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؟ روند من کی به پایان می رسد . ؟
در صورتی که حکم )فیصله( نهایی منفی دریافت منایید . ) یعنی درخواست شما را اداره مهاجرین و 	 

دادگاه)محکمه( رد کرده باشد ( 
در صورتیکه حکم)فیصله( اولی شما منفی و معیاد برای درخواست استیناف را از دست بدهید یا در جلسه 	 

دادگاه )محکمه( حضور پیدا نکنید . 
در صورتیکه مجارستان را ترک کرده باشید و روند شما متوقف شده باشد ) بدون صدور حکم برای 	 

درخواست .خامته یافته باشد .( 
در صورتیکه به مجارستان برگردید و روند پناهندگی قبلی شما به پایان رسیده باشد . باید از نو روندپناهندگی را اغاز 

منایید .برای اینکه درخواست پناهندگی شما پذیرفته بشود .الزم است تا حقا یق و شرایط مهم جدید که در درخواست 
پناهندگی قبلی شما ذکر نشده بود  توضیح بدهید . )مثال وضعیت کشور تان یا وضعیت شخصی تان از زمان 

درخواست پناهندگی قبلی تغیر کرده باشد . ( به خاطر داشته باشید : درخواست پناهندگی دوم شما مانع از اخراج 
تان از مجارستان به دست مسولین منی شود . در این صورت ) اگر حکم اخراج دریافت کردید( باید علیه این حکم 

اخراج درخواست استیناف منایید و همچنین از دادگاه)محکمه( بخواهید تا اخراج تان را از کشور به تعویق بیندازد . 

ب (اگر قبآل درخواست پناهندگی در مجارستان نکرده اید .
اگر شما را دوباره به مجارستان انتقال می منایند می توانید درخواست پناهندگی بدهید . در صورتیکه حکم 

اخراج دریافت منایید . در طول روند پناهندگی . اخراج به حالت تعلیق خواهد افتاد . اما با این حال باید علیه 
حکم اخراج درخواست استیناف کنید . 

؟ زمانیکه به مجارستان باز می گردم  درکجا زندگی خواهم کرد . ؟ 
یا در اردوگاه)کمپ( پناهندگان در دبرسن یا در زندان مهاجرین )در صورتیکه حکم اخراج دریافت کرده باشید . ( 	 
اگر زیر سن قانونی باشید )زیر سن 18سال( و هیچ فرد بالغی از اعضای خانواده شما درمجارستان نباشد 	 

مراقبت کند شما را به اردوگاه)کمپ( کودکان در فوت می فرستند . به خاطر داشته باشید : اگر هیج 
مدرکی به همراه نداشته باشید که ثابت کند شما زیر سن قانونی هستید و مسولین نیز حرف شما را باور 

نکنند . باید درخواست کنید که یک پزشک)داکتر ( شما را مورد معاینه ویژه قرار دهد تا به طور رمسی 
تعین کند که زیر 18سال هستید .از یک وکیل کمیته هلسنکی مجار درخواست کمک کنید .
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؟ اعضای خانواده من در کشوری دیگر از احتادیه اروپا زندگی می کنند . ممکن است این کشور مسول رسیدگی 
به درخواست پناهندگی من بشود ؟

 تنها در صورتی که ان عضو خانواده شما . فرزند زیر 18سال . شوهر یا یکی از والدین تان )درصورتیکه زیر 18سال 
باشید( باشد در مورد سایر اعضای خانواده .باید اثبات کنید که انها به دلیل شرایط سالمتی )طبی( به شما 

 وابسته هستید . این را در اولین مصاحبه )اتنریو(  خود که درست پس از ورود شما صورت می گیرد ذکر کنید . 

؟ من در یکی دیگر از کشور های عضو احتادیه اروپا با مشکالت جدی مواجه شدم . برای اجتناب از انتقال 
مجدد من به ان کشور باید چه کار کنم  .؟  

این را در اولین مصاحبه )انتریو( خود با اداره مهاجرین ذکر کنید . اگر با این حال اداره مهاجرین باز هم حکم 
به انتقال شما به کشور دیگری بدهد . انگاه با اتکا به این دالیل می توانید علیه حکم اداره مهاجرین درخواست 

 استیناف منایید یاد تان باشد از دادگاه)محکمه( بخواهید که انتقال شما را به تعویق بیندازد ؟ 

؟ من قبآل تقاضای پناهندگی در یک کشور دیگر عضو احتادیه اروپا کرده ام و درخواست من پذیرفته نشد چرا مقامات 
مجاری هنوز منی خواهند مرا به ان کشور بر گردانند ؟  

در مرحله دوبلین رد شما حایز اهمیت نیست . اگر اداره مهاجرین بداند که شما قبال در یک کشور دیگر عضو احتادیه 
اروپا درخواست پناهندگی کرده اید عللرغم رد شدن درخواست شما در ان کشور . روند دوبلین اغاز می شود . در 

 نظر داشته باشید که پاسخ رمسی از دیگر کشور عضو احتادیه اروپا حتی در چنین حاالتی زمان زیادی می برد .
اگر از یک کشور دیگر احتادیه اروپا شما را دوباره به کشور مجارستان انتقال می دهند . اگر می خواهید دوباره 

درخواست پناهندگی مناید . یا درخواست پناهندگی قبلی خود را در روند بررسی نگاه دارید . باید این مطلب را در 
اولین مصاحبه)انتریو( با اداره مهاجرین به طور واضح مطرح منایید . روند کار در مجارستان به این صورت است 

