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 دریافت کردەاید  تشما از فنلند جواز اقام
 

 شما برایتان یک فیصلە مثبت 
ی

 ریاست امور مهاجرین در مورد درخواست پناهندەگ
 موقت فنلند را تدادە است. این بە معنای این است کە شما جواز اقام انجام

 دریافت کردەاید.  
 

 تان و کارمندان کمپ پناهجویان اطالع دهید 
ی

 در بارە دریافت این فیصلە فوری بە وکیل حقوق

 شما و کمپ پناهجویان بە صورت اتوماتیک 
ی
 از این فیصلە باخبر نیم شوند. وکیل حقوق

 
دریافت کردەاید. کارمندان  تمهم است کە بە کارمندان کمپ پناهجویان بگویید کە شما جواز اقام

 خواهد افتاد.   یم کنند  شما را رهنمای   توانند یم  کمپ پناهجویان آنوقت
ی
 کە بعد از این چە اتفاق

 
ن   خودتان هم بگویید کە فیصلە ریاست امور مهاجرین را دریافت کردەاید. همچنی 

ی
 بە وکیل حقوق

 را هم دریافت یم کنید  تبە همراە فیصلە کارت جواز اقام

تصدیق یم کند کە شما حق بودن در فنلند را دارید. در کارت قید شدە است کە  تکارت جواز اقام
 شما چە مدت اعتبار دارد.  تجواز اقام

 
ید  کارت را گم نکنید. در صورتیکە کارت را گم کنید، از دفتر خدمات ریاست امور مهاجرین نوبت بگتر

 ای کارت جدید باید هزینە پرداخت کرد. تا بتوان برای شما کارت جدید سفارش داد. بر 
 

 یم کنید، شما باید جواز سفر دارای اعتبار داشتە باشید 
ی

 وقتی کە در فنلند زندەگ
 

بر اساس قانون فنلند شما باید جواز سفر دارای اعتبار داشتە باشید. وقتی کە شما جواز سفر دارید، 
 یم توانید از فنلند بە خارج سفر کنید و بە فنلند برگردید. 

  موقعیتدر صورتیکە از فنلند  ▪
ی

 ثانوی حفاظت موقعیتیا  (pakolaisasema) پناهندەگ

(toissijainen suojeluasema)  دریافت کردەاید 

 یا  موقعیتدر صورتیکە برای شما 
ی

 شدە است، در فنلند ثانوی دادە  حفاظت موقعیتپناهندەگ
یم توانید پاسپورت وطن خود را نگاە دارید یا اگر بخواهید یم توانید جواز سفر پناهندەگان یا 

شما همزمان نیم توانید پاسپورت وطن خود و جواز سفر . کنید پاسپورت اتباع بیگانە را دریافت  
صادر شدە از طرف فنلند را با هم داشتە باشید. در صورتیکە شما هنوز هم پاسپورت وطن خود را 
دارید، وقتر کە شما جواز سفر پناهندەگان یا پاسپورت اتباع بیگانە را دریافت یم کنید، باید آنرا بە 

 هید. ریاست امور مهاجرین تحویل د
 

در صورتیکە شما پاسپورت وطن خود را ندارید، شما باید جواز سفر پناهندەگان یا پاسپورت اتباع 
 : بیگانە را درخواست کنید 
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 دادە شدە است، یم توانید جواز سفر پناهندەگان را  •
ی

در صورتیکە برای شما پناهندەگ
 دریافت کنید، 

انوی دادە شدە، یم توانید ث حفاظت موقعیتاز طرف دیگر در صورتیکە برای شما  •
 باید هزینە پرداخت کرد.  این پاسپورتها  تقاضایدریافت کنید. برای  را  پاسپورت اتباع بیگانە

 
 یا  موقعیتتوجە کنید کە در صورتیکە بعد از دریافت 

ی
ثانوی،  حفاظت موقعیتپناهندەگ

ید   یا  موقعیت یا باطل کردن پس گرفتر  ، این یم تواند سبب پاسپورت وطن خود را بگتر
ی

