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اجازه اقامت فنالند به شما داده نشده است
ی
پناهندگ شما جواب ی
منف داده است.
اداره مهاجرت به درخواست
ی
ی
معن آن این است که شما بر اساس درخواست پناهندگ خود ،اجازه اقامت فنالند
را دریافت نکرده اید.
ی
ی
صورت که عالوه بر درخواست پناهندگ ،درخواست جداگانه ای برای اجازه اقامت
در
هم انجام داده باشید ،تصمیم مربوط به آن را جداگانه دریافت خواهید کرد.

نماینده شما ،وکیل حقوقی تان و کارمندان کمپ پذیرش پناهجویان به شما کمک می کنند
نماینده ی
نی همیشه تصمیمات مربوط به شما را جهت اطالع دریافت یم کند.
ی
اهنمات یم کنند که در مرحله بعدی
حقوق تان و کارمندان کمپ پذیرش پناهجویان شما را ر
نماینده ،وکیل
ی
ی
اتفاق یم افتد.
چه

شما می توانید پس از دریافت تصمیم ،داوطلبانه کشور را ترک کنید و یا به تصمیم اعتراض کنید
▪

بازگشت داوطلبانه
ددر صورتی یم خواهید داوطلبانه به کشورتان برگردید ،یم توانید برای این کار درخواست کمک نمائید.
در این مورد با نماینده خود و کارمند کمپ پذیرش پناهجویان صحبت کنید.
الزمه بر ی ی
گشت این است که والدین شما یا رسپرست تان شما را بپذیرند.
پرداخت کمک هزینه مستلزم آن است که به طور داوطلبانه فنالند را ترک کنید .شما باید درخواست
ی
پناهندگ و ی
اعیاضهایتان که مربوط به آن تصمیم می شود را لغو کنید.
بیشی در مورد بازگشت داوطلبانه به سایت ی
ی
اینی ینن اداره مهاجرت مراجعه کنید:
برای کسب اطالعات
https://migri.fi/paluu
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2
اداره مهاجرت

▪

می توانید از تصمیم به دادگاه اداری اعتراض کنید
اعیاض را در پیوست تصمیم دریافت خواهید کرد .نام این مدرک بیان ی
دستورالعمل انجام ی
اعیاض
( )valitusosoitusاست .وکیل شما ی
اعیاض را برای شما انجام یم دهد .نماینده شما هم در این موضوع به
شما کمک یم کند.

▪

دادگاه اداری در مورد اعتراض شما تصمیم می گیرد
ی
اعیاض شما را رد کند ،یم توانید از دادگاه عایل اداری درخواست اجازه ی
صورت که دادگاه اداری ی
اعیاض
در
ی
ی
ی
.
.
کنید این دادگاه همه اعیاض ها را برریس نیم کند زمات که دیگر نتوان به تصمیم اعیاض کرد ،تصمیم
نهات یم باشد.
ی
دادگاه اداری و دادگاه عایل اداری یم توانند
• تصمیم را لغوکند
• مقرر کند که درخواست شما باید مجددا برریس شود
• مقرر کند که به شما باید اجازه اقامت داده شود یا
ی
اعیاض شما را رد کند.
•
هنگایم که به تصمیم اداره مهاجرت ی
اعیاض یم کنید ،اداره مهاجرت دیگر مقام برریس کننده پرونده شما
نیست.
ی
ی
بیشی ارسال کنید،
صورت که شما با نماینده تان در مورد پرونده خود سؤایل دارید یا یم خواهید اطالعات
در
ی
نماینده تان باید با وکیل حقوق شما یا دادگاه اداری که پرونده شما را برریس یم کند ،تماس بگید.

