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پیش شرط امرار معاش برای الحاق خانواده شخصی که پناهندگی دریافت کرده است
ی
ی
صورت که در فنالند پناهندگ دریافت کرده اید یا به عنوان پناهنده سهمیه ای فنالند پذیرفته شده اید ،این دستورالعمل مربوط به شما یم
در
شود.
اعضای خانواده شما یم توانند بر اساس این که شما اجازه اقامت فنالند را دارید ،درخواست اجازه اقامت فنالند را کنند.

اعضای قدیمی خانواده می توانند تا سه ماه بدون پیش شرط امرار معاش تآمین شده درخواست کنند
ی
ی
ی
ی
(متقاض پناهندگ) و یا پیش از این که شما در سهمیه پناهندگ برای آمدن به فنالند
صورت که خانواده شما پیش از آمدنتان به فنالند
در
ر
پذیرفته شده باشید (پناهنده سهمیه ای) تشکیل شده باشد ،اعضای خانواده شما یم توانند در عرض سه ماه بدون پیش شط امرار معاش
ی
تأمی شده درخواست اجازه اقامت کنند .این مدت از تار ی
یخ حساب یم شود که تصمیم ی
ن
مبن بر پذیرش پناهندگ شما یا پذیرش شما در
ی
سهمیه پناهندگ به شما ابالغ گردید.
ی
اعضای خانواده شما یم توانند بر اساس پیوند خانوادگ پس از سه ماه ی
نی درخواست اجازه اقامت کنند .با این حال در این حالت امرار معاش
ن
تأمی شده باشد.
خانواده باید

امرار معاش در مورد اعضای جدید خانواده باید تأمین شده باشد
ی
ی
ی
ی
(متقاض پناهندگ) و یا پس از این که شما در سهمیه پناهندگ برای آمدن به فنالند
صورت که خانواده شما پس از آمدنتان به فنالند
در
ن
تأمی شده باشد.
پذیرفته شده باشید (پناهنده سهمیه ای) تشکیل شده باشد ،امرار معاش خانواده باید

بدینگونه اعضای خانواده شما در عرض سه ماه درخواست می کنند:
اعضای خانواده شما درخواست اجازه اقامت خود را پیش از ورود به فنالند انجام می دهند .درخواست را می توان در نمایندگی یا در مرکز
درخواست اجازه اقامت با استفاده از فرم کاغذی و یا در خدمات  Enter Finlandبه صورت الکترونیکی انجام داد.

چه کسانی اعضای خانواده شما محسوب می شوند
اعضای خانواده اینها هستند
ی
قانوت
• همرس
•

ی
زوج که رابطه تان با او ثبت شده باشد ()rekisteröity parisuhdekumppani
ی
همرسی که با او زندگ ی
مشیک بدون ازدواج رسیم دارید (ازدواج سفید)

•

رسپرست کودک زیر سن  18سال

•

کودک مجرد زیر سن  18سال

•

انجام دادن درخواست با استفاده از فرم کاغذی
ً
خوب است آماده سازی برای درخواست اجازه اقامت را بالفاصله پس از این که اجازه اقامت دریافت کردید ،آغاز کنید .مثال ممکن است
ی
اعضای خانواده شما برای این که بتوانند درخواست خود را در نمایندگ یا در مرکز درخواست اجازه اقامت انجام دهند ،به روادید احتیاج
داشته باشد .عضو خانواده شما باید مراقب باشد که درخواست خود را به موقع انجام دهد.
اینی ینن وزارت خارجه فنالند  finlandabroad.fiنگاه کند که چه ی
خانواده شما باید از سایت ی
زمات و چگونه باید درخواست خود را انجام
ی
دهد و چگونه باید برای انجام درخواست وقت بگید .اداره مهاجرت نیم تواند بر روی این که عضو خانواده شما در کجا و چه زمات یم تواند
ی
همچنی کودکان ،باید به محل مربوطه مراجعه کنند.
درخواست را انجام دهد ،تأثی بگذارد .تمام افرادی که درخواست اجازه اقامت یم کنند،
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در صورتی که برای انجام درخواست نیازی به گرفتن وقت نباشد:
در صورتی که برای انجام درخواست نیازی به گرفتن وقت نباشد ،درخواست ها را باید در عرض سه ماه انجام داد.
در صورتی که برای انجام درخواست گرفتن وقت ضروری باشد:
در صورتی که گرفتن وقت برای انجام درخواست الزم باشد ،خانواده شما باید هر چه زودتر و حداکثر در عرض سه ماه با آن نمایندگی یا
مرکز درخواست اجازه اقامت که باید درخواست را در آنجا انجام دهند ،در تماس باشند .آنها باید برای انجام دادن درخواست وقت بگیرند.
وقتی که آنها وقت می گیرند ،باید مشخصات تمام افرادی که قصد دارند اکنون درخواست اجازه اقامت کنند را اطالع دهند.
آنها باید این اطالعات را اطالع دهند:
•

نامهای کامل همه درخواست کنندگان ،تاریخ های دقیق تولد و تابعیت ها

•

نام شما ،تاریخ تولد شما ،تابعیت شما و شماره مراجعه شما در اداره مهاجرت

در صورتی که خانواده شما به شیوه ای که در باال ذکر شد عمل نمودند ولی به دلیل صف رزرو وقت نتوانند تا سه ماه برای انجام درخواست
وقت بگیرند ،با این حال می توانند بدون پیش شرط امرار معاش تأمین شده درخواست اجازه اقامت کنند .به هر حال خانواده شما باید اولین وقت
ممکن را بگیرد و از آن برای انجام درخواست استفاده کند.
در صورتی که انجام درخواست به دلیلی غیر از دلیل ناشی از مسئولین فنالند به تأخیر بیافتد ،در این مهلت سه ماهه نمی توان استثناء قائل شد.

انجام درخواست در خدمات Enter Finland
خانواده شما می تواند در خدمات اینترنتی  Enter Finlandاداره مهاجرت هم درخواست اجازه اقامت کند (.)enterfinland.fi
درخواست الکترونیکی باید در عرض سه ماه انجام شود تا پیش شرط امرار معاش تأمین شده وجود نداشته باشد.
هنگامی که خانواده شما در خدمات اینترنتی  Enter Finlandدرخواست اجازه اقامت کرده باشند ،باید برای اثبات هویت خود به خارج از
کشور مراجعه کنند .آنها در این مورد از خدمات  Enter Finlandدستورالعمل دریافت خواهند کرد.

درخواست ها مشمول هزینه می باشند
درخواست نمودن مشمول هزینه می باشد .مبلغ درخواست ها در سایت اینترنتی اداره مهاجرت موجود می باشد migri.fi

اطالعات بیشتر در سایت اینترنتی اداره مهاجرت
اطالعات بیشتر در مورد درخواست اجازه اقامت و پیش شرط امرار معاش تأمین شده در سایت اینترنتی اداره مهاجرت موجود می باشد
.migri.fi
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