راهنمایی مراجعین

Helsinki 1.7.2016

برای اشخاصی که پناهندگی گرفته اند

اطالعات بیشتر در مورد امکان تقاضای اجازه اقامت فنالند برای عضو خانوادۀ پناهنده
عضو خانواده شما می تواند تقاضای اجازه اقامت فنالند را نماید .معموالً شرط صدور اجازه اقامت درآمد مالی تأمین
شده می باشد.
این راهنمایی فقط در صورتی مربوط به شما مي شود که در رابطه با پناهندگی یا پناهندگی سهمیه ای شما در تاریخ
 1.7.2016و يا بعد از آن تصمیم گرفته شده باشد.
در صورتی که شما پیش از آمدن تان به فنالند (در صورت پناهجو بودن) و یا پیش از پذیرفته شدن تان به فنالند در
گروه سهمیه پناهندگی (در صورت پناهنده سهمیه ای بودن) تشکیل خانواده داده باشید ،عضو خانواده تان می تواند تا
سه ماه بدون شرط درآمد تقاضای اجازه نمايد .این سه ماه از زمانی محاسبه می شود ،که تصمیم اتخاذ شده در مورد
پذیرش شما به عنوان پناهجو یا پناهنده سهمیه ای به شما ابالغ گردیده است.
عالوه بر این خانواده شما می تواند پس از گذشت سه ماه نیز بر اساس پیوند خانوادگی تقاضای اجازه اقامت نماید .در
این صورت از شما همچون دیگر متقاضیان اجازه اقامت بر اساس پیوند خانوادگی ،مدرک مربوط به درآمدتان
درخواست خواهد شد .در صورتی که شما پس از آمدن تان به فنالند (در صورت پناهجو بودن) و یا پس از پذیرفته
شدنتان به فنالند در گروه سهمیه پناهندگی (در صورت پناهنده سهمیه ای بودن) تشکیل خانواده داده باشید ،شرط درآمد
شامل شما می شود.
تقاضای اجازه اقامت پولی است .مبالغ مربوطه در صفحات اینترنتی اداره کل مهاجرت موجود می باشند.
جهت تقاضا در عرض سه ماه چنین عمل کنید:
تقاضای اجازه اقامت در نمایندگی فنالند در خارج از کشور انجام می گیرد .تمام اشخاصی که تقاضای اجازه اقامت می
کنند ،همچنین کودکان ،باید در نمایندگی حضور یابند .بهتر است مقدمات و ملزومات تقاضای اجازه اقامت را سریعاً،
ولی پس از آن که از تصمیم گرفته شده در مورد اجازه اقامت خودتان آگاهی یافتید ،آماده نمایید .مثالً خانواده ممکن
است برای حضور در نمایندگی فنالند و تقاضای اجازه اقامت به ویزا نیاز داشته باشد .مسئولیت این که خانواده بتواند
به موقع در نمایندگی فنالند حضور یابد با خودتان می باشد.
از صفحات اینترنتی نمایندگی مطالعه کنید و یا به شیوه دیگری بررسی کنید ،که تقاضا در کدام نمایندگی و چگونه باید
انجام شود .اداره کل مهاجرت نمی تواند بر روی این موضوع ،که عضو خانواده شما در کدام نمایندگی و چه زمانی
مي تواند امورش را انجام دهد ،تأثیری بگذارد.
برای انجام تقاضا غالبا" باید وقت رزرو نمود .رزرو وقت باید فقط از طریق پست الکترونیکی انجام شود .در صورتی
که انجام تقاضا استثنائا ً به رزرو وقت احتیاجی نداشته باشد ،تقاضا باید در هر حال در طول مدت سه ماه به نمایندگی
تحویل داده شود .چنانچه انجام تقاضا نیازمند رزرو وقت باشد ،شما باید هر چه زودتر و حداکثر پس از گذشت سه ماه
با آن نمایندگی که تقاضا باید به آن تحویل داده شود تماس بگیرید و برای تحویل تقاضا از آن وقت بگیرید .شما باید در
هنگام رزرو وقت نام تمام آن اشخاصی که قصد دارند در آن هنگام تقاضای اجازه اقامت کنند را در پیام پست
الکترونیکی به نمایندگی اطالع دهید .نام و نام خانوادگی کامل همه اشخاص ،تاریخ تولد دقیق آنها و تابعیتشان ،رابطه
خانوادگی شان با شما ونیز نام و نام خانوادگی خودتان ،تاریخ تولدتان ،تابعیت تان و شماره رجوع خود در اداره کل
مهاجرت را اطالع دهید.
در صورتی که در طول مدت سه ماه پس از ابالغ تصمیم تان به ترتیب باال با نمایندگی تماس گرفته باشید ،ولی به دلیل
صف طوالنی نمایندگی در مدت سه ماه به شما وقت برای تحویل تقاضایتان داده نشده باشد ،خانواده تان می تواند بدون
شرط درآمد ،تقاضای اجازه اقامت نماید .شرط این موضوع این است که خانواده تان از وقتی که برای تحویل تقاضا در
اختیارشان گذاشته شده استفاده کرده باشند .چنانچه دلیل تأخیر بیش از سه ماه موضوع دیگری غیر از مقامات فنالند
باشند ،درآمد تأمین شده مطالبه می شود.
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اطالعات بیشتر در مورد وجود شرط درآمد و یا عدم وجود آن در صفحات اینترنتی اداره کل مهاجرت موجود می
باشند.

