چگونه تصمیم گرفته شده که چه نوع
حمایتی در یافت کنم؟
ۀ
ۀ
جلس� استماعیه
پروس� پناهندگی در
مهم است که در طول

چه می گویید .در نتیجه ادارۀ فدرال مهاجرت و پناهندگی

ۀ
هم� امکانات حمایتی را بررسی می کند .بنابراین(BAMF) ،

ۀ
جلس� استماعیه آماده
مهم است که شما خود را به خوبی برای
کنید .اگر شما عقیده دارید که تصمیم ادارۀ فدرال نادرست
است ،باید از حق شروع مراحل قانونی استفادهکنید.

حق من برای
حمایت

4
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این مهم است که در مرحل ۀ� اولیه دربارۀ

پروسیجر پناهندگی و امکانات حمایتی مطلع شوید.
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آیا در جرمنی حمایت در یافت کرده می توانم؟

یا اساسات حقوق بشر بواسطه دیپورت شدن نقض گردد.

اگر شما در کشوراصلی تان در معرض تهدید آزار و اذیت ،شکنجه

چرا این تفاوت ها برای من اهمیت دارد؟

یکی از کشورهای اروپایی وارد شدید ،این امکان وجود

جقوق اجتماعی و مدت عنوان اقامت قو یا به نوع حق حمایتی

و یا مرگ قرار دارید ،شما حق در یافت حمایت در

جرمنی را دارید و می توانید در اینجا زندگی کنید .اگر شما از طر یق

که شما در یافت می کنید بستگی دارد .ممکن است تفاوت های

دارد که این کشور مسؤول حمایت تان باشد.

به طور مثال در مورد الحاق خانواده ،حقوق مشارکت یا به

دست آوردن حق نامحدود اقامت در جرمنی وجود داشته باشد.

این حمایت به چه معنی است؟

آیا من حق حمایت فرعی دارم؟

تا زمانیکه نیاز به حمایت ضروری باشد ،می توانید در جرمنی ،زندگی،

ۀ
واسط� مشخصات نامبرده مورد آزار و اذیت قرار نگرفتید
اگر شما به

صحی و حمایت در شرایط خاص زندگی را نیز شامل می شود.

در یافت کنید .آسیب جدی در صورتی است که شما از مجازات

کار ،تحصیل و به مکتب بروید .حقوق اجتماعی مانند حق مراقبت

آیا من حق پناهندگی دارم یا به عنوان مهاجر
شناخته می شوم؟
بعنوان مثال اگر شما شخصا ً به دلیل ملیت ،مذهب ،عقاید سیاسی یا

متعلق بودن به یک گروه اجتماعی خاص مورد آزار و اذیت قرار

4

گرفتید ،حق پناهنده شدن یا شناخته شدن به عنوان مهاجر را دارید.
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اما هنوز با آسیب جدی تهدید می شوید ،شما می توانید حمایت فرعی

اعدام یا شکنجه در هراسید یا زندگی یا جسم شما به دلیل وجود

جنگ ،جنگ داخلی یا نزاع های نظامی در کشورتان در خطر است.

آیا من حق دیپورت نشدن از تابعیت را دارم؟
اگر هر دو مورد تطبیق نشوند ،امکان دیپورت نشدن نیز

4

وجود داشته و اجرا می شود .باید خطر محسوسی برای

زندگی ،یکپارچگی فیز یکی یا آزادی شما وجود داشته باشد.
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