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اداره مهاجرت تصمیم اتخاذ شده در مورد درخواست پناهندگی را به طور تلفنی یا از 

 طریق ارتباط ویدیویی اعالم می کند

 در دفاتر کار اداره مهاجرت را ابالغ 
ی

از تاری    خ تصمیم های اتخاذ شده در مورد درخواست پناهندگ

تصمیم اتخاذ  به بعد،    ۲۰۲۰/ ۰۴/ ۳۰یم. از تاری    خ ه ا به بعد به دلیل ویروس کرونا قطع نمود  ۲۰۲۰/ ۰۳/ ۱۶
 ویدیویی اعالم یم کنیم تماس  شده را به طور تلفنی یا از طریق  

ایط ویروس ک  های تصمیم رونا، در زمان شر
ی

که از طریق   اتخاذ شده در مورد درخواست پناهندگ
 پست ابالغ یم شود را به طور معمویل ارسال نموده ایم 

 مطلع می شویدتصمیم اتخاذ شده  از پناهجو: بدینگونه

 شما تصمیم گرفتیم، برای شما جهت اطالع دادن تصمیم، وقت  
ی

هنگایم که در مورد درخواست پناهندگ
ی یم کنیم.   تعیی 

ی شده برای شما از طریق کارمند مرکز پذیرش پناهجویان به اطالع شما رسانده یم شود.  •  وقت تعیی 

است، به شما تلفن یم کنیم و یا با شما  اطالع داده در آن زمایی که مرکز پذیرش پناهجویان به شما  •
یم.   تماس ویدیویی یم گی 

جم یا   • جم رزرو شده که تمام گفتگوهای ما را ترجمه یم کند. میر به طور تلفنی  برای این جلسه میر
 ترجمه یم کند.   یا از طریق ارتباط ویدیویی و 

 میم اتخاذ شده را از طریق پست دریافت خواهید نمود. پس از آن، تص •

 در صوریر که بتوان 
ی

را از طریق پست برای شما   تصمیم اتخاذ شده در مورد درخواست پناهندگ
جم برای ابالغ آن نباشد، این تصمیم را فقط از طریق پست   ارسال نمود، و نیازی به رزرو میر

 دریافت خواهید نمود. 

ی تصمیم اتخاذ شده  ، بر روی مهلنر که شما برای   گفیر به شما از طریق تلفن یا تماس ویدیویی
ی نخواهد گذاشت. مهلت تقاضای تجدید نظر از روزی  تقاضای تجدید نظر در تصمیم دارید، تأثی 

 محاسبه یم گردد که تصمیم اتخاذ شده را از طریق پست دریافت کرده اید. 