پناهندەگ
 شود.  شما ثانوی  حفاظت موقعیت

 دریافت کردەاید  تدالیل دیگری جواز اقام ر اساسدر صورتیکە ب ▪

 یا  موقعیتغتر از در صورتیکە بر اساس دالیل دیگری 
ی

جواز  ،ثانوی حفاظت موقعیتپناهندەگ
وطن خود را داشتە باشید یا شما باید  از  دریافت کردەاید، شما باید پاسپورت دارای اعتبار  تاقام

 وطن خود درخواست نمایید.  از  پاسپورت جدید 
 

ید، شما  در صورتیکە شما بدون ملیت نیم توانید از مقامات دولتر وطن خودتان پاسپورت بگتر
 شما یم توانید  ،هستید یا برای دریافت پاسپورت اتباع بیگانە دلیل خاص دیگری وجود داشتە باشد 

کە آیا یم . در این مورد ریاست امور مهاجرین برریس یم کند  اتباع بیگانە را دریافت نمایید  پاسپورت
 باید هزینە پرداخت کرد. این پاسپورت  یاتقاض . برایصادر کرد توان برای شما پاسپورت اتباع بیگانە 

 در فیصلە در بارە حق کار کردن شما گفتە شدە است 

ن حق  شما حق کار کردن در فنلند را دارید. در فیصلە گفتە شدە است کە آیا  شما یم توانید همچنی 
  برریس کنید.  تکار کردن را از روی کارت جواز اقام

 شما ساکن یک شاروایل خواهید شد 

شما را رهنمای   کوچ کردنکارمند کمپ پناهجویان با شما مالقات یم کند و در موضوعات مربوط بە  
او در جستجو کردن خانە بە شما کمک یم کند. خودتان هم یم توانید خانە جستجو کنید. یم کند. 

 در بارە پالن های خودتان با کارمند کمپ پناهجویان صحبت کنید. 
 

، دفبی کار و (Kela) ی عامەشما بە ارگانهای  مانند ریاست تقاعد در ضمن کوچ کردن بە شاروایل
مراجعە   (Digi- ja väestötietovirasto) ثبت احوال نفوسو ریاست  (TE-toimisto)معیشت 

صیح  مراقبتهایخواهید کرد. بعد از کوچ کردن دیگر مراجع کمپ پناهجویان نیستید. خدمایی مانند 
 را از شاروایل خودتان دریافت خواهید کرد. اجتمایع  خدمات و 

  تحصیل کنید جواز جداگانە یم توانید  نیاز بەبدون 

برای در صورت قبویل در مکتب ثبت نام نمایید. درخواست کنید و کردن یم توانید برای تحصیل  
 تحصیل کردن نیاز بە جواز جداگانە ندارید. 

 کارت شناسایی نمایید   صدور  اینها یم توانید از پولیس درخواست بر عالوە 

یم باشد. این یم توانید از پولیس درخواست صدور کارت شناسایی کنید کە یک سند هویت رسیم 
افتتاح حساب بانیک در فنلند نیاز کارت انجام کارهای شما را در فنلند آسانبی یم کند. برای مثال برای 

 کارت شناسای  باید هزینە پرداخت کرد.   درخواستبە سند هویت دارید. برای 
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 ،تە باشید کە جواز سفر پناهندەگان یا پاسپورت اتباع بیگانە سند هویت رسیم نیستند توجە داش
ی درج نشدە باشد.  آن زمان هم کەحتی  ن در این پاسپورتها در بارە عدم اطمینان از هویت شخص چب 

نتی ریاست امور مهاجرین بە معلومات بیشبی در بارە حصول اطمینان از هویت را  در سایت انبی
 . varmistamatta-migri.fi/henkilollisyysل پیدا یم کنید: آدرس ذی

 نماید  تخانوادە شما یم تواند از فنلند درخواست جواز اقام عضو اکنون 

کە یم توانند هستند  شما کە چە کسای  چنان عضوی از خانوادە در قانون فنلند تعیتر  شدە است  
وط الزمە برای اعضای خانوادە جهت دریافت جواز اقام تجواز اقام  تفنلند را دریافت نمایند. شر

 بە این دارد کە شما چە نوع جواز اقام
ی

 تدریافت کردەاید. برای درخواست جواز اقام را  تر بستگ
 اعضای خانوادە باید هزینە پرداخت کرد. 

