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ی
قانون کە بە تنهان آمدەاند و حفاظت ی
بی
الحاق خانوادە برای اشخاص زیر سن
ی
الملیل دریافت کردەاند
ی
ی
صورت شامل شما یم شود کە در هنگام درخواست پناهندەگ زیر  ١٨سال سن داشتەاید و
این طرزالعمل در
ی
پناهندەگ یا حفاظت ثانوی دریافت کردەاید.
اعضای خانوادە شما یم توانند از فنلند جواز اقامت درخواست نمایند بر این اساس کە شما در فنلند جواز اقامت
ی
قانوت ی
یعن کیس کە زیر  ١٨سن دارد ،رسپرست او عضو خانوادە او محسوب یم شود.
دارید .برای شخص زیر سن

ی
حالتهان شما منحیث شخص زیر سن قانون محسوب یم شوید و بە خاطر
در چە
ی
آن رسپرست تان عضو خانوادە شما محسوب یم شود:
ی
گیی یم
در صورتیکە شما در زمات کە ریاست امور مهاجرین در بارە درخواست جواز اقامت رسپرست شما تصمیم ر
کند ،هنوز هم زیر  ١٨سال سن داشتە باشید ،رسپرست شما عضو خانوادە شما محسوب یم شود.
در صورتیکە قبل از فیصلە در بارە درخواست جواز اقامت رسپرست تان ،بە سن  ١٨سال تمام رسیدە باشید،
رسپرست شما عضو خانوادە شما محسوب یم شود اگر:
•
•
•

ی
ی
تاریخ کە شما درخواست پناهندەگ کردەاید ،زیر  ١٨سال سن داشتەاید
آن
ی
تنهات و بدون رسپرست برای درخواست پناهندەگ بە فنلند آمدەاید و
شما بە
ی
ی
ی
رسپرست شما در طول مدت سە ماە از تاری خ دریافت فیصلە قبویل مربوط بە گرفی پناهندەگ یا حفاظت
ی
ثانوی ،بر اساس پیوندهای خانوادەگ درخواست جواز اقامت نمودە است

در صورتیکە شما قبل از فیصلە مربوط بە درخواست جواز اقامت رسپرست تان ،بە سن  ١٨سال تمام رسیدە باشید و
رسپرست شما هم تازە بعد از میعاد سە ماە از فنلند درخواست جواز اقامت کردە است ،مطابق قانون او دیگر عضو
خانوادە شما محسوب نیم شود.

اعضای خانوادە شما بە این صورت در طول مدت سە ماە درخواست جواز اقامت یم نمایند
اعضای خانوادە شما قبل از اینکە وارد فنلند شوند ،درخواست جواز اقامت خود را ارایە یم دهند .درخواست را یم
ی
نمایندەگ یا در مرکز درخواست جواز اقامت یا بە صورت ی
الکیونییک در خدمات
توان بە صورت فورمە کاغذی در
 Enter Finlandی
(انی فنلند) انجام داد.