که ابتدآ اداره مهاجرین یک روند اخراج را اغاز می کند . که ممکن است منجر به صدور حکم اخراج شما بشود 
و تنها پس از این است که درخواست پناهندگی شما مد نظر قرار می گیرد . اگر اولین بار باشد که درخواست 

پناهندگی می کنید . اخراج شما به تعویق انداخته می شود . اما اگر دومین درخواست شما باشد این درخواست 
مانع اخراج شما خنواهد شد . در صورتیکه حکم اخراج برای شما صادر بشود . شما باید ظرف 8روز علیه این حکم 
درخواست استیناف )بررسی مجدد( منوده و همچنین در صورت امکان . درخواست  مناید که اخراج شما به تعویق 

باافتتد .باید درخواست را به اداره مهاجرین یا مستقیمآ به پولیس تسلیم دهید و انها انرا به دادگاه )محکمه( 
مربوطه ارسال می کنید . می توانید از یک وکیل از کمیته هلسنکی مجار درخواست کمک کنید 

الف ( اگر قبآل درخواست پناهندگی در مجارستان کرده باشید و روند شما به پایان رسیده باشد .
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؟ اگر مجارستان بخواهد شما را به کشور دیگر از اعضای معاهده دوبلین بفرستد چه پیش می اید ؟
ابتدآ مسولین بررسی می کنند که ایا پرونده شما شامل روند دوبلین می شود یا خیر . اگر این طور باشد روند 
پذیرش . اولین بخش از روند  به تعویق انداخته می شود تا حکم دوبلین که طی ان . کشور مسول درخواست 
پناهندگی شما مشخص خواهد شد .صادرگردد . ممکن است رونددوبلین مدت زیاد به طول باجنامد . از چند 

هفته تا حتی چند ماه هنگامیکه اداره مهاجرین حکم دوبلین را صادر مناید . پس از ان دیگر منی توانید از 
درخواست پناهندگی خود صرف نظر کنید . 

اگر تصمیم اداره مهاجرین براین باشد که کشوری دیگری باید به درخواست پناهندگی شما رسیدگی کند . و 
شما باان موافق نباشید .می توانید در مورد ان حکم درخواست استیناف )بررسی خواهی مجدد( منایید شما 

باید درخواست استیناف خود را ظرف مدت 3روز به اداره مهاجرین تسلیم دهید .با توجه به محل اقامت تان . 
یک دادگاه محلی به درخواست استیناف شما رسیدگی خواهد کرد . مهلت قانونی دادگاه)محکمه ( برای صدور 

حکم 8روز می باشد . اما در عمل ممکن است بیشتر به طول باجنامد . شانس کمی وجود دارد که درخواست 
استیناف شما با موفقیت همراه باشد . زیرا دادگاه)محکمه(با شما مصاحبه)انتریو( منی کند و درخواست 

استیناف به خودی خود مانع از انتقال منی شود .این بدان معنی است که اداره مهاجرین می تواند شما را به 
کشور دیگری که مسول رسیدگی به درخواست شماست منتقل کند .حتی اگر قاضی هنوز حکمی صاذر نکرده 

باشد با این حال باید از دادگاه )محکمه( بخواهید که انتقال شما را به تعویق بیندازد .البته در طول مدتی که 
دادگاه)محکمه( در مورد به تعویق انداخنت انتقال شما حکم صادر می کند . اداره مهاجرین می تواند شما را به 

کشور مسول منتقل کند شما می توانید از کمیته هلسنکی مجار درخواست کمک منایید .

؟ در طول روند دوبلین من در کجا اقامت خواهم داشت ؟
یا در اردوگاه)کمپ( دبرسن . تنها حتت شرایط خاص و با اجازه مسولین می توانید اجنا را ترک کنید . و یا 	 

در زندان مها جرین . 
اگر زیر سن قانونی باشید )زیر سن 18(و هیچ فرد بالغی از اعضای خانواده شما در مجارستان نباشد تا از 	 

شما مراقبت کند شما را به اردوگاه )پرورشگاه( کودکان در فوت می فرستند . به خاطر داشته باشید : اگر 
هیچ مدرکی به همراه نداشته باشید که ثابت کندشما زیر سن قانونی هستید و مسولین نیز حرف شما را 

باور نکنند . باید درخواست کنید که یک پزشک)داکتر( شما را مورد معاینه ویژه قرار دهد تا به طور رمسی 
تعیین کند که زیر 18سال هستید . از یک وکیل از کمیته هلسنکی مجار درخواست کمک کنید . 

؟  در صورتیکه مریض باشم . می توانند مرا به کشور دیگری منتقل کنند ؟  
ما توصیه می کنیم که در مصاحبه اول .متام معلولیت ها. بیماری ها . مشکالت روانی خود را به مامور مهاجرین 

بگویید . اگر با این حال اداره مهاجرین باز هم حکم به انتقال شما به کشور دیگری بدهد . انگاه با اتکا به این 
دالیل می توانید علیه حکم اداره مهاجرین درخواست استیناف منایید . 
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اگر به دالیل عینی باز گشت شما امکان پذیر نباشد یک سند موقت که 3ماه اعتبار دارد به شما داده می شود 
. با بدست داشنت سند سکونت موقت در صورتیکه مرتکب جرم یا جنایت نشوید پولیس شما را دستگیر یا باز 

داشت خنواهد کرد . این سند اقامهء موقت . شما را مستحق دریافت کمکهای اولیه پزشکی) طبی( می سازد .  
حق کار . شرکت . در اموزش های عمومی . و دریافت کمکهای مالی را به شما منی دهد 

؟ تا زمان باز گشت به کجا خواهم زندگی کرد ؟
در بازداشتگاه )نظارت خانه( پولیس خارجی ها و یا اینکه شما را در خوابگاه باالشا جارمات که ادرس ان در 

اخیر این معلومات نامه پیدا کرده می توانید . 