 
 در  موقعیتدر صورتیکە 

ی
یافت کردەاید، بهتر است متوجە باشید کە در قانون فنلند پناهندەگ

خانوادە شما تأمتر  شدە باشد. در  عضو میعادهایی وجود دارد مربوط بە اینکە آیا باید معیشت 
 دریافت کردەاید، بە همراە فیصلە رهنمایی را دریافت خواهید  موقعیت در فنلند  صورتیکە

ی
پناهندەگ

خانوادە شما چگونە یم تواند از فنلند درخواست  عضو و اینکە کرد کە در آن در بارە این موضوع 
  تجواز اقام

 
 . دادە یم شود نماید، معلومات اضاف

 
 در بارە درخواست جواز اقام

 
نتی ما بە آدرس ذیل اعضای خانوادە را  تمعلومات اضاف در سایت انبی
 . suomeen-luokse-migri.fi/perheenjasenenپیدا یم کنید: 

 تان را تمدید کنید ت جواز اقامکە یادتان باشد  

فعیل تان بە اقامت در فنلند ادامە دهید، قبل از  تاقامبرای اینکە بتوانید بعد از خاتمە اعتبار جواز 
 اینکە اعتبار جواز فعیل تان بە پایان برسد، شما باید برای تمدید جواز درخواست نمایید. 

 
نت انجام دهید.  درخواست تمدید جواز  ،وقت کە امکان دارد  میشەبهبی است ه را از طریق انبی

نتی ما برریس کنید: رهنمای  ها در این مورد را از سایت ان   migri.fi/jatkolupaبی
 

از طریق برای تشخیص هویت یا برای ارایە درخواست وقتی کە درخواست را خانە پری کردید، 
نت  ن نوبت را دفبی خدمات از انبی ید. خدمات گرفیی نتی ما از آدرس ذیل پیدا  در نوبت بگب  سایت انبی

  migri.vihta.comیم کنید: 

 
قبل از اینکە بە دفبی خدمات بیایید، برریس کنید کە شما تمام اسناد الزم را همراە خود داشتە باشید. 

نتی ریاست امور مهاجرین از آدرس رهنمای  ها در بارە  انجام کارها در دفبی خدمات را در سایت انبی
 palvelupisteessa-asioit-migri.fi/nainذیل بخوانید: 

  موقعیتدر صورتیکە   ▪
ی

 ثانوی دریافت کردەاید  حفاظت موقعیت یا  پناهندەگ

 یا  موقعیتورتیکە شما در ص
ی

، احتماال" یم حفاظت ثانوی دریافت کردەاید  موقعیتپناهندەگ
ن جواز اقام دائیم دریافت نمایید. شما باید آنوقت  ت، مستقیما" جواز اقامتتوانید بعد از اولی 

 کردە باشید.  
ی

 چهار سال در فنلند زندەگ
 

نتی ما از آدرس ذیل پیدا یم کنید:  تمعلومات بیشبی در بارە جواز اقام دائیم را در سایت انبی
oleskelulupa-migri.fi/pysyva 

https://migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta
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
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 ارتبایط شما تغییر  تدر صورتیکە برای تمدید جواز اقام
ی

یا جواز سفر درخواست یم کنید و نشای

ات فور   بە ریاست امور مهاجرین اطالع دهید   ییم کند، در بارە این تغییر

 یم باشد، شما باید نشای  
ی

وقتر کە یک درخواست شما در ریاست امور مهاجرین در دست رسیدەگ
ات مربوط بە آنرا همیشە بە ریاست امور مهاجرین اطالع دهید.  ریاست امور ارتبایط خود و تغیتر

 بە درخواست شما 
ی

معمویل را برای  نامە بە ذریعە پست یکمهاجرین یم تواند در هنگام رسیدەگ
را در بارە رسیدن یک بستە پستر دریافت  یک اعالننامە  ذریعەیم توانید شما بە خانە بفرستد یا 

