بررسی دالیل درخواست شما،
 خاتمه می یابد. این بدان معنا نیست که شما در هیچ کشور دیگر اروپایی پناهندگی نمی گیرید. در چنین شرایطی
 به احتمال زیاد از شما می خواهند که درخواست پناهندگی خود را در کشور اروپایی دیگری جهت بررسی ارائه

 شود. دهید. آنجا هم مصونیت شما تضمین می

 بامف مؤظف است  شما را از قرارداد دوبلین مطلع کند. در مورد این قرارداد اطالعات  کتبی هم در اختیار شما
 قرار می گیرد. عالوه بر این باید با شما در بارة چیستی قرارداد دوبلین صحبت کنند. این صحبت ها می تواند در
 جلسه ای مطرح شود که در آن دالیل درخواست پناهندگی خودتان را بیان می کنید. البته ممکن است این گقتگو
 جداگانه و پیش از جلسة مصاحبه انجام شود. اگر دالیل خاصی برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شما در
 آلمان و نه کشور اروپایی دیگر وجود دارد، باید در این جلسه بیان کنید. به عنوان مثال یکی از اعضای خانوادة
 شما در آلمان زندگی می کند و یا از نقض حقوق بشر در کشور اروپایی دیگر بیم دارید. حتماً موارد را در این

 گفتگو مطرح کنید.

 اگر کشور اروپایی دیگری در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم گرفته است، معموالً به درخواست پناهندگی
 مجدد شما آلمان رسیدگی نمی شود. البته استثتائاتی نیز وجود دارد. در هر صورت حتما با یک مرکز مشاوره

 و یا با وکیل خود صحبت کنید.
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در روند رسیدگی به درخواست پناهندگی چه مسائلی بررسی می شود؟

 اگر قرار است آلمان به درخواست پناهندگی رسیدگی کند، مهمترین پرسش این خواهد بود که آیا شما می توانید
 به عنوان Flüchtling  )پناهنده( به رسمیت شناخته شوید. اینکه در صورت بازگشت ممکن است در کشورتان
 تحت تعقیب قرار بگیرید، نقش مهمی در تصمیم گیری دارد. به خصوص اگر زندگی شما در آنجا در خطر است
 و یا خطر آسیب جسمی و یا عدم برخورداری از آزادی شما را تهدید کند. مصداق های دیگر نقض حقوق بشر
 در صورتی که پیامدهای مشابهی داشته باشند، می توانند تهدید حساب شوند. همچنین بررسی می شود که آیا به
 دلیل داشتن یک »ویژگی خاص«، نقض حقوق بشر در مورد شما انجام شده است یا خیر. بعضی ویژگی ها
)مانند رنگ پوست، جنسیت و یا گرایش جنسی شما( و یا عقاید خاص سیاسی و یا مذهبی شما از این دسته اند.

 اگر مشخص شود که خطر تعقیب شما وجود ندارد، باز بررسی درخواست پناهندگی شما هنوز تمام نشده است.

 عالوه بر این بامف باید بررسی کند که آیا برای شما خطرهای تهدیدآمیز دیگری در کشورتان وجود دارد یا خیر.
"subsidiärer Schutz"   به عنوان مثال اگر وجود جنگ در کشورتان جان شما را به خطر بیندازد، می توان به شما

   )حق حفاظت تابع( داد.

 نیز بررسی می شود که آیا خطرات دیگری شما را تهدید می کند یا خیر. مثال اگر به دلیل بیماری و یا شرایط سخت
"Abschiebungsverbot"  زندگی در کشورتان ادامه زندگی غیرممکن باشد. در این صورت بامف باید به شما   

)ممنوعیت اخراج( بدهد.

 مهم این است که آیا شما قبل از فرار به آلمان این امکان را داشته اید جای امن دیگری پیدا کنید. این مکان می تواند
 یک  کشور دیگر و یا منطقه ای در کشور خودتان باشد. اگر ادارات آلمان تشخیص دهند که شما در جای دیگری
 می توانستید در امنیت باشید و امکان بازگشت شما به آنجا وجود دارد، ممکن است پناهندگی آلمان به شما داده

نشود.

دعوت برای مصاحبه

 اینکه درخواست پناهندگی شما قبول شود یا خیر، بستگی به مصاحبه شما دارد. حتی اگر نزد ادارات دیگر
 )مانند اداره پلیس( و یا هنگام ثبت نام در مراکز پذیرش اولیه دالیل فرار از کشورتان را بیان کرده  باشید. مهم

این است که هنگام مصاحبه در بامف چه چیزهایی را بازگو کنید.

