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برای شما جواز اقامت فنلند دادە نشدە است
ی
ریاست امور مهاجرین در مورد درخواست پناهندەگ شما برایتان یک فیصلە منف
ی
انجام دادە است .این بە معنای آن است کە شما بر اساس درخواست پناهندەگ تان
جواز اقامت فنلند را دریافت نکردەاید.
ی
در صورتیکە عالوە بر درخواست پناهندەگ ،درخواست جواز اقامت جداگانەای انجام
دادەاید ،در مورد آن فیصلە جداگانەای دریافت خواهید کرد.

ی
ی
نمایندە قانون شما ،وکیل حقوق تان و کارمندان کمپ پناهجویان بە شما کمک یم کنند
همچنی نمایندە قانون (رسپرست) شما همیشە در مورد فیصلە مربوط بە شما اطالع حاصل یم
کند.
ی
رهنمان یم کنند کە بعد از
نمایندە قانون شما ،وکیل حقوق تان و کارمندان کمپ پناهجویان شما را
ی
ی
اتفاق یم افتد.
این چە

بعد از دریافت فیصلە یم توانید داوطلبانە خارج شوید یا از این فیصلە درخواست استیناف کنید
▪

عودت داوطلبانە
در صورتیکە یم خواهید داوطلبانە بە وطن خودتان عودت کنید ،برای عودت یم توانید تقاضای
ی
حقوق تان و کارمندان کمپ پناهجویان صحبت کنید.
کمک کنید .در بارە این موضوع با نمایندە
ررسط الزمە عودت این است کە والدین تان یا رسپرست تان ،شما را تحویل بگیند.
ی
ررسط الزمە دادن کمک این است کە داوطلبانە از فنلند خارج شوید .شما باید درخواست پناهندەگ
خودتان و یا درخواست استیناف انجام شدە مربوط بە آن را باطل کنید.
بیشی در بارە عودت داوطلبانە را در سایت ی
ی
انی ینت ریاست امور مهاجرین از آدرس ذیل
معلومات
پیدا یم کنیدhttps://migri.fi/paluu :

▪

یم توانید نسبت بە این فیصلە از محکمە امور اداری درخواست استیناف کنید
ی
رهنمان چگونگ درخواست استیناف را بە صورت ضمیمە فیصلە دریافت یم کنید .بە این ورق
ی
رهنمای درخواست استیناف گفتە یم شود .وکیل از طرف شما درخواست استیناف را انجام یم
دهد .همچنی نمایندە قانون هم در این موضوع بە شما کمک یم کند.
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▪

محکمە امور اداری در بارە درخواست استیناف شما فیصلە یم کند
در صورتیکە محکمە امور اداری درخواست استیناف شما را رد کند ،یم توانید از محکمە عایل امور
اداری درخواست اجازە استیناف نمایید .محکمە عایل امور اداری تمام درخواستهای استیناف را
ی
نهان است.
برریس نیم کند .وقت کە دیگر نتوان از فیصلە درخواست استیناف کرد ،فیصلە ی
محکمە امور اداری و محکمە عایل امور اداری یم تواند
• فیصلە را باطل کند
ی
ی
• دستور دهد تا درخواست پناهندەگ شما دوبارە مورد رسیدەگ قرار گید
• دستور دهد تا بە شما جواز اقامت دادە شود یا
• درخواست استیناف شما را رد کند
ی
وقت کە از فیصلە ریاست امور مهاجرین درخواست استیناف یم کنید ،دیگر ریاست امور مهاجرین
ی
مسئول رسیدەگ بە موضوع شما نیم باشد.
ی
ی
سواالن دارید یا یم
در صورتیکە شما بە همراە نمایندە حقوق تان در ارتباط با موضوع خودتان
ی
ی
خواهید معلومات اضاق بفرستید ،نمایندە حقوق شما باید با وکیل حقوق تان یا با محکمە امور
ی
اداری کە بە دوسیە شما رسیدەگ یم کند ،در ارتباط شود.

