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 .بنویسید UNHCR خود را براى مصاحبه با(RSD) چگونه درخواست تعین وضعت پناهندگى
 

 UNHCR مصاحبه  درخواست تعین وضعت پناهندگى با
 

 بتواند تعیین كند آیا شما تحت كنواكسیون 1951 كه در مورد UNHCR این است كه  UNHCR شما با RSD هدف مصاحبه
 .وضیت پناهنده ها است ، پناهنده محسوب میشوید.براى اینكه پناهنده بهزحساب بیایید باید تمام شرایط ذكر شده در زیر را دارا باشید

 ١. باید خارج از كشورتان باشید
 

 .٢. شما نباید بتوانید و یا نباید تمایلى براى بازگشت به كشورتان داشته باشید
 ٣. عدم ناتوانى شما و یا عدم تمایل شما به بازگشت باید به خاطر نگرانى و ترس موجهى باشد

 
 شما باید  نگرانى موجهى داسته باشید

 
 موجود باشد كه دلیل موجهى (UN گزارش ,NGO و عالوه بر ان مدارك قابل اثبات از كشورتان) براى مثال : روزنامه ، گزارش

 .براى  نگرانى شما  فراهم مى اورد
 این دالىل باید نشان دهنده ى این مطلب باشد كه اگر له كشورتان بازگشتید تحت تعقیب قانونى قرارخواهید گرفت. (براى مثال جان

 (شما در خطر باشد یا آزادى و یا حقوق انسانى شما مورد تهدید قرار بگیرد
 

 بخاطر یك یا چند عدد از دالیل زیر
 

a. Your race; 
 نژاد شما 

b. Your religion; 
 دین شما

c. Your nationality; 
 ملیت شما

 موضع گیرى سیاسى شما
 عضویت شما در گروه اجتماعى خاصى ( این گروه میتواند خانواده شمتا و یا افرادى با پیشینه مشابه ، عادات و طبقق اجتماعى

 (مشابهى باشد كه پایه اى و غیر قابل تغییر است
 

 از شما خواهد خ است كه در باره پیشینه تان و اتفاقاتى كه براى شما در كشورتان رخ UNHCR شما ، افسر RSD در مصاحبه
UNHCR داده است كه منجر با مجبور شدن شما شما به ترك كشورتان و عدم توانایى بازگشت به ان شده است را توضیح دهید تا

 .بتواند وارد عمل شود و بتواند تخیش دهد كه ایا شما واجد شرایط پناهنده بودن هستید
 
 

 .٢.لطفن توجه كنید كه یك تعریف دیگر از پناهنده هم وجود دارد كه شرایط گسترده ترى را در بر میگیرد
 

 ٣. حتى اگر شما تمام ٥ شرایط فوق را دارا باشید  ، تحت شراید خاصى ، براى مثال اگر جرمى  قابل تامل در خارج از كشورى كه
 .كه در حال حاضر هستید مرتكب شده باشید و دلیل این جرم غیر سیاسى باشد، شما پناخنده محسوب نخواهید شد

 
 

 هدف شما از این بیانیه چیست؟



 

 
 توضیح دهید كه چه اتفاقى منجر به ترك شما از كشورتان و فراهم نبودن شرایط UNHCR هدف از این بیانیه این است كه براى

 .نشان دهید كه چگونه واجد شرایط پناهندگى هستید UNHCR براى بازگشت به كشورتان شده است و با این وسیله به
 

 UNCHRاز این بیانیه در مصاحبه براى طرح سواالتى از شما استفاده خواهد كرد و سپس از این بیانیه ، جواب هاى داده شده در 
 مصاحبه و اطالعاتى كه از كشورتان گرفته تصمیمى مبنى بر انكه كه ایا شما واجد شرایط پناهندگى میباشید میگیرد. بنابراین قبل از
 تنظیم بیانه اطمینان حاصل كنید كه از شرایط پناهنده محسوب شدن اطالعات كافى دارید این به شما كمك میكند كه متوجه شوید چه
 را نشان میدهد  UNHCR اطالعاتى باید در بیانیه شما موجود باشد. عالوه برا ان میتوانید به پیوست ١ این نشریه كه روند كارى