 ممکن است مصاحبه چند ساعت و یا چند روز بعد از ارائه درخواست پناهندگی انجام گیرد. ولی می تواند هم
 ماه ها طول بکشد تا به شما وقت مصاحبه بدهند. در برخی شعبه های بامف افرادی که اهل کشورهای مشخصی
 هستند، زودتر وقت مصاحبه می گیرند. چون بامف می داند که احتمال قبولی درخواست آنها یا خیلی زیاد است
 و یا خیلی کم. به همین دلیل بامف می کوشد در مورد درخواست پناهندگی این افراد زودتر تصمیم بگیرد. اینکه
 مصاحبه در فاصله کوتاهی بعد از ارائه درخواست پناهندگی انجام گیرد یا خیر، بدین معنا نیست که چه نتیجه ای
 درخواست شما خواهد داشت. به دلیل اینکه شعبه های بامف باید درخواست های دیگر را نیز بررسی کنند، ممکن
 است رسیدگی به درخواست پناهندگی طول بکشد. در هر صورت بامف باید دالیلی که شما در مصاحبه بیان

کرده اید را بررسی کند و درخواست شما به دلیل اینکه از کشور مشخصی می آیید نباید رد شود.

 همچنین ممکن است بامف به شما وقت دیگری بدهد تا از شما بپرسند که آیا در کشور اروپایی دیگری اقامت
به اروپایی دیگری مسئول رسیدگی  اینکه کشور  احتمال  بدانند که  این جلسه می خواهند  یا خیر. در   داشته اید 
 تقاضای پناهندگی شما باشد وجود دارد. این جلسه مربوط به »قراداد دوبلین« است )اطالعات بیشتر را در شکل

صفحه سه ببینید(.

پناهندگی قانون  برای مصاحبه طبق  نشود،  از موعد رد  پیش  دوبلین  قراداد  براساس  پناهندگی  تقاضای   اگر 
اگر می شوید.  دعوت  کتبی  صورت  به   )"Anhörung  gemäß  §25  Asylverfahrensgesetz"(  ۲۵  پاراگراف 
 نمی توانید ـ مثاال به دلیل بیماری ـ به این جلسه بروید، سریع به بامف خبر بدهید و گواهی پزشک ارائه بدهید.
 ممکن است دعوتنامه دیر به دست شما برسد و شما نتوانید به موقع به این جلسه برسید و یا آن را از دست بدهید.
 در این صورت باید سریعاً به بامف اطالع دهید و با یک مرکز مشاوره و یا وکیل خود صحبت کنید. اگر شما
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در از دست دادن وقت مصاحبه مقصرنباشید، بامف باید به شما یک وقت جدید بدهد.

 در جلسة مصاحبه یکی از کارکنان بامف از شما در مورد دالیل فرارتان از کشور سؤال می کند. مصاحبه
این نباید تحت هیچ شرایطی  بیان کنید. شما  پناهندگی خود را  دلیل درخواست  تا   مهمترین فرصت شماست  
 فرصت را از دست بدهید و خود را برای مصاحبه به خوبی آماده کنید. بسیار مهم است که به موقع و سر وقتی
 که به شما داده شده است حاضر شوید. ممکن است مدت طوالنی منتظر بمانید تا مصاحبه شروع شود. از این

رو نوشیدنی و خوراکی مختصری با خود همراه داشته باشید.

توصیه هایی برای مصاحبه

 سعی کنید قبل از مصاحبه جزئیات مهم را به یاد بیاورید. می توانید اطالعات و رویدادهای مهم را قبالً برای
 خود یادداشت کنید. این به شما کمک می کند خاطرات خود را جمع بندی کنید و از تناقص های احتمالی جلوگیری
 کنید. ولی این یادداشت ها را به بامف تحویل ندهید و با خود به مصاحبه نبرید. ممکن است فکر کنند که شما
 می خواهید داستان از قبل ساخته شده ای را تعریف کنید. همچنین خود را برای بازگو کردن خاطراتی که یادآوری

 آنها شما را ناراحت می کند و به شما فشار وارد می کند، آماده کنید.

کنید حتی المکان ناراحت کننده خود صحبت  فشارهای  مورد  در  مرد  با یک  نمی توانید  به عنوان یک زن   اگر 
 هر چه سریع تر به بامف اطالع دهید . در این اداره افرادی کار می کنند که برای مصاحبه با بانوان به صورت
 ویژه آموزش دیده اند. برای نوجوانان زیر هجده سال که بر اثر تجربه بد )تروما( دچار بیماری روحی شده اند

 نیز افراد آموزش دیده ویژی ای وجود دارد . همچنین اگر به دلیل
 گرایش جنسی تحت تعقیب هستید، برای مصاحبه با شما افرادی
 که آموزش های ویژه ای دیده اند وجود دارد. اگر خواهان مصاحبه
جریان در  را  بامف  قبالً  باید  هستید،  آموزش دیده  افراد  این   با 

بگذارید.