ید.  ،ذکر شدە اعالنکنید کە شما باید آنرا از مکای  کە در   تحویل بگتر
 

ونییک انجام دادەاید، نشاین  نت در  ارتبایطاگر درخواست خود را بە صورت الکبی خود را در انبی

 فنلند( تغیب  دهید:  Enter Finland –خدمات کاربری 
 enterfinland.fi)انبی

 

ات بوجود آمدە در نشاین ارتبایط را از طریق  اگر درخواست را روی ورق انجام دادەاید، تغیب 
نتی ما در آدرس ذیل پیدا یم کنید، اطالع دهید: فورمەای   migri.fi/muutoksista-کە در سایت انبی

ilmoittaminen  . فورمە را بە ذریعە پست بە ریاست بفرستید یا خودتان آنرا در اوقات کار بە دفبی
خدمات ریاست امور مهاجرین تحویل دهید. فورمە را داخل پاکت نامە بگذارید و آنرا بە صندوق 

 پستی دفبی خدمات بیندازید.  

 یا  موقعیتدر بعضی حاالت 
ی

یا پس گرفت حفاظت ثانوی شما را یم توان  موقعیتپناهندەگ

 باطل نمود 

 یا پ موقعیت
ی

را باطل  تو جواز اقام پس گرفتحفاظت ثانوی شما را یم توان  موقعیتناهندەگ
را  تانبرای مثال شما بە وطن خودتان مسافرت کنید یا پاسپورت وطن خوددر صورتیکە  ،کرد 

ید.   بگب 
 

 یا  موقعیت
ی

حفاظت ثانوی شما را یم توان باطل کرد، در صورتیکە شما  موقعیتپناهندەگ
 معلومات غلط یا گمراە کنندە بە مقامات دولتر دادەاید کە روی فیصلە تأثتر گذاشتەاند. 

 
برریس یم کند کە آیا برای ادامە یا باطل نمودن،  پس گرفتر   سنجشریاست امور مهاجرین در ضمن 

نوقت ریاست امور مهاجرین همچنتر  برریس یم کند کە آیا شما دالییل وجود دارد. آ تجواز اقام
  برایتان ممنوعیت ورود بە کشور تعیتر  کرد. شما را یم توان از فنلند اخراج کرد و 

 
 یا  موقعیتمرتکب جرم شدن یم تواند دلییل باشد برای اینکە 

ی
حفاظت ثانوی  موقعیتپناهندەگ
 یا باطل شدن پس گرفتر  شما را بتوان مورد برریس مجدد قرار داد. این برریس یم تواند سبب 

 یا  موقعیت
ی

 و اخراج شما شود.  حفاظت ثانوی موقعیتپناهندەگ
 

 شما یم توانید بعدا" برای تابعیت فنلند درخواست نمایید 
 

 کردەاید، یم توانید برای گرفتر  تابعیت فنلند وقتر کە چهار یا پنچ سال 
ی

بدون وقفە در فنلند زندەگ
 بە این دارد کە بر چە اسایس جواز اقامدرخواست نمایید. 

ی
 مقتضن بستیک

ی
برای  تمدت زمان زندەگ

ط صحبت یم کنید. یم باشد، الزم  ای کەشما دادە شدە و آیا زبان فنلندی یا سویدین را بە اندازە شر
روشن و مشخص شدە باشد. شما دریافت تابعیت اینست کە هویت شما بە صورت موثق  الزم برای

ن کنید. جرائم یم توانند مانع از  ن باید بتوانید در فنلند از لحاظ مایل معیشت خود را تأمی  همچنی 
 دریافت تابعیت شوند. 

 
 

https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://migri.fi/muutoksista-ilmoittaminen
https://migri.fi/muutoksista-ilmoittaminen
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 بیشیی معلومات حاصل یم کنید 
 

نتر ریاست امور مهاجرین:  •  suomesta-migri.fi/turvapaikkaاز سایت انتر

 turvapaikanhakijoille-migri.fi/videot از ویدیوی ریاست امور مهاجرین "فیصلە مثبت":  •

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