 .مراجعه كنید
 

 هدف این نشریه چیست؟
 این نشریه به شما كمك میكند كه بفهمید چه اطالعاتى را باید در بیانیه خود استفاده كنید و براى شما مثالى فراهم میكند ،كه چگونه این

 .راحتتر بتواند شرایط شما را براى پناهندگى بررسى كند UNHCR اطالعات را اراىه دعید تا
 

 فرستادید كه تمامى اطالعاتى كه دا این نشریه ذكر شده را شمامل نمیشود میتوانید بیانیه اى دیگر  UNHCR اگر قبلن بیانیه اى را به
 .قراردهید UNHCR با جزىیات بیشتر در اختیار

 
 چیزهایى كه باید حین نوشتن بیانیه به خاطر بسپارید

 وقتى بیانیه خود را مینویسید بخاطر داشتبه باشید كه شما باید
 

 :اطالعات حقیقى و كامل درباره 
 .تمام اتفاقاتى كه شما را مجبور به ترك  كشورتان كرد

 .چرا ان اتفاقات برا شما رخ  داد و چه كسى مسىول انهاست
 .چگونه كشور خود را ترك كردید

 
 چرا نمیتوانید به كشور خود بازگردید و اگر باز گردي. فكر میكنید چه اتفاقى براى شما روى دهد

 اتفاقات رخ داده را با ترتیب زمانى با ذكر تمامى جزىیات كه در مورد مسلىل مهم  به خاطر مىاورید را   مطرح كنید. براى مثال
: 
 

 تاریخ و زمان : چه زمانى این اتفاق افتاد. براى مثال : " ژوىن ٢٠١٥ و در ساعت ٥ بعد از ظهر" . اگر تاریخ و ساعت دقیق را
 بخاطر نمى اورید ، تالش كنید تاریخ و ساعت تقریبى و اتفاقات كه حوالى ان زمان رخ داد را بخاطر بیاورید. براى مثال : میتوانید

 بگویید " روزى در مارس ٢٠٠٦ و دیر هنگام در شب " ، " روزى دو هفته زودتر از سالى نو ٢٠٠٧، صبح زود "  ، " بعد از ٣٠
 سالگرد تولدم" ، " هنگامى كه ٢٠سال داشتم " " در طول تابستان ٢٠٠٦ " . عالوه بر ان شما میتوانید اطالعات را به این شكل نیز

 .[اراىه كنید . " بعد از [ اتفاق قبلى كه ذكر كردید ] و یا حوالى زمانى كه [ اتفاق قبلى كه ذكر كردید
 

 مكان ها : كجا این اتفاقات افتاده است. اگر مكان دقیق را به خاطر نمى اورید. تالش كنید جزىیاتى را برا شرح ان مكان اراىه دهید.
 براى مثال میتوانید بگوىید " من هنگامى كه از شهر آ به شهر ب در حال سفر بودم ربوده شدم" ، " من به خانه ى بزرگ اجرى رفتم

 "كه تا خانه ى من ٥ دقیقه فاصله داشت " و یا " من به روستایى برده شده كه ٣٠ كیلومترى شمال روستاى من واقع شده بود
 

 اشخاص : اگر نام مةادمها را به خاطر میاورید این اطالعات باید حتمن لحاظ شود. اگر نام انها را بخاطر نمى اورید و یا خودشان را
 بخاطر نمى اورید تالش كنید كه توصیفشان كنید بخصوص اگر از انها واهمه دارید. ادم هایى كه به شما اسیب زدتد ، ادم هاى كه شما

 را مجبور به ترك كشورتان كردند و ادم هایى كه در اتفاقى مه براى شما افتاد نقش موثرى داشتند.هنگام توصیف اشخاص میتوانید



 

 جزىیاتى در مورد پوشش ، اینكه اسلحه اى حمل میكردند یا نه ، زبانى كه صحبت میكردند و چیزهاى دیگر ذكر كنید. عالوه بران
 .توضیح دهید كه این اشخاص چه كسانى بودند و شما چرا چنین فكر میكنید

 
 مدت زمان: هنگامی که اتفاقاتی که برایتان رخ داده را توصیف می کنید، اشاره کنید که چه مدت زمان به طول انجامیده است. به