ارایە درخواست از طریق فورمە کاغذی
ی
بهی است بە محض اینکە جواز اقامت دریافت کردید ،کارهای مربوط بە درخواست جواز اقامت را ررسوع کنید .برای
ی
مثال اعضای خانوادە شما ممکن است برای اینکە بتوانند درخواست خود را بە نمایندەگ یا بە مرکز درخواست جواز
اقامت ارایە دهند ،احتیاج بە ویزە داشتە باشند .اعضای خانوادە شما باید مراقب باشند تا بتوانند در وقت مقرر
درخواست خود را ارایە دهند.
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خانوادە شما باید از سایت ی
انی ینن وزارت امور خارجە فنلند  finlandabroad.fiبرریس کنند کە در کجا و چگونە
ری
همچنی چگونە برای ارایە درخواست نوبت گرفتە یم شود .ریاست امور مهاجرین نیم تواند
درخواست ارایە یم شود و
تأثی بگذارد کە خانوادە شما در کجا و چگونە یم توانند درخواست خود را ارایە دهند .همە
روی این موضوع ر
درخواست کنندەگان جواز اقامت بە شمول اطفال باید در محل حضور داشتە باشند.
ی
گرفی نوبت از قبل نیم باشد:
در صورن کە برای ارایە درخواست نیاز بە
ی
صورت کە برای ارایە درخواست نیاز بە ی ی
گرفی نوبت از قبل نیم باشد ،درخواست جواز اقامت را باید در طول مدت
در
ی
ی
.
سە ماە ارایە داد فقط در صورت یم توان در بعض موارد خاص برای موعد مقرر شدە استثناء قائل شد کە برای آن
استثنات محکیم وجود داشتە باشد.
دلیل
ی
در صورن کە برای ارایە درخواست باید از قبل نوبت گرفت:
ی
ر
حن االمکان هر چە رس ی
صورت کە برای ارایە درخواست باید از قبل نوبت گرفت ،خانوادە شما باید ی
حداکی در
یعی و
در
ی
طول مدت سە ماە با آن نمایندەگ یا مرکز درخواست جواز اقامت کە درخواست خود را بە آنجا ارایە یم دهند ،در
بگیند.
ارتباط شوند .آنها باید برای ارایە درخواست نوبت ر
ی
ی
کسات را کە اکنون یم خواهند درخواست جواز اقامت نمایند ،اعالن کنند.
گیند ،باید اسم تمام
وقن کە آنها نوبت یم ر
آنها باید معلومات ذیل را اعالن کنند:
•
•

اسم کامل ،تاری خ تولد دقیق و تابعیت تمام درخواست کنندەگان
اسم شما ،تاری خ تولد شما ،تابعیت شما و شمارە مراجع ریاست امور مهاجرین

ی
طوالت بودن صف ی ی
گرفی
رهنمات های دادە شدە قبل عمل نمایند و یل بە علت
در صورتیکە خانوادە شما مطابق
ی
بگیند ،با وجود این هم آنها یم توانند منحیث اعضای
نوبت نتوانند برای ارایە درخواست در طول مدت سە ماە نوبت ر
ی
بگیند و از آن برای ارایە
اولی نوبت ممکن را ر
خانوادە شما درخواست جواز اقامت نمایند .خانوادە شما بە هر حال باید ر
درخواست استفادە نمایند.
ی
صورت یم توان در ی
استثنات
بعض موارد خاص برای موعد مقرر شدە استثناء قائل شد کە برای آن دلیل
فقط در
ی
محکیم وجود داشتە باشد.

ارایە درخواست در خدمات ( Enter Finlandانت فنلند)
همچنی یم توانند در خدمات ی
ری
انی ینن  )enterfinland.fi( Enter Finlandمربوط ریاست امور مهاجرین
خانوادە شما
الکیونییک را باید در طول مدت سە ماە انجام داد .فقط در صورتی
درخواست جواز اقامت را ارایە دهند .درخواست ی
یم توان در ی
استثنات محکیم وجود داشتە
بعض موارد خاص برای موعد مقرر شدە استثناء قائل شد کە برای آن دلیل
ی
باشد.
انی ینن  Enter Finlandی
وقن کە خانوادە شما درخواست خود را در خدمات ی
ی
(انی فنلند) انجام دادەاند ،آنها باید باز
هم برای تصدیق هویت خود در خارج از کشور مراجعە نمایند .آنها در این بارە در خدمات ( Enter Finlandانیی
رهنمات دریافت خواهند کرد.
فنلند)
ی

برای این درخواستها باید هزینە پرداخت کرد
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برای درخواست کردن باید هزینە پرداخت کرد .قیمت های این درخواستها در سایت ی
انی ینن ریاست امور مهاجرین
 migri.fiیافت یم شوند.

از سایت انتنت ریاست امور مهاجرین معلومات بیشت بدست یم آورید
ی
در سایت ی
بیشی یافت یم شود.
انی ینن ریاست امور مهاجرین  migri.fiدر بارە درخواست جواز اقامت معلومات
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