 برای مصاحبه یک مترجم زن یا مرد حضور دارد. حتی المکان
 هر چه سریعتر به بامف اطالع دهید در مصاحبه می خواهید به
 چه زبانی صحبت کنید. اگر به عنوان خانم می خواهید مترجم شما

زن باشد، می توانید بامف را در جریان بگذارید.

فرد بامف  مترجم  بر  عالوه  که  برخوردارید  حق  این  از   شما 
آلمانی تسلط دارد  مشخصی را که به زبان مادری شما و زبان 
ترجمه را  چیزی  ندارد  اجازه  فرد  این  بیاورید.  خود  همراه   به 
 کند، ولی او می تواند درست بودن ترجمه را کنترل کند و در فهم
 مطالب  به شما کمک کند. اگر می توانید در حضور چنین شخصی
 آزادانه در مورد هر چیز صحبت کنید، او را به همراه بیاورید.
 این فرد می تواند به شما در ترجمه صحبت ها کمک کند، ولی به
ندارد به جای شما در مورد دالیل فرارتان از  هیچ وجه اجازه 

کشور توضیح دهد.

 مترجم باید همه گفته های شما را با تمام جزئیات و به درستی ترجمه کند. او اجازه دارد فقط گفته های شما و
 پرسش های مصاحبه کننده را ترجمه کند. او اجازه ندارد از طرف خودش توضیحی به گفته ها اضافه کند. احساس
 می کنید که مترجم این کار را به خوبی انجام نمی دهد، مصاحبه کننده را در جریان بگذارید. اگر تفهیم مطالب با
 مشکالت جدی روبرو شد از مصاحبه کننده بخواهید که از مترجم دیگری استفاده شود. در هر صورت بخواهید

که این انتقاد در صورتجلسه قید شود.
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 اگر مدارکی کتبی مبنی بر تحت تعقیب بودن خود در اختیار دارید، حداکثر تا زمان مصاحبه آن را تحویل دهید.
اخبار یا  دینی و غیره(  یا مراکز  احزاب  تاییدیه های  اداری،  نامه های  )مثال  اسناد   این مدارک  می تواند شامل 
 روزنامه ها مبنی بر مشارکت شما در برخی وقایع باشد. بامف این مدارک را جزء پرونده شما قرار می دهد. از
 آنها بخواهید کپی مدارک را به شما بدهند. اگر فکر می کنید دوستان و یا آشنایان شما مدارک مهمی را می توانند
 از کشورتان برای شما بفرستند، به بامف بگویید. مدارک می توانند به عنوان سند بسیار مفید باشند. اما آنچه که 
 مهم است، صحبت های شما در جلسه مصاحبه است.  به هیچ عنوان مدارک تقلبی ارائه ندهید . اگر مشخص شود

که این مدارک تقلبی هستند، ممکن است باعت شود اظهارات واقعی شما نیز مورد قبول واقع نشوند.

 اگر مدارکی دارید که ثابت می کند شما با هواپیما به آلمان آمده اید ) مثال بلیط هواپیما و یا کارت پرواز( آن را
به بامف تحویل دهید.

 اگر وکیل گرفته اید، او اجازه دارد در جلسة مصاحبه حضور داشته باشد. همچنین شما حق دارید فرد معتمدی
 را به عنوان  "Beistand" )همراه( با خود به جلسة مصاحبه بیاورید.
 بهتر است برای این کار مشاوری پیدا کنید که شما را در مورد قوانین
 پناهندگی به خوبی راهنمایی کند و شما را برای جلسة مصاحبه آماده
 کند. معموالً همراهی فردی از اعضای خانواده که خود نیز درخواست
 پناهندگی داده است، به عنوان شخص معتمد امکان پذیر نیست. ازکسی
 بخواهید شما را همراهی کند که بتوانید در حضور او آزادانه دربارة
پناهندگی تقاضای  دلیل  نمی تواند  کنید. فرد معتمد   همه چیز صحبت 
 شما را بیان کند، بلکه او فقط مواظب است که شما حرفی را فراموش

نکنید.