 ."عنوان مثال، می توانید بگویید، "من برای دو روز در زندان نگه داشته شدم" یا "من به مدت دو هفته در بیمارستان بودم
 

 : مواردی که باید به هنگام نوشتن بیانیه به یاد داشته باشید
 

 .بیانیه شما باید نوشته خودتان باشد و بر اساس واقعیت و بی مبالغه باشد
 

 .اگر می توانید به زبان خودتان بنویسید آنگاه باید بیانیه تان را خودتان بنویسید
 

 .اگر توان نوشتن به زبان خود را ندارید، از درستی محتوای بیانیه که توسط شخص دیگری نوشته می شود اطمینان کسب کنید
 

 به کسی اجازه ندهید که به شما بگوید چه چیز را در بیانیه بنویسید یا نگذارید کسی مطلبی را که نادرست است یا شما با آن موافق
 .نیستید به مطالب بیانیه شما اضاف کند

 
 باید تالش کنید تا بیانیه شما کمتر از ده صفحه باشد به خصوص اگر بیانیه شما به زبان انگلیسی نباشد به دلیل اینکه اگر طوالنی تر

 .شود مدت زمان بیشتری برای ترجمه آن الزم است
 

 .اگر چیزی را به خاطر نمی آورید، نیازی نیست چیزی سر هم کنید. اگر بگویید به یاد نمی آورید مشکلی ندارد
 

 اگر چیزی هست که از آن مطمئن نیستید، به عنوان مثال باید بگویید: "من معتقدم" یا "من فکر می کنم" اما نگویید "من می دانم که.."
 .همچنین دلیل اطمینان نداشتنتان را شرح دهید

 
 بیانیه شما باید حاوی اطالعاتی باشد که در گذشته گفته اید یا به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها داده اید. اگر تصمیم
 دارید که اطالعاتی را بدهید که در گذشته توسط شما گفته نشده، یا به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها داده نشده، باید

 .دلیل ذکر نشدن این اطالعات را در بیانیه تان ذکر کنید
 

 اگر تصمیم دارید اطالعات جدیدی را در بیانیه تان آورید، باید دلیل بیان نکردن آنها را در گذشته به کمیساریای عالی سازمان ملل در
 .امور پناهنده ها توضیح دهید

 
 آنچه که باید در بیانیه ذکر شود

 
 یکی از راه هایی که می توانید بیانیه تان را سازماندهی کنید این است که آنها را به بخش های 1 تا 8 که در زیر شرح داده شده طبقه
 بندی کنید. به یاد داشته باشید که این فقط نمونه است و مجبور نیستید که آن را طبق نمونه زیر دسته بندی کنید. آنچه که مهم است این

 است که درباره آنچه که در کشورتان برایت اتفاق افتاده و باعث شده که آنجا را ترک کنی و به آنجا بازگردی به کمیساریای عالی
 سازمان ملل در امور پناهنده ها راست بگویید. پس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها می تواند بفهمد چگونه با معنی

 .مهاجر برخورد می کنید
 بخش اول: آدرس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها و اطالعات شخصی

 تاریخ، آدرس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها و آدرس نامه به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها را
 بنویسید. سپس خود را معرفی کنید و بگویید که این بیانیه برای تعیین وضعیت پناهندگی و جهت مصاحبه با به کمیساریای عالی

 .سازمان ملل در امور پناهنده ها ست



 

 سپس، شناسه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها، جنسیت، ملیت، قومیت، تاریخ تولد، محل تولد، زبانی که به راحتی
 سخن می گویید، پاسپورت کشور و شماره (اگر دارا هستید). وضعیت ازدواج، تاریخ زمانی که به کشوری که در حال حاضر
 هستید،رسیده اید، تاریخی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها ثبت نام شده اید، تاریخ مصاحبه وضعیت

 .پناهندگی شما و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها و اطالعات مربوط به تماس فعلی خود را بنویسید
 

 بخش دوم: اطالعات پیش زمینه
 

 در بخش اطالعات پیش زمینه به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها اطالعات مختصری در مورد خودتان و خانواده
 تان می دهید. این بخش نباید از 5 تا 10 خط بیشتر باشد. باید اطالعات بسیار مختصری در خصوص افرادی که در خانواده حضور
 دارند، مکانی که بزرگ شدی و همچنین مکانی که خانواده تان قبل از اینکه شما به این کشور بیایید در آن حضور داشته اند، بدهید.

