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   24.5.2022 - dari - 

   Asiakastiedote: Oletko 

   turvapaikanhakija Afganistanista? 

   Lue tästä uutta tietoa hakemuksesi 

   käsittelystä 

 

 تان   یک پناهجو از آیا شما 
ی

 بە درخواست پناهندگ
ی

افغانستان هستید؟ در بارە رسیدگ

 معلومات جدید بخوانید  در اینجا 

 از معلومات بروز شدە 
ی

ی در مورد درخواست پناهندگ در بارە وضعیت افغانستان استفادە یم کنیم.  ما همیشە هنگام تصمیم گیر
ات قابل توجە اتفاق افتادە در وضعیت امن  ، ما تمام معلومات الزم برای  ٢٠٢١و اداری افغانستان در تابستان   یت  بە خاطر تغییر

ی را در اختیار نداش  در  وضعیت در کشورهای دیگر اروپایی هم همینطور بودە است.   تەایم. تصمیم گیر
ی
ما اکنون معلومات کاف

 والیت کابل بدست آوردەایم.   ت  بارە وضعیت امنی 

ی کنیم، اگر    شما تصمیم گیر
ی

 ما اکنون یم توانیم در بارە درخواست پناهندگ

 شما اهل والیت کابل هستید یا   •

، برای مثال اگر شما در  شود کە آیا شما یم توانید بە کابل برگردید یا در آنجا مستقر شوید یم برریس   ،فیصلە   این در  •
 کردەاید.  

ی
 ایران متولد شدەاید یا مدت زمان طوالیی در ایران زندگ

ی در بارە درخواست های جواز اقامت هم ادامە یم دهیم.   ی بە تصمیم گیر  ما همچنیر

 ما وضعیت هر پناهجو را بە صورت فردی و جداگانە ارزیابی یم کنیم  

ایط دریافت هیچ یک از موارد ذیل    یم کنیم، ارزیایی یم کنیم کە آیا شما واجد شر
ی

 شما رسیدگ
ی

وقت  کە بە درخواست پناهندگ
 هستید  

•   
ی

 پناهندگ

 جایگاە حفاظت ثانوی   •

   .سایر جوازهای اقامت  •

 
ی

دالییل برای دریافت جواز   ، در فیصلە ارزیایی یم کنیم کە آیا شما  یا جایگاە حفاظت ثانوی دریافت کنید اگر شما نتوانید پناهندگ
برای مثال اگر شما یک مریضی جدی دارید و نیم توانید در افغانستان عالج  را دارید.  بر اساس دالیل انسایی فردی   اقامت فنلند 

 د. شوید، این جواز اقامت را یم توان برای شما دا 

خارج از منطقە محل سکونت   ما باور داریم کە در حال حاضی در افغانستان این امکان وجود ندارد تا بە صورت امن و مناسب در 
شوید. در این مورد  مقامات دولت  افغانستان حفاظت   طرف  خودتان مستقر شوید و در افغانستان این امکان هم وجود ندارد تا از 

 هم بە هر حال وضعیت هر یک از پناهجویان را بە صورت فردی و جداگانە ارزیایی یم کنیم.  

 ستید، اگر شما یک پناهجو از خارج از کابل ه

ی کنیم.  افغانستان احتیاج داریم تا بتوانیم وضعیت ما بە معلومات بیشی  در بارە   برای شما تصمیم گیر

ی همینکە  دیگر والیات افغانستان هستیم.   ت  ما تمام وقت در حال جمع آوری معلومات جدید در بارە وضعیت امنی همچنیر
ی های بیشی  در مورد    ت  در مورد وضعیت امنی   برای انجام فیصلە  راپورهای الزم وع بە تصمیم گیر دیگر والیات آمادە شدند، شر
 بە شما در فنلند وجود داشتە باشد،  کە اهل دیگر والیات هستند.   یم کنیم  پناهجویایی 

ی
با این حال اگر دالییل برای اعطای پناهندگ

یم.     شما تصمیم مثبت بگیر
ی

 اکنون هم یم توانیم در مورد درخواست پناهندگ

 تان فیصلە دریافت یم کنید؟ 
ی

 چە وقت در مورد درخواست پناهندگ

 دادەاید، نهایتا  ٦اگر شما کمی  از  
ی

 فیصلە را دریافت خواهید کرد.  ماە بعد از ارایە درخواست،   ٦ماە پیش درخواست پناهندگ

 شما بیشی  از 
ی

 بە درخواست پناهندگ
ی

ر مهاجرین یک نامە دریافت یم کنید  ماە طول بکشد، از طرف ریاست امو   ٦اگر زمان رسیدگ
 بە درخواست شما گفتە یم شود و  

ی
 برای شما دادە یم  کە در آن در بارە تأخیر در رسیدگ

ی
ی جدیدی در مورد زمان رسیدگ تخمیر

 با این حال، تصمیم یم تواند زودتر از زمان ذکر شدە در نامە هم گرفتە شود.  شود. 
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 مجدد بە ریاست امور مهاجرین برگرداندە است، ارزیایی یم  در صوری  کە محکمە امور اداری 
ی

درخواست شما را جهت رسیدگ
 فیصلە مربوط بە درخواست تان را دریافت کنید.    ٢٠٢٢/ ٨/ ٣١تا   نهایتا کنیم کە  

 

 