 روند جلسه مصاحبه

به وضعیت شخصی این پرسش ها مربوط  از پرسش ها شروع می شود.  با یک سری  جلسة مصاحبه   معموالً 
 شما - مثالً از همسر، فرزندان، والدین و یا از شغل شما سؤال می کنند - و نیز مسیر سفرتان می شود. اگر این
 سؤاالت قبالً از شما پرسیده شده است، مصاحبه کننده کوتاه به آن اشاره می کند. انتظار می رود که به این سؤاالت

کوتاه و مستقیم جواب بدهید.
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 برعکس زمانی که از شما درباره دلیل فرارتان پرسیده می شود باید به طور مفصل آن را بیان کنید. شما باید
 تمام دالیل فرار خود را تشریح کنید، حتی اگر از شما در خالل مصاحبه سؤال دیگری نشود. برای پاسخ به این
 پرسش به اندازه ای که الزم دارید وقت بگذارید. با تشریح مفصل و دقیق شانس بیشتری دارید که مصاحبه کننده
 صحبت های شما را باور کند. توضیح دهید که در صورت بازگشت به کشورتان چه خطراتی متوجه شخص
شماست. در مورد شرایط سیاسی عمومی در کشورتان صحبت نکنید، مگر اینکه در مورد آن از شما سؤال شود.

 در بیان تجربه های شخصی خود به دیگران اشاره نکنید ) مثال »خانواده من با پلیس مشکل داشت«( بلکه دقیق
توضیح دهید که خود شما چه چیزی را تجربه کرده اید. به عنوان راهنمایی می توانید از سؤاالت زیر استفاده کنید:

»چه اتفاقی افتاد و چگونه رخ داد؟«
»کجا و کی این اتفاق افتاد؟«
»چه کسی حضور داشت؟«

»چرا این اتفاق افتاد؟«

 حتی اگر باید دقیق توضیح دهید، بدین معنا نیست که باید همه جزئیات را به یاد آورید و یا برای همه سؤاالت
 »جواب آماده« داشته باشید. مثالً این طبیعی است که تاریخ دقیق اتفاقی که مدت ها پیش افتاده است را به خاطر
 نیاورید.  البته نباید حدس بزنید و یا یک تاریخ ساختگی بدهید. ممکن است این کار باعث تناقض در گفته های
 شما بشود. بگویید که تاریخ دقیق یادتان نمی آید و سعی کنید از طریق اطالعات دیگر تا جایی که می شود زمان
 وقوع را مشخص تر کنید ) مثالً »حدود دو هفته بعد از تولد پدرم« و یا »احتماال زمستان بود، چون من لباس

گرم پوشیده بودم«(.

 بعضی مواقع در بین  پناهجویان »داستان هایی« شایع می  شود که معتقدند این داستان ها نزد بامف قابل باور و
 مورد قبول است. به هیچ عنوان تحت تاثیر این شایعات قرار نگیرید. مصاحبه کنندگان شرایط کشور شما را
 می شناسند و اگر داستان ساخته شده ای را برای آنها تعریف کنید، معموالً زود متوجه می شوند. حتی ممکن است

اظهارات واقعی خود شما را نیز دیگر باور نکنند.

 ممکن است تجربیاتی داشته باشید که بیان آنها در حضور دیگران برای شما سخت باشد . از بیان آن صرفنظر
نکنید. بلکه بگویید کی و کجا این اتفاق افتاده است و چرا نمی توانید در مورد جزئیات آن صحبت کنید.

 ممکن است فرد مصاحبه کننده بامف راجع به هر نکته ای از شما سؤال کند. شما نباید خود را محدود به این کنید
 که سؤاالت مطرح شده را کوتاه جواب بدهید، بلکه همه اطالعات مهم را بازگو کنید حتی اگر در مورد آن از

شما مشخصاً سؤال نشود. همیشه تنها در صورتی جواب بدهید که سؤال را خوب فهمیده باشید.

 اگر به بیماری مبتال هستید، باید به بامف اطالع دهید، مخصوصاً اگر از کشوری می آیید که وضعیت پزشکی و
بهداشتی آن خوب نیست و یا اگر شما قادر به تامین هزینه های درمان در کشور خود نیستید.

 برای خودتان به اندازه کافی وقت بگذارید. تحت فشار قرار نگیرید و عجله نکنید. درصورت لزوم می توان
مصاحبه را قطع کرد و بعد از استراحتی کوتاه و یا در روز دیگری آن را ادامه داد.