 همچنین باید به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها بگویید آیا خانواده تان با شما در این کشور زندگی می
 

 .کنند. اگر نه، در حال حاضر کجا زندگی می کنند 
 

 بخش سوم: چه اتفاقی افتاد که مجبور به ترک وطنتان شده اید؟
 

 در بخش "چه اتفاقی افتاد که مجبور به ترک وطنتان شده اید" در مورد مشکالتی که شما را وادار به ترک کشورتان کرد بنویسید.
 آنچه که سعی دارید که در این بخش انجام دهید این است که به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها نشان دهید که چگونه
 با معنای مهاجربودن برخورد می کنید و به خصوص"ترس از آزار و اذیت" به یکی یا چند دلیل زیر: نژاد، مذهب، ملیت، ایده سیاسی

 .یا عضویت در گروهی خاص
 

 :از موارد زیر اطمینان حاصل کنید
 

 مسائل را به ترتیبی که اتفاق افتاده اند شرح دهید. اگر افراد در خانواده تان قبل از اینکه دچار این مشکالت شوید، مشکالتی شبیه به
 شما داشتند، پس آنگاه در ابتدا در مورد مشکل آنها بنویسید.و این بخش را با آخرین مشکلی که سبب  شده شما کشورتان را ترک کنید،

 .به پایان برسانید
 

 جزییات زمان و مکان بروز مشکل، کسانی که در آن مشکل دخیل بودند، (یا کسانی را که فکر میکنید دخیل بوده اند و دلیل حدستان)
 .و آنچه که آنها گفته اند و انجام داده اند را بنویسید

 
  شرح دهید که مشکالت چه تاثیری بر احساسات شما گذاشته اند و چه چیزی موجب نگرانی شما می شده و شما را می ترسانده

 است. به جدول زیر نگاه کنید و ببینید آیا مشکالت به دالیلی که در جدول نوشته شدهاست اتفاق افتاده اند ، اگر این چنین است به
 سواالتی که مربوط به شماست پاسخ دهید. شرح دهید که برای چه این اتفاقات برای شما رخ داده است. به جدول زیر نگاه کنید و .
 مجبور نیستیر به تمام پرسش های جدول پاسخ دهید. پرسش ها برای این مطرح شده اند که به آن ها فکر کنی که آیا برای شما هم

 .اتفاق افتاده است یا خیر
 
 
 
 
 
 



 

 آیا به خاطر نژاد شما بود؟ آیا به خاطر ملیت شما بود؟ آیا به خاطر زبانی که صحبت می کنید بود؟ آیا به خاطر قومیت شما بود؟ آیا-
 به علت فرهنگ شما و کارهای فرهنگی که انجام می دهید بود؟ آیا به خاطر قبیله ی شما بود؟ اگر به علت یکی از دالیل باال می باشد

 .لطفا توضیح دهید
 

 آیا به علت دین شما بود؟ آیا به علت روشی که اعمال دینی را انجام میدادید بود؟ آیا به علت چیزی که شما به آن اعتقاد داشتید بود؟-
 آیا به علت این بود که بقیه ی مردم فکر می کردند شما دین خاصی دارید یا از دین خاصی پشتیبانی می کنید؟ چه چیزی باعث شد بقیه

 .ی مردم فکر کنند شما این دین را دارید یا پشتیبانی می کنید؟ اگر یکی از این دالیل صادق است لطفا توضیح دهید چرا
 

 آیا به علت نظرت نظرات شما یا عقاید سیاسی شما بود؟ نظرات و عقاید سیاسی شما چه بود؟ شما چه عملی صورت دادید تا نظرات-
 و عقاید سیاسیتان را نشان دهید؟ چگونه بقیهی مردم و افراد در رابطه با نظرات سیاسی شما مطلع گشتند؟ آیا این به علت این بود که

