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راھﻨﻤﺎی ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﮫ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت دﻋﻮت ﺷﺪه اﯾﺪ .اﯾﻦ راھﻨﻤﺎ را ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و وظﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ راھﻨﻤﺎ ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺑﺘﺪای
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ از ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ھﺪف ازﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭼﯿﺴﺖ؟
·

ﺷﻤﺎ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ،
ادارهﻣﮭﺎﺟﺮت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ طﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاھﺪﮐﺮد.
در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﻮاردی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ در اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

·

اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس روال ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮن دوﺑﻠﯿﻦ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

·

اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ دوﺑﻠﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ و آﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

·

ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن دوﺑﻠﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﯾﺴﻠﻨﺪ و
ﻟﯿﺨﺘﻦاﺷﺘﺎﯾﻦ.
ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺟﺎزەی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدە ﺑﺎﺷﯿﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در آﻧﺼﻮرت ﻣﻮﺿﻮع روش دوﺑﻠﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﺮا ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻨﻼﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس دﯾﮕﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫای اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎر ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

·

·

·

ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭼﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﯾﺪ؟
·

ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ از ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .وظﯿﻔﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎور
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ ھﻢ ھﻤﺮاه اﺳﺖ .وظﯿﻔﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﮫ ھﻤﮫ ﺣﺮف ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ
زدهﻣﯿﺸﻮد را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر دارد و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ دارای وظﯿﻔﮫ رازداری ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﺻﺤﺒﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ را ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

·

ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ در اﺳﺎس ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

·
·

ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭼﮫ وظﺎﯾﻔﯽ دارﯾﺪ؟
·

ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ را در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

·

ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮار ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ روی ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺷﻤﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

·

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﻤﯽآورﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ را ھﻤﯿﻨﻄﻮر از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .دادن
اطﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎور ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

·

در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ .ﺑﻌﺪا ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ داده اﯾﺪ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺪرک
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.

·

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،دادن اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺮم اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات در ﭘﯽ دارد.

·

ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ دادن اطﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه و ﯾﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﻮدن اطﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪا ً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻟﻐﻮ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺻﺎدرﺷﺪه ﮔﺮدد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را دﺷﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
·

ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ
ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ راھﻨﻤﺎﺋﯿﮭﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ روش دوﺑﻠﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮرھﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدەاﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ادارە ﻣﮭﺎﺟﺮت در آدرس  migri.fi/esitteet-ja-julkaisutآﻧﮭﺎ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮوﺷﻮرھﺎ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮ  Turvapaikka ja Dublin-menettelyﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

·

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اطﻼع دھﯿﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت اطﻼع ﻣﯽدھﺪ.

·

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اطﻼع دھﯿﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﮫ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت اطﻼع دھﺪ.

·

ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﻧﺎھﺎر ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

·

داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در طﻮل روز اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

·

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک و ﮔﻮاھﯿﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

·

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻧﯿﺎورﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه
دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دراﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اطﻼع دھﯿﺪ.

·

ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ در اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
·

وﻗﺘﯽ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮﯾﺪ.

·

ﮐﺎرت ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن را ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎن اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ.

·

ﻓﻘﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

·

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮑﯽ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع را از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺘﺒﯽ از اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت
ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﮐﻨﻨﺪه در اﺑﺘﺪای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮑﯽ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

·

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت اﺳﺖ.

·

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺒﺮد.

·

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺗﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮫی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻧﺼﺐ ﺷﺪەاﺳﺖ.

·

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻨﻔﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ م ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
·

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﮐﻨﻨﺪه در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق و وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد
را ﻓﮭﻤﯿﺪەاﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

·

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﮐﻨﻨﺪه ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و ھﻮﯾﺘﯽ ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﻮام ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و در اروﭘﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺟﺎزه ھﺎی اﻗﺎﻣﺖ ،وﯾﺰاھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن در اروﭘﺎ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪﻧﺘﺎن ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﺪﻧﺘﺎن ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آﻧﮭﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ دﻻﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﻓﻨﻼﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ از ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی اﺟﺎزەی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدەاﯾﺪ -ﻧﻈﺮﺗﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ

·

ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺟﻮاب دھﯿﺪ .ھﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ را از ﺧﻮدت در ﻧﯿﺎور .اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

·

ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪە ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ )ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ( را ﮐﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﮐﻨﻨﺪە ﻧﻮﺷﺘﮫاﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺷﺘﺒﺎھﯽ در آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻣﻀﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ ﮐﭙﯽ از آن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
·

در ﻗﺎﻧﻮن دوﺑﻠﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (1 :اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن دوﺑﻠﯿﻦ (2 ،وﯾﺰا ﯾﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ
ﭘﯿﻤﺎن دوﺑﻠﯿﻦ (3 ،ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﮔﺬر از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن دوﺑﻠﯿﻦ (4 ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ .اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
دﻻﯾﻞ را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن دوﺑﻠﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

·

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﻌﺪا ً اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮫ طﻮر ﮐﺘﺒﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﮫ طﻮر
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ھﻮﯾﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪه اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

·

اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺎن اطﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﺗﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اطﻼع ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن ﺧﻄﺮی در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

·

ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ و ﻧﯿﺰ اﺳﻨﺎد و
ﻣﺪارک اراﺋﮫ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

·

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ دادە ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

·

اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﻮد ،ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻨﮕﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