صورتجلسه

 اظهارات شما در صورتجلسه ثبت می شود . مصاحبه کننده در طول مصاحبه متن صورتجلسه را بر روی یک
 نوار دیکته می کند که بعداً تایپ می شود. هر چیزی که در مصاحبه گفته می شود کلمه به کلمه نوشته نمی شود.
 به جای آن مصاحبه کننده همه گفته ها را خالصه می کند. این ممکن است باعث بروز اشتباهاتی در متن شود. به
 همین دلیل مهم است که متن را بازبینی کنید که آیا همه گفته ها کامل و درست درج شده اند یا خیر. در صورت
باید کلمه به کلمه ترجمه شود. گاهی از شما می پرسند که می خواهید از ترجمه  درخواست شما صورتجلسه 
 صرفنظر کنید. شما بگویید که باید برای شما ترجمه شود.  اگر متوجه اشتباه و یا بدفهمی شدید، بخواهید آن را
 اصالح کنند. صورتجلسه مصاحبه مهمترین مدرک روند رسیدگی به درخواست پناهندگی شماست. ممکن است
 فرد دیگری از بامف در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم بگیرد که فقط صورتجلسه را خوانده باشد و
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خودش با شما هرگز صحبت نکرده باشد.

 در پایان جلسه از شما می خواهند صورتجلسه را امضا کنید. با این کار شما تایید می کنید که همه اطالعات مهم
 را بازگو کرده اید، همه چیز را فهمیده اید و صورتجلسه برای شما ترجمه شده است. اگر غیر از این است و یا
 متوجه اشتباه در متن صورتجلسه شدید، آن را امضا نکنید. در این صورت بعد از جلسه مصاحبه هر چه زودتر

با یک مرکز مشاوره و یا یک وکیل صحبت کنید.

 بخواهید که رونوشت صورتجلسه را تا قبل از تصمیم گیری برای شما بفرستند. معموالً صورتجلسه بعد از چند
 هفته برای شما پست می شود. با کمک شخصی که بتواند متن آن  را برای شما ترجمه کند، متن را بازبینی کنید.
 دقت کنید که همه چیز درست و کامل نوشته شده باشد. اگر وکیل دارید، صورتجلسه را برای او می فرستند  و او
 آن را در اختیار شما می گذارد و یا دربارة آن با شما صحبت می کند. درغیر این صورت از یک مرکز مشاوره

بخواهید به شما کمک کند تا اشتباهات موجود در متن را در بامف اصالح کنید.
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 تصمیم گیری بامف

)"Bescheid"( یا  پناهندگی  درخواست  مورد  در  بامف   تصمیم 
 )حکم( را به صورت کتبی دریافت خواهید کرد. به همین دلیل شما
آیا برای شما  باید بعد از جلسه مصاحبه هر روز کنترل کنید که 
تابلو اعالنات نام  نامه ای آمده است یا خیر. اگر در هایم شما در 
 کسانی که نامه دارند نوشته می شود، آنجا را هر روز نگاه کنید.
 وگرنه باید از شخصی که در هایم مسئول پخش نامه هاست سؤال
 کنید. اگر وکیل دارید، ممکن است حکم برای او فرستاده شود. از
 این رو اطمینان حاصل کنید که وکیلتان همیشه امکان دسترسی به

شما را داشته باشد.

 اگر درخواست پناهندگی رد شود، شما حق دارید، علیه این حکم در نزد دادگاه شکایت کنید. ولی برای این کار
وقت زیادی ندارید. توجه کنید که چه چیزی روی صفحه اول حکم آمده است:

 اگر در صفحه اول آمده است: »درخواست پناهندگی  abgelehnt )رد می شود(«، معموالً دو هفته وقت
 دارید اعتراض خود را تسلیم دادگاه کنید. اگر به شما حق حفاظت تابع داده شده، ولی شما می خواهید به

شما حق پناهندگی داده شود، نیز دو هفته وقت دارید تا اعتراض کنید.

als offensichtlich unbegründet abgelehnt اگر در صفحه اول آمده است: »درخواست پناهندگی 
)با  عنوان آشکارا بی پایه و اساس رد می شود(«، فقط یک هفته وقت دارید به دادگاه شکایت کنید.

غیر )با  عنوان   als  unzulässig  abgelehnt پناهندگی  »درخواست  است:  آمده  اول  در صفحه   اگر 
 مجاز رد می شود(«، به این معناست که بامف تصمیم گرفته است که به درخواست پناهندگی شما در آلمان
 رسیدگی نکند. به عنوان مثال چون کشور دیگری مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی است. در این

صورت هم شما فقط یک هفته وقت دارید علیه این حکم نزد دادگاه اعتراض کنید.

 در هر صورت باید ببینید که آیا شکایت نزد دادگاه به صالح است یا خیر. به همین دلیل باید سریعاً به یک وکیل
 و یا مرکز مشاوره مراجعه کنید. ترجیحاً همان روزی که حکم را دریافت کردید، این کار را انجام دهید .

Flüchtlingsrat