5 روند ایین نامه )معاهده( دوبلین در مجارستان :

شما منی توانید به میل خود کشوری را انتخاب مناید که در اجنا درخواست پناهندگی کنید .

بر اساس ایین نامه )معاهده( دوبلین  تنها می توانید در یک کشور عضو احتادیه اروپا در خواست پناهندگی مناید 
. معموآلاین اولین کشور عضو ی است که وارد ان می شوید . در عمل بطور عادی بدین مفهوم است که هر 

کشور دیگری که بعد ازین در خواست پناهندگی کنید شما را به کشور مربوطه باز خواهد گرداند . 

این امر ممکن است در موارد زیر اتفاق بافتتد
مقامات از طریق اثر انگشت شما  که در پایگاه اطالعاتی اروپا که )Eurodac(  نامیده می شود نگهداری می 	 

شود .  اگاه می شوند که ایا شما قبآل در هیچ یک از این کشور ها درخواست پناهندگی کرده اید.
شمابه مقامات  گفته اید که در یکی از کشور های احتادیه اروپا اقامه داشتید و یا اینکه از طریق انکشور 	 

امده اید اگر اثر نشان انگشت شما را نگرفته باشد هم 
ثابت شود که قبآل برای شما در یکی به کشور های اروپایی ویزایی صادر شده است ..	 
به مسولین گفته اید که  قبآل ازطریق یکی از کشورهای باالیی سفر منوده است . 	 
شما به مسولین بگوید که می خواهید با همسر تان . که پناهنده در کشور دیگری است بپیوندید	 
و عالیم دیگر بطور مثال به نزد شما پول سویسی پیدا شود ویا اینکه تکت میترو فرانسه نزد تان باشد .	 

 معاهده دوبلین در کشور های اطریش .بلثیک .بلغارستان . قبرس . جمهوری چک . دامنارک . استونی . 
فنالند فرانسه . املان . یونان . مجارستان . ایسلند . ایرلند . ایتالیا . التویاتیتوانی . لوکزامبورگ .مالتا . ناروی 

. هالند .لهستان . پرتگال . رومانی . سلواکی سلوانی . اسپانیا سویدن و انگلستان اجرا می شود . 
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چند ماه به طول باجنامد . دادگاه موظف است با شما مصاحبه )انتریو( مناید . 

در پایان رسیدگی به درخواست استیناف . دادگاه)محکمه( می تواند 3حکم را صادر مناید :
درخواست استیناف شما را بپذیرد و یکی از انواع حمایت را به شما اعطا مناید ) به صفت پناهنده . یا به صفت 	 

حمایه فرعی ویا اینکه حتت حمایت اجباری (
بخشی از درخواست استیناف شما را بپذیرد و فیصله اداره مهاجرین را رد اعالم کند و به ان اداره ابالغ 	 

کند که یک روند برای شما از سر بگیرد و پرونده شما را از نو مورد بررسی قرار دهد .
درخواست استیناف شما را رد  اعالم کند وهمان فیصله اداره مهاجرین را بپذیرد . حکم دادگاه)محکمه( 	 

قطعی است و اعتراضی بر ان وارد نیست .
شما می توانید یک روند پناهندگی جدید اغاز کنید اما تنها به شرطی که بتوانید حقایق و شرایط مهم جدید 

که در درخواست پناهندگی قبلی شما ذکر نشده است را بیان کنید . ) مثآل وضعیت کشور تان یا وضعت 
شخصی خود تان از زمان درخواست پناهندگی قبلی تغیر کرده باشد( . 

به خاطر داشته با شید : درخواست پناهندگی دوم شما مانع از اخراج تان از مجارستان قبل از به پایان 
رسیدن روند رسیدگی به دست مسولین منی شود . در صورتیکه حکم اخراج دریافت منایید . باید دوباره علیه 

ان درخواست استیناف منایید و از دادگاه)محکمه ( بخواهید تا اخراج شما را به تعویق بیندازد .

ت( باز گشت)دیپورت به وطن ( :
زمانیکه حکم )فیصله ( منفی نهایی را دریافت کنید یک مصاحبه )انتریو( دیگر به منظور صدور حکم اخراج 

صورت می گیرد این بار پولیس بخش خارجیان از شما مصاحبه )انتریو(میگیرد .در جریان مصاحبه متامی شرایط 
شخصی که ممکن باشد مانع از اخراج شما شود با مسولین بگوید  مثال اعضای خانواده شما در مجارستان زندگی 
می کنند و غیره . اگر با این حال حکم اخراج صادر شده حد اکثر 30روز وقت دارید تا کشور راترک کنید شما 8روز 

وقت دارید تا برای حکم اخراج درخواست بازنگری قضایی کنید . دادگاه)محکمه( نیز 15روز وقت دارد تا تصمیم 
بگیرد .اگر در همان ابتدای روندپناهندگی حکم اخراج شما صادر بشود . دیگر منی توانید علیه ان درخواست 

استیناف منایید و باید کشور را ترک کنید . 
اگر حکم اخراج برای شما صادر بشود . از ورود به کشور های عضو شنگن منع می شوید محدودیت ورود حد 

اکثر به مدت 3سال خواهد بود که البته می توانند ان را یک بار دیگر برای 3سال متدید کنند .
اگر متایل داشته باشید که به طور داوطلبانه بر گردیید . این را در جلسه مصاحبه)انتریو( ذکر کنید همچنین 
می توانید با سازمان بین املللی مهاجرت ) اطالعات متاس در اخیر معلومات نامه ( متاس بر قرار مناید انها نیز 

