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 شما اجازه اقامت فنالند را دریافت کرده اید

 

 شما جواب مثبت داده است. اداره مهاجرت 
ی

  به درخواست پناهندگ
 دریافت کرده اید. فنالند را تا مدت زمان معینی معنی آن این است که شما اجازه اقامت 

 

 

 دریافت تصمیم را بالفاصله به وکیل حقوقی خود و کارمند کمپ پذیرش پناهجویان اطالع دهید

 شما و کمپ پذیرش پناهجویان به طور اتوماتیک از این تصمیم اطالع پیدا نیم کنند. 
ی

 وکیل حقوق
 

صورت کارمند  مهم است که به کارمند کمپ پذیرش پناهجویان بگوئید که اجازه اقامت گرفته اید. در این 
 یم افتد. 

ی
 کمپ پذیرش پناهجویان یم تواند به شما بگوید که در مرحله بعدی چه اتفاق

 
 به وکیل حقوقی خود هم بگوئید که تصمیم اداره مهاجرت را دریافت کرده اید. 

 همراه تصمیم، کارت اجازه اقامت دریافت می کنید

که اجازه است در فنالند را دارید. در این کارت ذکر شده  بودنکارت اجازه اقامت ثابت یم کند که شما حق 
 . می با شداقامت شما چقدر معتبر 

 
کارت را گم نکنید. اگر کارت را گم کردید، در دفبی خدمات اداره مهاجرت وقت رزرو کنید تا بتوان برای شما  

 . مشمول هزینه می باشدجدید کارت صدور  کارت جدید سفارش داد. 
 

 فنالند زندگی می کنید، باید مدرک مسافرتی معتبر داشته باشیدهنگامی که در 
 

داشته باشید،  بر اساس قانون فنالند شما باید مدرک مسافرتی معتبر داشته باشید. وقنی که مدرک مسافرتی 
 یم توانید از فنالند خارج شوید و دوباره به فنالند برگردید. 

 وی دریافت کرده ایدحفاظت ثاندر صورتی که در فنالند پناهندگی یا 

دریافت کرده اید، می توانید گذرنامه کشور خود را نگه ثانوی حفاظت در صورتی که در فنالند پناهندگی یا 

دریافت کنید.  را دارید و یا می توانید در صورت تمایل مدرک مسافرتی پناهندگان یا گذرنامه اتباع بیگانه

شما نمی توانید همزمان گذرنامه کشور خود و مدرک مسافرتی صادره از فنالند را داشته باشید. در صورتی 

که هنوز گذرنامه کشور خود را دارید، باید هنگام دریافت مدرک مسافرتی پناهندگان یا گذرنامه اتباع بیگانه، 

 آن را در اختیار اداره مهاجرت بگذارید.

 

ی که گذرنامه کشور خود را نداشته باشید، باید درخواست مدرک مسافرتی پناهندگان یا گذرنامه در صورت

 اتباع بیگانه کنید:

 اگر به شما پناهندگی داده شده، می توانید مدرک مسافرتی پناهندگان دریافت کنید،

افت کنید. این درخواست ها اگر به حفاظت درجه دوم یا جانبی داده شده، می توانید گذرنامه اتباع بیگانه دری

 .مشمول هزینه می باشند
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گذرنامه کشور خود را  ثانویدر نظر داشته باشید که در صورتی که پس از دریافت پناهندگی یا حفاظت 

 منجر شود. ثانویبگیرید، این موضوع می تواند به خاتمه دادن یا لغو کردن پناهندگی یا حفاظت 

 اجازه اقامت دریافت کرده ایددر صورتی که بر اساس دیگری 

اجازه اقامت دریافت کرده اید، باید ثانوی در صورتی که بر اساس دیگری به غیر از پناهندگی یا حفاظت 

 گذرنامه معتبر کشور خود را داشته باشید و یا باید گذرنامه جدید کشور خود را درخواست کنید.

 

و یا برای دریافت گذرنامه  هستید تابعیتبدون یا  ید،اگر نمی توانید از مقامات کشور خود گذرنامه بگیر

اتباع بیگانه دلیل ویژه دیگری وجود داشته باشد، می توانید گذرنامه اتباع بیگانه دریافت کنید. در این 

صورت اداره مهاجرت بررسی می کند که آیا می توان برای شما گذرنامه اتباع بیگانه صادر کرد. برای این 

 بلغ مربوطه را پرداخت کنید.درخواست باید م

 حق انجام کار شما در تصمیم تان ذکر شده است

. حق انجام کار را یم توانید از کارت اجازه در تصمیم ذکر شده که  آیا شما حق انجام کار در فنالند دارید یا خبر
 اقامت خود هم برریس کنید. 