 بقیه ی مردم فکر کردن شما عقاید و نظرات سیاسی مشخصی دارید؟ چه چیزی باعث شد تا بقیه ی مردم فکر کنند شما این عقاید
 .مشخص یا نظرات سیاسی را دارید؟ اگر یکی از این دالیل صادق است لطفا توضیح دهید چرا

 آیا به خاطر گروه و یا سازمانی که در آن عضو بوده اید است؟ آیا به خاطر حمایتی که از از یک گروه یا سازمان انجام داده اید
 است؟

 
 نام آن گروه و یا سازمان چیست؟چه کسانی عضو آن گروه و یا سازمان هستند؟ برای آن گروه و یا سازمان چه کارهایی انجام داده
 اید؟ چرا به آن گروه و یا سازمان ملحق شده و یا از آن حمایت کرده اید؟ آیا به خاطر این است که اشخاص خاصی فکر می کردند
 شما عضوی از یک گروه یا سازمان هستید و یا از آن حمایت میکنید و اگر اینطور است چه چیزی باعث شده است آن اشخاص به

 این نتیجه برسند؟ اگر به خاطر هر کدام از دالیل فوق است، توضیح دهید چرا اینطور فکر می کنید؟
  آیا به خاطر مشکالتی است که اشخاص دیگر داشتند؟ و اگر اینطور است آنها چه مشکالتی داشتند و چگونه مشکالت آنها باعث

 
 ایجاد مشکل برای شما شده است؟

 آیا این اشخاص از اعضای خانواده شما هستند و یا از اعضای گروهی که شما به آن متعلق بوده اید؟ ارتباط شما با این اشخاص
 چیست و چگونه روی شما اثر گذاشته است؟

 اگر به خاطر هر کدام از دالیل فوق است لطفا توضیح دهید چرا اینگونه فکر می کنید؟
 آیا به خاطر این است که شما با افراد دیگر متفاوت بوده اید؟ تفاوت شما درچه بوده است؟ آیا به خاطر این است که اشخاص دیگر

 فکرمی کرده اند شما متفاوتید؟ آیا به خاطر کاری است که شما در گذشته انجام داده اید؟ آیا به خاطر کاری است که بقیه فکر می کنند
 شما در گذشته انجام داده اید؟ آیا به خاطر شغلی است که شما داشته اید؟ آیا به خاطر تمایالت و گرایشات جنسی شما بوده است؟ چه

 چیزی باعث شده است افراد این فکرها را درمورد شما بکنند؟
 .اگر به خاطر هر کدام از موارد باال است لطفا در مورد اینکه چرا اینطور فکر می کنید توضیح دهید

 
 :قسمت چهارم: چرا باید کشور خود را ترک میکزدید و چگونه کشور خود را ترک کردید

 توضیح دهید که چرا فکر میکردید باید کشور خود را ترک کنید و همچنین فکر میکردید در صورت اقامت در کشور دیگری، چه در
 .انتظار شماست

 اگر شما مجبور شده اید در گذشته کشور خود را ترک کرده و سپس مجددا بازگردید توضیح دهید که چه اتفاقی افتاد همچنین، اگر شما
 تالش کرده بودید که کشور خود را ترک کنید اما موفق نشده بودید چه چیزی باعث متوقف کردن شما شده بود؟

 توضیح دهید شما برای ترک کشور چه اقدامی انجام دادید و چه کسی به شما کمک کرد؟
 

 اگر شما مستقیما از کشور خود به کشوری که االن در آن ساکن هستید آمده اید و داوطلبان بین المللی مدافع حقوق پناه جویان بالفاصله
 :پس از ورود شما مشخصات شما را ثبت کرده اند، در اظهارات شما اطالعات پاراگراف زیر گنجانده شود



 

 من (نام شهر و کشور خودتان) را در تاریخ(روز/ماه/سال) ترک کرده ام و به (کشوری که االن در آن اقامت دارید) در
 تاریخ(روز/ماه/سال) وارد شده ام. من به وسیله(وسیله ای که با آن از کشور خود به کشوری که االن در آن ساکن هستید آمده اید) سفر