در تصمیم ذکر شده که چه زمانی می توان شما را از کشور اخراج کرد
به دلیل این که اجازه اقامت فنالند را دریافت نکرده اید ،در تصمیم گفته شده که چه ی
زمات یم توان شما را از
ی
صورت که شما درخواست جداگانه ای برای اجازه اقامت در جریان داشته باشید ،این
کشور اخراج کرد .در
ً
موضوع معموال در تصمییم که به آن درخواست داده یم شود ذکر یم گردد .پلیس مسئول اخراج شما از
کشور است.
تصمیم اخراج از کشور به این ی
معن است که اگر خودتان از فنالند خارج نشوید ،پلیس شما را از کشور اخراج
یم کند .پیش از این که شما را برگردانند ،پلیس اطمینان حاصل یم کند که شما به طور مناسب و امن در
کشور خودتان تحویل گرفته یم شوید و پذیرفته یم شوید.
ً
تعیت شده است .ی
ی
معن آن این است که شما دیگر
احتماال همزمان برای شما ممنوعیت ورود به کشور هم
ی
معین
حق ندارید به فنالند یا منطقه شنگن برگردید .این ممنوعیت یم تواند تا اطالع ثانوی و یا تا مدت زمان
معتی باشد .این موضوع در تصمیم ذکر شده است.
ر
پلیس مقدمات برگرداندن را آماده یم کند ،ی
یعن برای شما بلیط هواپیما تهیه یم کند ،و شما را یا تا مرز فنالند
و یا تا کشور خودتان مشایعت یم کند.

مقامات می توانند همچنین حکم کنند که شما در محل مشخصی زندگی کنید
ی
ی
مرزبات یم تواند حکم کند که شما در محل مشخیص زندگ
اگر شما باید از فنالند خارج شوید ،پلیس یا مقام
ً
ً
ی
معرق کنید .معموال این محل همان محیل است که در زمان برریس
کنید و در آنجا خودتان را مرتبا
ی
درخواست تان در آنجا زندگ یم کردید .پیش از این ،با شما ،نماینده تان و کارمند امور اجتمایع تان در این
مورد گفتگو یم شود و نظر شما شنیده یم شود.
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ی
قانوت هستید ،یم توان شما را بازداشت هم کرد .با این
اگر سن شما باالی  15سال است ویل هنوز زیر سن
حال این خییل نادر است .کودکان زیر سن  15سال را نیم توان به هیچ وجه بازداشت کرد.

در صورتی که شما دلیل جدید برای درخواست پناهندگی دارید ،می توانید درخواست جدید انجام دهید
ی
صورت که شما پس از این که تصمیم اداره مهاجرت در مورد درخواست تان قطعی و نهایی شد ،دلیل
در
ی
ی
.
جدید برای درخواست پناهندگ دارید ،یم توانید درخواست جدید پناهندگ کنید درخواست جدید را باید به
محض این که دلیل یا نیاز آن وجود دارد ،انجام داد.

شما باید دلیل داشته باشید که چرا قبال دالیل جدید را ارائه نکرده اید
ً
دلیل این که چرا دالیل جدید را قبال نگفته اید ،باید چنان باشد که شما خودتان نیم توانسته اید بر روی آن
ارزیات یم کند که آیا در مورد درخواست جدیدتان تحقیق یم کند .در
تأثی بگذارید .پس از آن ،اداره مهاجرت
ر
ی
ی
صورت که نظر اداره مهاجرت این باشد که شما دالیل جدیدی برای درخواست پناهندگ ندارید ،در این مورد
تصمیم یم گیند که درخواست شما مورد تحقیق قرار نگید .این تصمیم به شما و نماینده تان ابالغ یم شود.

حق انجام کار خود را بررسی کنید
اگر سن شما باالی  ۱۵سال است و در فنالند کار کرده اید ،بالفاصله همراه نماینده خود تصمییم که
معتی است یا خی.
دریافت کرده اید را برریس کنید که آیا حق انجام کار شما هنوز ر
ی
در این تصمیم ذکر شده که حق انجام کار شما چه ی
صورت که شاغل هستید و حق
زمات پایان یم یابد .در
انجام کار شما پایان یم یابد ،بالفاصله به کارفرمای خود اعالم کند .نماینده شما در این موضوع هم به شما
کمک یم کند.

برای دریافت اطالعات بیشتر
•
•

به سایت ی
اینی ی
نن اداره مهاجرت مراجعه کنیدmigri.fi/turvapaikka-suomesta :
به ویدیوی اداره مهاجرت "تصمیم ی
منف" مراجعه کنیدmigri.fi/videot- :
turvapaikanhakijoille