به باز گشت داوطلبا نه شما کمک خواهد کرد . پولیس بخش خارجی ها می تواند تصمیم بگیرد که شما را به 
زور باز گرداند . درین صورت . زمانی که انها موجبات اخراج شما را فراهم می کند ممکن است شما را بازداشت 

کنند . در صورتی که فراهم کردن  موجبات  اخراج شما به زمان بیشتری نیاز داشته باشد . حکم اخراج به 
تعویق خواهد افتاد . البته حد اکثر زمان باز داشت 12 ماه می باشد .
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الف ( اگر حتت حمایه قرار بگیرید

سه نوع حمایت در قانون مجارستان وجود دارد  . زمانیکه مامور حکم)فیصله( را برای شما ابالغ می کند . نوع 
حمایتی که به شما تعین شده را نیز توضیح می دهد . 

موقف پناهندگی
این وضعیت برای یک زمان نا مشخص معتبر خواهد بود ) اما حتت شرایط خاص قابل فسخ است ( در این 

وضعیت یک کا رت شناسایی ) تذکره( به شما داده می شود که برای 10سال مدار اعتبار است . و همچنان مدرک 
مسافرتی و اجازه کار . واعضای فامیل خود را به کشور مجارستان اورده می توانید ) اعضای فامیل ازقبیل شوهر / 

خامن و اطفال زیر سن 18  و)همچنان اگر شما زیر سن 18 هستید بدون اعضای بزرگ فامیل می باشید ( 
اگر در مدت 6 ماه بعد از بدست اوردن جواب مثبت اقدام به یکجا شدن فامیل مناید در انصورت الزم نیست که 

مدارک بودوباش ویا جای کار و عاید ماهانه را به اداره مهاجرین نشان بدهید . بعد از اقامت 3سال مستقر در 
مجارستان می توانید برای دریافت تابعت این کشور اقدام مناید اما برای  دریافت ان باید شرایط زیادی داشته باشید .

حتت حمایت فرعی
این حمایت برای 5 سال اعتبار دارد اما مسولین می توانند زودتر از موعد ان را فسخ کنند .این حمایت پس از 

یک روند بازنگری قابل متدید می باشد . سایر حقوق ان مانند یک پناهنده می باشد .اگر بخواهید با خانواده 
خود یکجا شوید باید به اثباط برسانید که از عهده مصارفات انها بر می اید و انها هم باید در مجارستان بیمه 

صحی داشته باشند . البته بعد از 8سال مستقر در مجارستان می توانید برای دریافت تابعیت این کشور اقدام مناید و 
متباقی حقوق ان مطا بق حقوق یک پناهنده می باشد .

حتت حمایت اجباری
این حمایت برای یک سال اعتبار دارد اما مسولین می تواند زودتر از موعد ان را فسخ کنند . این حمایت پس از یک 
روند بررسی قابل متدید می باشد . حتت این حمایت یک مجوز بشر دوستانه به شما داده می شود . اما مدارک مسافرت 
به شما داده منی شود و تنها به شرایط کسب اجازه نامه کار می توانید کار مناید . اگر بخواهید خانواده خود را بخواهید 
باید به اثباط برسانید که از عهده مخارج انها بر می ایید . و انها هم باید در مجارستان بیمه صحی داشته باشند . البته 

بعد از سپری شدن 3سال اقامه در مجارستان درخواست به دریافت اقامه دایمی را می توانند . 

ب (    اگر درخواست پناهندگی شما رد شود و یا اینکه بافیصله که باالی شما شده موافق نباشید .

شما باید در خواست استیناف خود را ظرف 15 روز بعد از دریافت حکم)فیصله( به اداره مهاجرین تسلیم مناید 
. که دادگاه)محکمه( این حکم )فیصله( راتغیر بدهد .  در درخواست استیناف خود باید ذکر کنید که چرا از 

نظر شما این حکم)فیصله( نادرست است . می توانید از وکیل کمیته هلسنکی  برای درخواست استیناف خود 
کمک بگیرید . مهلت قانونی دادگاه)محکمه ( برای صدور حکم 45 روز کاری می باشد .اما در عمل ممکن است 
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از متامی تصامیمی که در مراحل پناهندگی شما گرفته می شود یک کاپی حتریری به زبان مجاری بگیرید .از 	 
تصمیمات مربوط به مراحل پناهندگی تان به زبان مادری تان یا زبانیکه به خوبی با ان صحبت می کنید 

اگاه باشید .
متاس با دفتر پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان در بوداپست ) اطال عات متاس در اخیر معلومات نامه(.	 
زمانی که روند  درخواست شما به مرحله نهایی برسد اجازه نامه سکونت بشر دوستانه به شما داده خواهد 	 

شد مگر اینکه در باز داشت )زندان( باشید . 
در صورتیکه درخواست پناهندگی اولی شما باشد تا زمانیکه روند پناهندگی شما به مرحله نهایی برسد 	 

شما ماهانه  مستحق یک مقدار پول )جیب خرچ( میشوید .
شما حق دارید از کمکهای اولیه پزشکی) طبی( استفاده مناید . دوکتوران چند بار در هفته به اردوگاه ها )کمپ 	 

ها( و بازداشتگاه ها سر می زنند . 
کار : تنها در صورتیکه در اردوگاه )کمپ( پناهندگان باشید می توانید داخل کمپ کار کنید . برای کسب 	 

اطالعات بیشتر با مسولین اردوگاه )کمپ( متاس بگیرید . البته اگر روند پناهندگی بیش از یکسال به طول 
باجنامد انگاه حق دارید تا خارج از اردوگاه کار کنید اما تنها با داشنت مجوز کار معتبر.  می توانید از یک مددکار 

اجتماعی از اجنمن  -)احتادیه(مندیک  یا اداره مهاجرین کمک بگیرید ) اطالعات متاس در اخیر این معلومات 
نامه( فرزندان شما حق دارند تا به مدرسه)مکتب( بروند . اگر کمتر از یک سال است که در کشور حضور دارند . 