در فیصلە گفتە شدە است کە چە وقت شما را یم توان از کشور اخراج کرد
بە دلیل اینکە از فنلند جواز اقامت دریافت نکردەاید ،در فیصلە گفتە شدە است کە چە وقت شما
را یم توان از کشور اخراج کرد .در صورتیکە شما باز هم یک درخواست جواز اقامت جداگانە در
ی
دست رسیدەگ داشتە باشید ،در بارە این موضوع معموال" در آن فیصلە گفتە خواهد شد .پولیس
مسئول اخراج کردن شما از کشور یم باشد.
فیصلە اخراج از کشور بە معنای این است کە در صورتیکە خودتان از فنلند خارج نشوید ،پولیس
شما را از کشور اخراج خواهد کرد .قبل از باز گرداندن شما پولیس اطمینان حاصل یم کند از اینکە
شما را در وطن خودتان بە صورت امن و مناسب تحویل یم گیند.
همزمان توانستە شدە برای شما ممنوعیت ورود بە کشور تعیی شود .این بە معنای اینست کە شما
نیم توانید بە فنلند یا کشورهای منطقە شنگن ( )Schengenبرگردید .این ممنوعیت یم تواند برای
مدت نامحدود یا برای مدت زمان محدود اعتبار داشتە باشد .در بارە این موضوع در فیصلە برایتان
گفتە یم شود.
ی
پولیس برای عودت دادن شما آمادگ یم گید یعت تکت های طیارە را برای شما ترتیب یم دهد و
شما را یا تا رسحد فنلند و یا تا وطن خودتان همرایه یم کند.

ی
ی
دولت یم توانند دستور دهند تا شما در یک مکان مشخص زندەگ کنید
مقامات
در صورتیکە شما باید از فنلند خارج شوید ،پولیس یا مقامات رسحدی یم توانند دستور دهند تا
ی
شما در یک مکان مشخص زندەگ کنید و در آنجا بە طور منظم حاضی بدهید .معموال" این مکان
ی
ی
ی
مانند همان مکان است کە در زمان رسیدەگ بە درخواست پناهندەگ تان در آنجا زندەگ کردەاید.
ی
قبل از آن نظر شما و نمایندە حقوق تان و همچنی مسئول امور اجتمایع شما در بارە این موضوع
شنیدە یم شود.
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در صورتیکە شما باالی  ١٥سال سن دارید ویل هنوز زیر سن قانون هستید ،شما را یم توان
همچنی توقیف کرد .این بە هر حال بە ندرت انجام یم شود .افراد زیر  ١٥سال سن را نیم توان بە
هیچ صورت توقیف کرد.

ی
در صورتیکە شما دلیل جدیدی برای درخواست پناهندەگ دارید ،یم توانید درخواست
ی
پناهندەگ جدید ارایە دهید
ی
در صورتیکە شما برای درخواست پناهندەگ دلیل جدیدی دارید ،بعد از اینکە فیصلە ریاست امور
ی
نهان شد ،یم توانید درخواست پناهندەگ جدید ارایە
مهاجرین در مورد درخواست شما قطیع و ی
ی
دهید .درخواست جدید را باید فوری انجام داد وقت کە برای ارایە آن دلیل و نیاز وجود داشتە
باشد.

شما باید دلییل داشتە باشید برای اینکە چرا قبال" این دالیل جدید را نگفتەاید
دلیل برای اینکە چرا قبال" شما دالیل جدید را نگفتەاید ،باید چنان باشد کە شما خودتان نیم
ارزیان یم کند کە آیا درخواست
توانستەاید روی آن تأثی بگذارید .بعد از این ریاست امور مهاجرین
ی
جدید شما را مورد تحقیق قرار دهد .در صورتیکە ریاست امور مهاجرین نتیجەگیی کند کە شما
ی
برای درخواست پناهندەگ تان دالیل جدیدی ندارید ،برای شما فیصلە انجام یم شود در بارە اینکە
درخواست شما مورد تحقیق قرار نیم گید .فیصلە بە شما و نمایندە قانون تان ابالغ یم شود.

حق کار کردن خودتان را برریس کنید
در صورتیکە شما باالی  ١٥سال سن دارید و در فنلند کار کردەاید ،فوری بە همراە نمایندە قانون
خودتان از روی فیصلە برریس کنید کە آیا حق کار کردن شما هنوز هم اعتبار دارد.
در فیصلە گفتە شدە کە چە وقت حق کار کردن شما بە پایان یم رسد .اگر کار یم کنید ،فوری بە
کارفرمای خودتان بگویید ،در صورتیکە حق کار کردن شما پایان یم یابد .نمایندە قانون تان در این
مورد هم بە شما کمک یم کند.

ی
بیشت معلومات حاصل یم کنید
•
•

ی

از سایت انی ی
نت ریاست امور مهاجرینmigri.fi/turvapaikka-suomesta :
از ویدیوی ریاست امور مهاجرین "فیصلە منف"migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille :

