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شما این حق را دارید که یک نسخه از متن مصاحبه
خود را درخواست کنید .در صورت آماده بودن ،ممکن
است مستقیما در انتھای مصاحبه به شما داده شود یا
بعدابا درخواست به شما ارایه شود
شما می توانید هرگونه اسناد اضافی را برای اثبات
گفته هایتان ویا پشتیبانی از پرونده خود ظرف چند
روز پس از مصاحبه ارسال کنید
اگر اداره مھاجرت نیاز به اطالعات بیشتری داشته
باشد ،ممکن است برای مصاحبه دیگری فراخوانده
شوید
ظرف چند ھفته یا چند ماه پس از مصاحبه در مورد
پرونده شما تصمیم گیری میشود و آن به شما ابالغ
میگردد

اطمینان حاصل کنید که این فرصت را دارید که در
مورد همه موضوعاتی که می خواهید به آنها اشاره
کنید صحبت کنید .اگر احساس می کنید برخی
ازسواالت مطرح نشده است ،اصرار داشته باشید که
در مورد آن صحبت کنید .در پایان مصاحبه،احتماال
مصاحبه کننده از شما می پرسد" :آیا چیزی وجود دارد
که ممکن است مصاحبه کننده اطالعات زیادی در مورد
وضعیت کشور شما نداشته باشد .اگر مسائلی وجود
دارد که برای شما بسیار واضح به نظر می رسد به
عنوان مثال ،درگیری ادامه دار داخلی ،آزار و اذیت
مردم توسط بعضی گروه ھا ،اعدام ،استفاده
ازخشونت ،بی ثباتی سیاسی ،نقض حقوق بشر ،مهم
است که تشریح کنید که آن مسائل چیست وچگونه
جان شما را درخطر انداخته یا در زندگی شما اختالل
ایجاد کرده است.
اگر جواب سوالی را نمی دانید یا از پاسخ یک سوال
خاص مطمئن نیستید ،بگویید که نمی دانید یا مطمئن

نیستید .اگر دلیلی وجود دارد که شما جواب را نمیدانید
یا از پاسخ سوال مطمئن نیستید  ،توضیح دھید و دلیل
آن را نیز ذکر کنید
اگر یک سوال یا معنای یک کلمه یا عبارت خاص را
نمی فهمید ،باید آن را اعالم کنید ،بنابراین مصاحبه
کننده می تواند این سوال یا عبارت را برای شما مجددا
به طریقی دیگر بیان کند
اگر می خواهید آنچه گفته اید را رد کنید یا تغییر دهید
و فردی که با شما مصاحبه می کند از شما در مورد
این تناقض می پرسد ،آرامش خود را حفظ کنید و ازاین
فرصت استفاده کنید و توضیح دھید که چرا صحبت
خود را میخواھید تغییر داده یا رد کنید
در صورتی که احساس خوبی ندارید ،خسته شده اید و
نیاز به کمی استراحت یا ھوا خوری دارید  ،این حق را

دارید که ھر لحظه در زمان مصاحبهتقاضای استراحت
و آب بکنید
به سواالتی که پرسیده می شود با تمام اطالعات و
بیشترین جزئیات ممکن پاسخ دهید :
چه اتفاقی افتاده است
چه وقتی اتفاق افتاده است
در کجا اتفاق افتاده است
چگونه اتفاق افتاده است
چه کسی حاضر بوده است
به طور کلی صحبت نکنید و سعی کنید تا آنجا که
ممکن است دقیق درباره آنچه برای شما یا خانواده و
اقوام شمااتفاق افتاده است صحبت کنید
اگر پاسخ سوالی را به خاطر نمی آورید ،سعی کنید
آرامش خود را حفظ کنید و به مصاحبه کننده توضیح

دھید که آن را به خاطر نمی آورید و اینکه چرا آن را
به خاطر نمی آورید
همه اسناد و مدارک را که از پرونده شما پشتیبانی
می کند یا در آن تاثیر دارد را ارائه دهید ،به عنوان
مثال:
اسناد پزشکی یا ارزیابی وضعیت سالمتی شما جسمی
یا روحی روانی که توسط سازمان ھای غیردولتی ،
بیمارستان  ،پزشکان خصوصی  ،از کشور مبدأ شما و
غیره صادر شده است
اسناد ،تصاویر ،فیلم ھا ،ھر مقاله یا شواھد دیگری که
صحبت ھای شما را تایید می کند
ھر مقاله ای در رسانه ھا ،گزارش ھا یا سوابق اعالن
شده شما در مورد مشکالت خاصی که در کشور مبدأ
خود با آن مواجه شده اید یا دالیلی که نمی توانید به
آنجابرگردید

مشخصات شخصی خود را  ،از جمله نام دقیق  ،تاریخ
تولد  ،سن  ،کشور محل تولد  ،ھمانطور که در ھنگام
ثبت نام شما ثبت شده است  ،کنترل و تأیید کنید
اگر اشتباهی در مشخصات شما وجود دارد،درخواست
کنید که آنرا تغییر داده و اصالح کنند .این ممکن است
شما را ملزم به ارائه اسناد اصلی دیگری ھمانندگواھی
تولد  ،شناسنامه یا معادل آن کند
اگر شما یک فرد زیر سن هستید و به اشتباه بزرگسال
ثبت شده اید  ،باید آن را در اول مصاحبه خود ذکر کنید
و ھرگونه مدرکی که از سن واقعی خود دارید ارائه
دھیدویا درخواست سنجش سن کنید
اگر در طول مصاحبه شما درخواست اصالح سن شما
در نظر گرفته نشد  ،باید از یک وکیل درخواست کنید
که شما را برای دسترسی به روش ارزیابی سن کمک
کند

اطمینان حاصل کنید که تمام آنچه بشما گفته میشود را
واضح و کامل متوجه میشوید.
اگر آنچه مترجم میگوید را متوجه نمیشوید به عنوان
مثال اگر آنھا با گویش متفاوتی با شما صحبت می کنند
یا نحوه تفسیر شما را گیج می کند ،می توانید مترجم
راتغییر دهید .مھم است که این کار را از ابتدای
مصاحبه یا در اسرع وقت در طول مصاحبه انجام دھید
اگر برای صحبت کردن با مترجم احساس راحتی نمی
کنید  ،می توانید در صورت ارائه دلیل مناسب مترجم
دیگری را بخواهید و مترجم خود را عوض کنید
اگر زن ھستید  ،می توانید و حق دارید یک مترجم زن
و یک مصاحبه کننده زن درخواست کنید .به خاطر
داشتھ باشید که اگر درخواست شما پذیرفته شود اما
ھیچ مترجم دیگری فورا در دسترس نباشد  ،بدان

معناست که ممکن است مصاحبه شما به زمان دیگری
در آینده موکول شود
مصاحبه پناھندگی لحظه مھمی است که در آن
درخواست پناھندگی شما مورد بررسی قرار می گیرد
ھدف این مصاحبه این است که مقامات بفھمند که آیا
شما از حق حمایت بین المللی برخوردار ھستید یا خیر
و در مورد درخواست پناھندگی شما تصمیم گیری کنند
اطمینان حاصل کنید که قبل از تاریخ مصاحبه با یک
وکیل یا سازمان غیردولتی که خدمات حقوقی انجام
میدھند مشورت کنید و خود را برای مصاحبه آماده
کنید
مصاحبه محرمانهاست و اطالعاتی که در آنجا به
اشتراک می گذارید با کشور مبدأ شمابه اشتراک
گذاشته نمی شود

شما این حق را دارید که در حین مصاحبه با وکیل ،
روانشناس یا مددکار اجتماعی موردنظر خود ھمراه
شوید
هدف از این اطالعات ،ارائه اطالعات كلی
درزمان مصاحبه پناهندگی شما است بنابراین بدیهی
است در کشورهای مختلف اندکی متفاوت باشد

تا انتهای مسیر
موفقیت
در کنار شما هستیم