بنآ در ارتباط باید درخواست حتریر شود . 

اطمینان حاصل مناید که شما و ترجمان تان یکدیگر را بدون هیچ مشکلی می فهمید ترجمان باید بی طرف باشد 
. انها حق ندارند سواالت خود شانرا از شما بپرسد یا سعی کند شما را متقاعد منوده تا از درخواست پناهندگی 
خود صرف نظر کنید . اگر باترجمان مشکل ارتباطی دارید یا فکر می کنید که او بی طرف نیست . این مسله را 

بال فاصله به مامور یا وکیل خود بگویید و بخواهید تا ترجمان دیگری حضور پیدا کند . 

4 روند حقوق پناهندگی . امکانات و نتایج ان  :

زمانیکه حکم ) فیصله( به شما داده می شود . باید شخصآ در اجنا حضور داشته باشید ترجمان به شما 
کمک خواهد کرد تا حکم )فیصله( را بفهمید . اگر قبل از حتویل گرفنت حکم)فیصله( کشور را ترک منایید . 

حکم )،فیصله (برروی تابلو )ختته( اعالنات اداره مهاجرین نصب شده وبعد از 8 روز چنین تصور می شود که 
حکم)فیصله( به شما منتقل شده است . در صورتیکه حکم)فیصله( منفی باشد و شما بعد از امتام مهلت 

درخواست استیناف به مجارستان بر گردید .  درین صورت شما باید از نو درخواست پناهندگی کنید . و مدارک 
جدید ی ارایه دهید . 
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اردوگاه)کمپ( حضور نداشته باشید اداره مهاجرین فکر می کند که شما ناپدیدشده اید و روند پناهندگی را 
بسته و ختم اعالم می کند . 

شماحق دارید که اقامت خصوصی برای خود تان فراهم کنید . البته در ابتدآ باید از اداره مهاجرین 	 
درخواست منایید تا اجازه اقامت خصوصی را به شما بدهد . برای اجنام چنین کاری . باید یک کاپی از 

مدرکی که نشان بدهد چه کسی مالک اپارمتان است به عالوه توافق اجازه نامه یا اظهار نامه های از جانب 
صاحب خانه که ثابت کند که اپارمتان را برای شما اجاره )کرایه( داده است 

اگر شما زیر سن18سال می باشید و در کشور مجارستان بدون افراد بزرگسال خانواده تان هستید شما را 	 
در پرورشگاه کودکان فوت می فرستند .  ادرس ان را در اخیر این معلومات نامه پیدا کرده می توانید . 

به خاطر داشته باشید که اگر شما اقامت در محل خصوصی را انتخاب منایید باید در محل خصوصی ادرس که 
به اداره مهاجرین داده اید در دسترس باشد . اطمینان حاصل کنید که بطور مثال نام شما خوانا به روی درب 

و یا صندوق پستی شما نوشته شده باشد . در صورتیکه شما نامه های اداره مهاجرین را دریافت نکنید . فکر 
خواهند کرد که شما ناپدیدشده اید و روند پناهندگی شما خامته می یابد . 

؟ چگونه اگاه شوم که مصاحبات )انتریو( چه وقت و کجا برگزار می شود .؟
یک نامه رمسی با متامی جزییات در مورد مصاحبه)انتریو( به زبان مجاری به شما داده خواهدشد . اگر شما 

درکمپ دبرسن اقامت دارید . مامورمربوطه باشما متاس می گیرد و از شما می خواهد که در دفترش به دیدن 
او بروید که اودر اجنا تاریخ ومکان مصاحبه را به شما اطالع می دهد . 

اگر شما در منزل خصوصی اقامت دارید مامور پست مستقیمآ نامه را از اداره مهاجرین به همراه تاریخ و مکان 
مصاحبه )انتریو( به شما می رساند .در صورتیکه شما در منزل نباشید  برای شما یا دداشت می گذارد و شما 

باید نامه رمسی را از اداره پست نزدیک حتویل بگیرید . اگر شما وکیل دارید . اداره مهاجرین همچنین به وکیل 
تان در مورد مکان و زمان مصاحبه)انتریو( اطالع می دهد . اگر در بازداشت باشید . ماموراداره مهاجرین به 

بازداشتگاه می اید و در اجنا با شما مصاحبه )انتریو( می کند

3  حقوق تقاضای پناهندگان  : 

در طول روند پناهندگی شما حق دارید که :
از زبان مادری خود یا هر زبانی دیگری که با ان سخن می گوید . صحبت کنید در صورت نیاز شما مترجم 	 

خواهید داشت . 
درخواست برای حضور مامور و ترجمان هم جنس خود تان .	 
کمک قانونی رایگان از یک وکیل و یا از یک سازمان غیر دولتی .	 
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جمله ) اوراق قضایی مقاالت . عکسها از منزل و کشور تان ( برای پشتیبانی درخواست پناهندگی شما اجباری 
 نیست . اما اگر این مدارک را به همراه دارید می توانید نشان دهید که انچه می گوید حقیقت دارد  

یک گذارش کتبی در حین مصاحبه) انتریو ( به زبان مجاری تهیه می شود درین گزارش باید متام نکات مهم 
انچه شما در حین مصاحبه گفته اید در خود داشته باشد . در پایان مصاحبه ) انتریو ( گزارش خوانده می شود 
و برای شما ترجمه می شود در صورتیکه مورد قناعت شما قرار گرفت در پا یین ان شما امضا می کنید در واقع 

شما با محتوای ان موافق هستید . این بدان معناست که پس از ان به هیچ وجه منی توانید ثابت کنید که در 
مصاحبه سوء تفاهم  نادرست صورت گرفته است یا اینکه ترجمان غلط ترجمه کرده . ! پس هنگامیکه گزارشات 

در پایان مصاحبه برای شما خوانده می شود به دقت گوش فرا دهید . در صورتیکه هر نوع مشکلی وجود 
داشت . باید انرا بالفاصله  به مامور مربوطه مطرح کنید . 