 می شویدشهر وند رشه شما 

نقل ثبت و شما را برای مالقات دعوت یم کند و در مورد مسائل مربوط به کارمند کمپ پذیرش پناهجویان 
مکان به شهر شما را راهنماتی یم کند. او به شما در جستجوی مسکن کمک یم کند. شما خودتان هم یم 

 ت کنید. ا کارمند کمپ پذیرش پناهجویان صحبتوانید بدنبال مسکن بگردید. در مورد برنامه های خود ب
 

 میل )کال،  هنقل مکان به شهر، از جمله بثبت و ط با در ارتبا
ی

-TE(، اداره کار )Kelaاداره بازنشستگ

toimisto جمعیت اداره اطالعات دیجیتالی و ( و(Digi- ja väestötietovirasto ) .مراجعه خواهید کرد
قبیل خدمات  پس از نقل مکان، دیگر ارباب رجوع کمپ پذیرش پناهجویان نخواهید بود. خدمات خود، از 

 درماتی و اجتمایع را از شهر خود دریافت خواهید کرد. 

 می توانید بدون نیاز به جواز جداگانه، تحصیل کنید

برای تحصیل نیازی به جواز جداگانه یم توانید درخواست محل تحصیل کنید و محل تحصیل را بپذیرید. 
 ندارید. 

 سایی کنیدعالوه بر این، می توانید از پلیس درخواست کارت شنا

می توانید از پلیس درخواست کارت شناسایی کنید که یک مدرک شناسایی شخصی رسمی است. این کارت 

انجام کارهای اداری در فنالند را آسان می کند. از جمله برای باز کردن حساب بانکی در فنالند، به مدرک 

 .مشمول هزینه می باشد شناسایی شخصی احتیاج دارید. این درخواست

 

توجه داشته باشید که مدرک مسافرتی یا گذرنامه اتباع بیگانه حتی در مواردی که هویت ثابت نشده هم در آن 

ذکر نشده باشد، مدرک شناسایی شخصی رسمی نیستند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ثابت کردن 

 هویت به سایت اینترنتی اداره مهاجرت مراجعه کنید:

.varmistamatta-migri.fi/henkilollisyys  
 

 

 

 

 

https://migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta
https://migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta
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 کنداقدام درخواست اجازه اقامت فنالند برای اکنون عضو خانواده شما می تواند 

ی شده است که چه کساتی جزو آن دسته از اعضای خانواده  هستند که یم توانند شما در قانون فنالند تعییر
نوع  عضو خانواده بهبرای یک دریافت اجازه اقامت فنالند  شرایطا دریافت کنند.  اجازه اقامت فنالند ر 

 دارد.  این درخواست   اجازه اقامت شما 
ی

 . مشمول هزینه می باشدبستگ
 

 در 
ی

دریافت کرده اید، بهبی است که توجه کنید در قانون فنالند مهلت هاتی وجود صورتی که شما پناهندگ
. در صورتی که امرار معاش عضو خانواده د که مربوط به این یم شوند که آیا ندار  ی باشد یا خبر شما باید تأمیر

 دریافت کرده اید، همراه با تصمیم، یک 
ی

شما فرستاده یم شود که در آن دستورعمل برای در فنالند پناهندگ
ی در مورد این که عضو خانواده شما چگونه یم تواند درخواست اجازه اقامت فنالند را انجام  اطالعات بیشبی

 دهد، وجود دارد. 
 

ننی ما مراجعه  به اجازه اقامت عضو خانواده درخواست برای کسب اطالعات بیشبی در مورد  سایت اینبی
 . suomeen-luokse-migri.fi/perheenjasenenکنید: 

 بخاطر داشته باشید که اجازه اقامت خود را تمدید کنید

برای این که بتوانید پس از پایان اعتبار اجازه اقامت فعیل تان، به اقامت خود در فنالند ادامه دهید، باید 
 ز پایان اعتبار اجازه اقامت فعیل تان، درخواست تمدید اجازه اقامت نمائید. پیش ا

 
نت انجام داد. برای  درخواست تمدید اجازه اقامتبهبی است که همیشه در صورت امکان،  را از طریق اینبی

ننی ما مراجعه کنید: به دستورالعمل مربوطه   migri.fi/jatkolupaسایت اینبی
 

نت در دفبی  پس از این که درخواست را پر کردید، یا برای شناساتی و یا برای تحویل درخواست، از طریق اینبی
ید. خدمات رزرو وقت در  ننی ما وجود دارد: خدمات ما وقت بگبر  . migri.vihta.comسایت اینبی

 
ی را همراه خود داشته باشید. برای  های مورد نبر ی پیش از آمدن به دفبی خدمات، برریس کنید که همه چبر

ننی اداره مهاجرت مراجعه  به مطالعه دستورالعمل ها در مورد انجام دادن امور در دفبی خدمات،  سایت اینبی
 . palvelupisteessa-asioit-migri.fi/nain کنید: 

 دریافت کرده ایدثانوی در صورتی که در فنالند پناهندگی یا حفاظت 

دریافت کرده اید، احتماالً می توانید پس از اولین اجازه  ثانویحفاظت در صورتی که در فنالند پناهندگی یا 

دریافت کنید. در این صورت، شما باید چهار سال در فنالند زندگی اقامت خود مستقیماً اجازه اقامت دائم 

 کرده باشید. 

