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ضبط کردن مصاحبە
ریاست امور مهاجرین همیشە صدای مصاحبە پناهندگی را ضبط می کند -می توانید ضبط شدە مصاحبە را
برای خود طلب کنید
صدای ضبط شدە مصاحبە را پنج سال نگاە می داریم.
می توانید صدای ضبط شدە مصاحبە پناهندگی خود را بدون پرداخت پول برای خود طلب کنید .صدای ضبط
شدە را بە صورت سی دی برای شما می فرستیم .بە دالیل امنیت اطالعات نمی توان صدای ضبط شدە را با
ایمیل بە صورت فایل ضمیمە فرستاد.
صدای ضبط شدە را از طریق فورمە طلب معلومات برای خود طلب کنید.
اگر بخواهید می توانید برای گوش دادن بە صدای ضبط شدە بە دفتر ریاست امور مهاجرین بیایید.

خودتان هم می توانید مصاحبە پناهندگی خود را ضبط کنید
مصاحبە پناهندگی در مکانهایی انجام میشود کە عموم مردم آزادانە اجازە وارد شدن بە این مکانها را ندارند.
در این مکانها ضبط کردن مصاحبە یعنی عکس گرفتن ،ضبط کردن صدا یا گرفتن ویدیو برای مشاهدە
عملکرد ریاست امور مهاجرین مجاز است.
گرفتن عکس یا ویدیوی جداگانە از کارمند ریاست امور مهاجرین یا ترجمان بە حیث شخص مجاز نیست بە
دلیل اینکە در اینجا حرف از مشاهدە اتفاقات مصاحبە یا کار ترجمان و یا مصاحبە کنندە نمیباشد.

ضبط کردن فقط در هنگام مصاحبە و در مدت زمانی کە برای آن تعیین شدە ،مجاز است
مصاحبە پناهندگی خود را فقط میتوانید در وقت اصلی مصاحبە و در مدت زمانی کە برای آن تعیین شدە،
ضبط کنید .نمی توانید قبل و یا بعد از مصاحبە ،در هنگام تفریح یا در بیرون از مکان مصاحبە مثال" در سالن
انتظار کە بە روی اشخاص غیرە بستە است تصویر برداری کنید و یا صدا را ضبط کنید .در این مکانها برای
حفظ هویت و حریم خصوصی دیگر پناهندگان کە در این مکانها هستند ضبط کردن در اشکال مختلف ممنوع
می باشد.
بە علت سرشت خاص موضوعات پناهندگی مقامات حکومتی موظف هستند کە هویت و حریم خصوصی
پناهجویان را حفظ نمایند و بە همین دلیل ممنوعیت ضبط کردن در مکانهای بستە کە در آنها پناهجویان
هستند با تاکید ذکر کردە میشود.
در واقع همچنین ضبط کردن مصاحبە در محیط بازداشتگاە پناهندگان (کمپ محصور) هم مجاز می باشد .در
بعضی موارد ضبط کردن را می توان با استناد بە قانون در بازداشتگاە پناهندگان محدود کرد.
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اگر مصاحبە خود را ضبط می کنید ،یادت باشد:


ضبط کردن نباید برای مصاحبە مزاحمت ایجاد کند .اگر ضبط کردن مزاحم کار مصاحبە کنندە یا
ترجمان شود و یا مانع تمرکز شما شود ،مصاحبە را می توان متوقف کرد.



روشن نگاە داشتن گوشی تلفن برای ضبط کردن مصاحبە و مخاطرات امنیت معلومات مربوط بە
آن با مسئولیت خودتان می باشد .ریاست امور مهاجرین توصیە می کند کە اگر مصاحبە خود را
ضبط نمی کنید در هنگام مصاحبە گوشی تلفن خود را خاموش کنید.



دستگاههای اضافی مثل المپ یا شخصی دیگر برای ضبط کردن نمی توان بە مکان مصاحبە آورد.
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