در اکثر موارد . صحبت کردن در مورد دالیل درخواست پناهندگی بسیار دشوار است . اما اگر در حین مصاحبه 
دالیل واقعی خود را نگویید . مسولین متوجه خنواهد شد که شما به محافظت نیاز دارید . اگر در طول 

مصاحبه ) انتریو( احساس خستگی می کنید  می توانید یک زمان استراحت کوتاه درخواست کنید . همچنین 
در مورد حنوه صحبت کردن با مامور در باره چیزهای دردناک که ترجیح می دهید به خاطر نیاورید . از پزشکان 

) دوکتوران(یا روانشناسان بنیاد کوردلیا کمک بگیرید ) اطالعات متاس را در صفحات  اخیر مشاهیده کنید ( 
می توانید با انها صحبت مناید متامی مشکالت درد اورخود را با انها در میان گزارید تا باشد انرا فراموش کنید . 

به خاطر داشته باشید که مامورمربوطه شما ترجمان  وکیل شما   مددگار اجتماعی و قاضی موظف ا ند که 
بدانند که متام مسایلی را که شما عنوان می کنید محرم می باشد . هیچ یک از سخنان شما به مقامات دولتی 

کشور تان باز گو خنواهد شد اکر این سخنان باعث به خطر افتادن شما و اعضای خانواده تان شود ) حتی اینکه 
 شما برای پناهندگی اقدام منوده اید (

پس از مصاحبه  ) انتریو ( با مامور پناهندگی امکان دارد که اداره حمایت از قانون اساسی نیز با شما مصاحبه 
 ) انتریو ( کند . بخاطر امنیت ملی .

اخرین مهلت مرحله نهایی 45 روز به طول می اجنامد و این می تواند بر طبق قانون 22 روز بیشتر نیز به طول 
بکشد . اداره مهاجرین معموآل 45 تا 90 روز فیصله ) رای( خود را اعالم می کند

؟ در طول روند نهایی در کجا اقامت خواهم داشت )شامل در خواست استیناف ( ؟
اگر در طول روند پذیریش در باز داشت بودید در طول روند نهایی هم در زندان باقی خواهید ماند .) حد 	 

اکثر 12ماه (
اگر باز داشت نبودید . می توانید در اردوگاه ) کمپ( پناهندگان دبرسن مبانید . اگر بخواهید برای بیش از 	 

24ساعت اردوگاه )کمپ( را ترک کنید باید ازمسولین اردوگاه)کمپ( اجازه بگیرید . اگر بیش از یک روز در 
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و ازادی تان در خطر نباشد و در اجنا خطر هیچ صدمه جدی شما را تهدید نکند . 
در اجنا شما را به کشوری نفرستتد که اعدام . شکنجه .ازار .اعمال غیر انسانی در انتظار تان باشد و شما 	 

بتوانید در اجنا درخواست پناهندگی کنید و از شما به طور مناسب محافظت به عمل اید . 
اگر به نظر شما یک "کشور ثالث امن"در واقع جای امنی برای شما نیست . باید این را درخواست استیناف 	 

فوق الذکر قید منایید . 

؟ در طول روند پیش از پذیرش در کجا اقامت خواهم داشت ؟
یا در اردوگاه )کمپ( پناهندگان در دبرسن یا در زندان مهاجرین )در صورتیکه حکم اخراج دریافت کرده باشید (	 
اگر شما در فرودگاه ) میدان هوایی( باشید و در مدت 8 روز تصمیم صورت نگیرد . شما را به اردوگاه 	 

)کمپ( مهاجرین در دبرسن یا به زندان مهاجرین منتقل خواهد کرد . 
اگر زیرسن قانونی باشید ) زیر18سال(و هیچ فرد بالغی از اعضای خانواده شما در مجارستان نباشد تا از 	 

شما مراقبت کند . شمارابه اردوگاه )کمپ( کودکان در فوت می فرستند . به خاطر داشته باشید : اگر 
هیچ مدرکی به همراه نداشته باشید که ثابت کندشما زیر سن قانونی هستید و مسولین نیز حرف شمارا 

باور نکند . باید درخواست کنید که یک پزشک )داکتر ( شما را مورد معاینه ویژه قرار دهد تا به طور رمسی 
تعین کند که زیر سن 18 هستید . از یک وکیل از کمیته هلسنکی مجار در خواست کمک کنید .  

روند نهایی"

در طول روند نهایی اداره مهاجرین حد اقل یک بار و شاید بیشتر با شما مصاحبه )انتریو( می کند درین مصاحبه 
ها شما باید به طور دقیق دالیل خود برای ترک کشور تان را بگوید اولین مصاحبه غالبآ چند هفته پس از شروع 

روند نهایی صورت می پذیرد . قبل از مصاحبه اول . باید از وکیل کمیته مجار درخواست کمک کنید .   

"اعتبار"شما در این روندنقش مهمی بازی می کنید . پس خیلی مهم است که در حین مصاحبه )ها(دالیل ترک 
کشور خود را به طور دقیق توضیح دهید . سعی کنید که برمشکالتی که در کشور خود داشتید وچیزهایی که 

در اجنا نگرانتان می کنند مترکز کنید . مسایلی را که از انها در کشور تان وحشت داشته اید  از جمالت متناقص 
استفاده نکنید 

اگر منی توانید نام مکان یا تاریخ را به یاد اورید . وحشت نکنید و مضطرب نشوید و جزییات غیر واقعی را عنوان 
نکنید و دروغ نگوید فقط سعی کنید تا جایکه ممکن است اطالعات صحیح  را بدهید و به مامور مربوطه شرح 

دهید که چرا به یاد اوردن این جزییات دشوار می باشد بطور مثال در صورتیکه نتوانید تاریخ دقیق مسله 
مهمی را به یاد اورید می توانید ان مسله را به حادثه دیگر ربط دهید در همین زمان حتویل هر مدرک موثقی از 
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پرونده شما به قسمت روند نهایی )بررسی جزییات ( حتویل داده منی شود و رد می شود اگر :
شما تابعت ) شهروند( یکی از کشور های عضو احتادیه اروپا باشید .	 
اگر قبآل در یکی از کشور های عضو احتادیه اروپا به عنوان پناهنده شناخته شده باشید	 
 اگر قبآل به عنوان پناهنده در کشوری دیگری قبول شده باشید این وضعیت همچنان اعتبار دارد و شما 	 

می توانید به ان کشور برگردید  .
شما دوباره تقاضای پناهندگی کرده اید بعد از رد شدن در خواست پناهندگی قبلی شما در کشور مجارستان 	 

و درخواست جدید شما بر اساس همان حقایق و گفتار های قبلی است . و هیچ عامل جدیدی وجود ندارد  . 
قبل از رسیدن به کشور مجارستان شما در کشوری اقامه داشتید و یا از ان عبور منوده اید که ان کشور با 	 

امن بوده در اجنا می توانستید که در خواست پناهندگی کنید .
نزدیکان شما در یکی از کشور های امن زندگی می کنند می توانید که رمسی به اجنا می رفتید	 
یک کشوریکه باامن باشد اگر شما در انکشور کدام جرم را اجنام داده باشید دوباره شما را به ان کشور 	 

تسلیم داده میتواند .
در صورتیکه درخواست پناهندگی شما مطابق قوانین مهاجرت نباشد .به طور مثال در کشورتان معاش 	 

خوب منی دادن که هیچ ارتباط به پناهندگی ندارد . 
اداره مهاجرین منی تواند بداند که شما از کدام کشور امده اید در صورتیکه شما کشور خود را معرفی نکنید .	 
 در مدت زمان مناسب درخواست پناهندگی نکرده باشید . اگر چه فرصت اجنام این کار را داشته اید .	 

 روند قابل پذیرش حد اکثر 30 روزبوده . در مورد روند دوبلین ممکن است زمان بشتر ی نیاز باشد اگر در فرودگاه 
درخواست پناهندگی مناید . اداره مهاجرین در ظرف مدت 8 روز روند قابل پذیرش بودن را به پایان میرساند . 

در صورتیکه در مصاحبه )انتریو( حضورنداشته باشید یا غایب باشید روندبررسی پرونده شما بسته می شود. 

اگر اداره مهاجرین فیصله مناید که درخواست پناهندگی شما غیر قابل پذیرش است . شما این حق را دارید که 
در خواست استیناف منایید درخواست استیناف خود را ظرف 3روز به اداره مهاجرین تسلیم دهید . و ان اداره 

نیز درخواست را به دادگاه )محکمه( مربوطه ارسال می کند . شما باید در درخواست استیناف خود توضیح 
بدهید که چرا با این فیصله مخالف هستید . ممکن است دادگاه ) محکمه( تصمیم به مصاحبه باشما بگیرد 

. مهلت دادگاه )محکمه( برای تصمیم گیری 8روز می باشد. البته این امر در واقع ممکن است بیشتر به طول 
بیاجنامد . شما می توانید از وکیل کمیته هلسنکی مجار درخواست کمک مناید . 

؟ از نظر مامور مهاجرین چه کشورهای "کشور ثالث امن" محسوب می شوند ؟
هر کشوریکه در اجنا به خاطر نژاد . دین .ملیت .عقاید سیاسی یا عضویت در یک "گروه اجتماعی خاص"زندگی 	 
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هستید در مرز یا فرودگاه این کار را اجنام بدهید . اگر با مدارک جعلی وارد مجارستان شدید . باید این مسله را 
فورآ مطرح منایید . و در صورت امکان .مدارک اصلی خود را نشان دهید در غیر این صورت . ممکن است بعدآ 

در روند پناهندگی شما مشکلی به وجود بیاید . الزامات رمسی وجود ندارد . می توانید پناهندگی را به صورت . 
کتبی یا شفاهی و به هر زبانی در خواست منایید . 

اگر نگران این هستید که مامور در خواست پناهندگی شما رانفهمد. کلمات مجاری " منکولت " به معنی مهاجر 
یا مندیک به معنی پناهندگی . را به طور واضح تلفظ کنید و همچنین یک تقاضای کتبی به زبان خود بنویسید 

. باید خود تان تقاضای کتبی را امضآ کنید 

توجه ) مهم( : اگر به طور غیر قانونی وارد مجارستان شدید . مسولین اداره مهاجرین احتماآل ابتدا یک روند 
اخراج از کشور را اغاز می کنند . اگر اولین بار باشدکه درخواست پناهندگی می کنید . اخراج شما به تعویق 

انداخته می شود . اما اگردومین در خواست شما باشد . این درخواست مانع اخراج شما خنواهد شد . در 
صورتیکه حکم اخراج برای شما صادر شود . شما می توانید ظرف مدت 8روز علیه این حکم درخواست جتدید 
نظر  را منوده و همچنین درخواست کنید که اخراج شما از کشور به تعویق بیفتتد . باید درخواست را به اداره 

مهاجرین یا مستقیمآ به پولیس تسلیم دهید و انها ان را به دادگاه )محکمه(مربوط ارسال می کنند . می توانید 
از یک وکیل از کمیته هلسنکی مجار درخواست کمک کنید .

؟ تقاضا به چه صورت بررسی می شود   ؟
نظر به قانون مهاجرت در مجارستان روند بررسی در دو بخش  صورت می گیرد . بررسی اولی اداره  مهاجرین 
تصمیم اختاذ می کند که ایا درخواست پذیرفته شود یا خیر اگر جواب مثبت باشد در انصورت بررسی بعدی ان 

به قسم مفصل صورت می گیرد ) در خواست به بررسی اساسی ( می رسد 

روند بررسی ابتدایی :

چند روز بعد از رسیدن شما مامور اداره مهاجرین با شما مصاحبه را اجنام می دهد البته با کمک ترجمان . در 
این مصاحبه سواالتی در مورد اطالعات شخصی . حنوه امدن شما به مجارستان و دلیل شما برای درخواست 

پناهندگی پرسیده می شود . فراموش نکنید که اعضای خانواده تان که در اروپا زندگی می کنند . بیماری ها و 
اینکه ایا در مسیر را خود به مجارستان در هیچ یک از کشور های اروپایی با مشکالت جدی مواجه شدیدیا خیر 
را ذکر کنید . ابتدآ مسولین بررسی میکنند که ایاشما از کشور های عبور منوده اید که  پرونده شما شامل روند 
دوبلین می شود یا خیر . اگر این طور باشد رونددوبلین اغاز میگردد  اداره مهاجرین الی ختم بررسی . پرونده 

شما به حالت تعلیق قرار می گیرد .
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مسولیت روند حق پناهندگی شما را دفتر )اداره ( مهاجرین و تابعیت کشور مجارستان که مربوط به وزارت 
 داخله ) کشور (می شود دارد

 1. چه کسی از حق حمایت در کشور مجارستان بر خور دار می باشد . ؟

 پناهنده   :فردیکه به خاطر نژاد. مذهب . ملیت . افکار سیاسی یا عضویت در )حزب خاصی (در وطنش 
دچار وحشت  ازا ر و شکنجه می باشد .

ازار و اذیت یعنی نقض جدی حقوق بشر به طور مثال شکنجه برخورد غیر انسانی یا حتقیر امیز . بردگی 	 
خشونت جسمی یا

جنسی یا نژاد پرستی در حد باال . ترس وحشت داشته باشید و انرا به دفتر مهاجرین به اثبات برسانید که 	 
در صورتیکه دوباره به وطن تان بر گردانیده شوید . در انصورت حتت تعقیب و اذیت و ازار قرار می گیرد .

در صورتیکه به دلیل زن بودن . همجنسگرا بودن و یا دارا بودن هر شخصیتی خاص که غیر قابل تغیر می 	 
باشد ) ویا منی خواهید مخفی کنید ( دچار مشکل هستید و از جانب کشور تان حمایت منی شوید شما می 
توانید در زیر عنوان "گروه اجتماعی خاص : قرار بگیرید . وکیل شما می تواند اطالعات بیشتر را در اختیار 

شما بگذارد . 

 حمایت فرعی : شخصی که جدآ در معرض خطر در کشورش قرار دارد . اما نه به دلیل نژاد . مذهب . ملیت . 
افکار سیاسی یا عضویت در "گروه اجتماعی خاص" بلکه به دلیل:

مجازات اعدام	 
شکنجه . رفتار و یا تنبیه غیر انسانی و حتقیر امیز	 
تهدید جدی زندگی یک شخصی به دلیل خوشونت ناشی از عدم تعبیض در نبرد مسلحانه ) به طور مثال 	 

در صورت وجود جنگ داخلی در کشور شما (

 حمایت اجباری  : که دوباره به کشورش روان منی شود از جمله حمایتی است که در کشورش مشکالت به 
شکل عمومی میباشد نه به شکل فردی . بایدخاطر نشان ساخت که:شرایط اقتصادی . مالی یا زیستی نا 

مساعد در کشور مبدآ شمارا مستحق در یافت هیچ یک از انواع محافظت های فوق الذکر منی گرداند .

 2. روند حق پناهندگی

؟ چطورتقاضای پناهندگی منایم ؟ 
باید با متاس با اداره مهاجرین یا پولیس در اسرع وقت در خواست پناهندگی را ارَایه منایید . و اگر در زندان 
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شما اکنون در کشور مجارستان میباشید زبان رمسی ان مجاری بوده و مجارستان یکی از 
 اعضای کشور های احتادیه اروپا است که در شرق مرکز اروپا موقعیت دارد . 

نقشه کشور مجارستان 

BudapestBicske

Debrecen

Győr

Nyírbátor

Békéscsaba

Kiskunhalas

Fót

فرودگاه بین املللی -

اردوگاه پناهندگان   -

بازداشتگاه -  

اردوگاه )پرورشگاه( کودکان -  

Slovakia

Austria

Slovenia

Croatia
Serbia

Romania

Ukraine
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