 .کرده ام و توسط داوطلبان بین المللی مدافع حقوق پناه جویان در تاریخ(روز/ماه/سال) ثبتنام شده ام
 اگر شما در راه رسیدن به کشوری که االن در آن قرار دارید از کشورهای دیگری هم گذشته اید، نام کشور ها را ذکر کنید همچنین

 ذکر کنید که شما آیا در آن کسور ها تالش کرده اید که کمک بگیرید یا نه. همچین اگر شما بعد از بیشتر از یک ماه از زمان رسیدنتان
 .به کشوری که االن در آن قرار دارید توسط  داوطلبان بین المللی مدافع حقوق پناه جویان ثبتنام شده اید توضیح دهید که چرا

 
 :قسمت پنجم: چرا نمیتوانید به کشور خود باز گردید

 
 اگر شما کاری برای متوقف کردن آنچه برای شما در کشورتان اتفاق افتاده بود انجام داده اید ذکر کنید. آیا شما از دولت، پلیس یا

 شخص دیگری در کشورتان کمک گرفته اید؟ آن ها چه کردند و چه گفتند؟ آیا کمک کردند؟ آیا شما برای متوقف کردن مشکلی که
 برایتان پیش آمده بود به قسمت دیگری از کشورتان نقل مکان کردید؟  په زمانی به کجا رفتید؟ آیا موثر بود؟

 اگر به کشور خود بازگردید برای شما برای شما چه اتفاقی خواهد افتاد و شما از چه میترسید؟ ذکر کنید چه کسانی به شما آسیب خواند
 رساند و چگونه؟ همچنین بیان کنید که چرا فکر میکنید این اتفاقات باری شما رخ خواهد داد؟

 .اگر هرکسی بعد از اینکه شما کشورتان را ترک کرده اید  در کشورتان تهدید شده یا دچار مشکلی  شده است ذکر کنید
 

 :قسمت ششم: شرایط در کشوری که االن در آن هستید
 

 اگر در مورد شرایط فیزیکی، روحی، پزشکی و امنیتی شما در کشوری که االن در آن هستید مسائلی وجود دارد که در مورد آن به
 .داوطلبان بین المللی حقوق پناه جویان نگفته اید، در این قسمت در پنج خط اطالعات الزم را بگنجانید

 
 قسمت هفتم: مستندات

  آیا شما مدارکی که اظهارات شما را تایید کند به همراه دارید؟ به عنوان مثال نامه تهدید آمیز، کارت عضویت در گروه یا ارگانی
 …خاص، گذرنامه، مدارک پزشکی، نامه ای که در آن درخواست کمک کرده باشید  و پاسخی که به آن نامه داده شده و غیره

 
 قسمت هشتم: امضا

 در نهایت اظهارات خود را امضا کرده و از داوطلبان بین المللی مدافع حقوق پناه جویان تشکر کنید همچنین صحت و صداقت
 .اظهارات خود را بیان نمایید 

 
 
 

 :نمونه عریضه/دادخواست
 :در پایان عریضه/دادخواست شما باید چنین باشد

 (( تاریخ نوشتن عریضه/دادخواست تان را بنویسید تاریخ:
 (( آدرس دفتر سازمان را بنویسید دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد

 (توجه : بخش آر.دی . اس (تعیین وضعیت مهاجریت
 جناب محترم/محترمه:

 نام من هست (نامتان را درج کنید) و این عریضه/دادخواست من برای  مصاحبه ار دی اس (تعیین وضعیت مهاجریت) دفتر پناهندگان
 .میباشد

 (( شماره ان آر تان را درج کنید شماره " ان .آر"
 ((درج کنید که مرد هستید یا خانم جنسیت :



 

 (( ملیت تان را بنویسید ملیت :
 ((قومیت تان را بنویسید قومیت :
 ((لیست زبان هایی را که میتوانید بطور روان تکلم کنید , بنویسید زبان :

 (( تاریخ تولد تان را درج کنید تاریخ تولد :
 (( نام شهر و کشورمحل تولدتان را درج کنید محل تولد :

 ((کد کشوری پاسپورت تان را بنویسید کد(کود) کشوری پاسپورت :
 (( بنویسید که آیا متاهل / مجرد / و یا طالق گرفته اید وضعیت تاهل :
 (( نام کشوری را که فعال در آن هستید ) : (تاریخ ان را بنویسید تاریخ ورود به کشور :
 (( تاریخ را درج کنید تاریخ ثبت در دفتر پناهندگان سازمان ملل :
 (( تاریخ را درج کنید تاریخ مصاحبه " آر .دی .اس" ویاتعیین وضعیت مهاجریت :

 (شماره تماس تان : (اگر تلفن دارید , شماره تلفن تان را را درج کنید و اگرنه , پس آدرس تان را بنویسید
 (( اطالعات/معلومات تان را درج کنید اطالعات/معلومات در مورد گذشته تان :

 (چه چیز باعث شد که من کشورم را ترک کنم : ( اطالعات/معلومات تان را درج کنید
 (( اطالعات/معلومات تان را درج کنید چرا و چگونه من کشورم را ترک کردم :
 (( اطالعات/معلومات تان را درج کنید چرا نمیتوانم به کشورم برگردم :

 ((نام کشور فعلی و اطالعات/معلومات تان را درج کنید وضعیت من در کشور
 (( اطالعات/معلومات تان را درج کنید اسنادهای من :

 .من اقرار میکنم که تمامی اطالعات/ معلوماتی را که من در عریضه/ دادخواست ام بیان نمودم راست و کامال صادقانه هست
 (تشکر از توجه تان به عریضه /دادخواست اینجانب (  نام تان را بنویسید  و امضاء کنید

 
======================================================================== 

 : قبل از آنکه شما عریضه/دادخواست تان را به دفتر پناهندگان سازمان ملل بدهید 
 دوباره و بسیار دقیق عریضه/دادخواست تان را بخوانید تا مطمئن شوید که تمامی اطالعات/معلومات تان را در آن ذکر کرده اید تا

 .بتواند دفتر پناهندگان را درمورد تعیین اینکه آیا شما مستحق دریافت خدمان پناهندگی هستی یانه , را یاری کند
 

 .مطمئن شوید که تمامی چیزهای را که در عریضه/دادخواست تان گفته اید راست و اغراق نیست
 

 مطمئن شوید که عریضه/دادخواست به طور منظم برطبق سلسله اتفاقاتی که افتاده , باشد
 

 چک کنید که هیچ چیزی را که در عریضه/دادخواست ذکر کرده اید , با حرفهایی که قبال در مصاحبه اول( ثبت نام در دفتر
 پناهندگان) گفته اید در تناقض نباشد(دو حرفی نشده باشید) و اگر در تضاد هست , لطفا تشریح کنید که چرا حرفهای دفعه اول با این

 (دفعه فرق دارد؟ (علت  این تناقض و دو حرفی تان چی هست
 

 یک کپی از عریضه/دادخواست تان را همراه تان داشته باشید تا بتوانید از روی آن برای مصاحبه اصلی( تعیین وضعیت مهاجرت
 تان) امادگی بگیرید. در نظر داشته باشید که احتماال دفتر پناهندگان سازمان ملل از روی عریضه/دادخواست تان سواالت را مطرح

 (خواهدکرد ( از روی چیزهای که گفته اید سوال خواهد کرد
 

 :وقتی که شما عریضه/دادخواست تان را به دفتر پناهندگان سازمان ملل تحویل میدهید
 سعی کنید که حداقل یکماه زودتر از تاریخ مصاحبه اصلی تان(تعیین وضعیت مهاجرت تان) عریضه/دادخواست تا را به دفتر

 .پناهندگان سازمان ملل تحویل دهید تا وقت کافی برای کارکنان دفتر جهات مطالعه کامل کیس تان باشد
 



 

 اگراسنادهایی را که همراه دارید را قبال در مصاحبه اول(ثبت نام) به دفتر پناهندگان تحویل نداده اید , پس لطفا یک کپی از اسناد های
 تان را ضمیمه دوسیه/پرونده تان  نمایید و همراه  عریضه/دادخواست تان به دفتر پناهندگان تحویل بدهید. به یاد داشته باشید که اصل

 .اسناد تان را همیشه همراه تان نگه دارید و کپی اش را به دفتر تحویل دهید. هرگز اصل اسنادتان را به کسی ندهید
 

 