 

 اطالعات بیشتر در مورد اجازه اقامت دائم در سایت اینترنتی ما وجود دارد:
.oleskelulupa-migri.fi/pysyva 

و اطالعات تماس شما تغییر می  مسافرتی می کنیدک مدرتمدید اجازه اقامت یا در صورتی که درخواست 

  کنند، تغییرات را بالفاصله به اطالع اداره مهاجرت برسانید

که درخواست شما در اداره   شرایطیاین اطالعات را همیشه در  ات شما باید اطالعات تماس و تغیبر 
اداره مهاجرت یم تواند در زمان برریس، یا با ع دهید. مهاجرت تحت برریس است، به اداره مهاجرت اطال 

پست معمویل که به خانه تان یم آید و یا از طریق نامه ای که به شما اطالع یم دهد که برای شما پست 
ید، برای شما پست بفرستد.   ارسال شده و باید آن را از محیل که در این اطالعیه ذکر شده، تحویل بگبر

 
نت در در صورتی که درخوا ونیگ انجام داده اید، اطالعات تماس خود را در اینبی ست خود را به طور الکبی

 enterfinland.fi( تغیبر دهید: Enter Finlandخدمات انجام امور انبی فینالند )
 

https://migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen
https://migri.fi/jatkolupa
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://migri.fi/nain-asioit-palvelupisteessa
https://migri.fi/pysyva-oleskelulupa
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
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انجام داده اید، اطالعات تماس تغیبر یافته خود را با فریم که  در صورتی که درخواست خود را به طور کاغذی
ننی ما وجود دارد: در  اطالع دهید. این فرم را از  ilmoittaminen-migri.fi/muutoksistaسایت اینبی

دفبی خدمات اداره مهاجرت، به این دفبی بیاورید. فرم  کاری  ه اداره بفرستید و یا آن را در ساعاتبطریق پست 
 را در داخل یک پاکت نامه بگذارید و به صندوق پسنی دفبی خدمات بیاندازید. 

 

 لغو کرد یا  ودر آورد به حالت تعلیق را می توان در برخی شرایط  شما حفاظت ثانوی پناهندگی یا 

شما ثانوی حفاظت اگر مثالً به کشور خودتان سفر کنید و یا گذرنامه کشور خود را بگیرید، به پناهندگی یا ا

 می توان خاتمه داد و اجازه اقامت شما را لغو کرد.

 

در صورتی که اطالعات نادرست یا منحرف کننده به مقامات داده باشید که بر روی تصمیمی که آنها گرفته 

 شما می توان خاتمه داد.ثانوی ه باشد، به پناهندگی یا حفاظت اند تأثیر گذاشت

 

و لغو، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که آیا  حالت تعلیقاداره مهاجرت در ارتباط با بررسی 

پایه و اساسی برای اجازه اقامت شما وجود دارد. در این هنگام اداره مهاجرت همزمان بررسی می کند که 

 ن شما را از فنالند دیپورت کرد و برای شما ممنوعیت ورود به کشور وضع نمود.آیا می توا

 

مورد بررسی قرار  باره شما دو ثانویارتکاب به جرم می تواند دلیلی برای این باشد که پناهندگی یا حفاظت 

شما و دیپورت تان  ثانویگیرد. این بررسی می تواند منجر به خاتمه دادن یا لغو کردن پناهندگی یا حفاظت 

 از کشور شود.

 

 می توانید بعداً درخواست تابعیت فنالند را نمائید
 

 کرد متوالیپس از این که چهار یا پنج سال 
ی

ید، یم توانید درخواست تابعیت فنالند را ه ادر فنالند زندگ
 به این دارد که نمائید. 

ی
 در فنالند بستگ

ی
اجازه اقامت شما بر چه اسایس صادر شده و آیا مدت زمان زندگ

ط دریافت تابعیت این است که  بلد هستید کهزبان فنالندی یا سوئدی را به آن خوتر  مطالبه یم شود. پیش شر
اقتصادی هم بتوانید در فنالند امرار  لحاظهویت شما به طور قابل اعتماد مشخص شده باشد. شما باید از 

 توانند مانع دریافت تابعیت شوند. معاش کنید. جرم ها یم 

 برای دریافت اطالعات بیشتر

ننی اداره مهاجرت مراجعه کنید: به  •  suomesta-migri.fi/turvapaikkaسایت اینبی

migri.fi/videot- " مراجعه کنید: تصمیم مثبتاداره مهاجرت "به ویدیوی  •

turvapaikanhakijoille 

https://migri.fi/muutoksista-ilmoittaminen
https://migri.fi/turvapaikka-suomesta
https://migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille
https://migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille

