
 ۱ (مقد مه )( پیشگفتار)

کشور مجارستان در اروپا موقعیت دارد .عضو احتادیه اروپا بوده و از جمله 
کشور های احتادیه اروپا می باشد.

قسمی فکر می کنیم که در ین کشور اجازه نیست که اطفال را کسی اذیت 
و ازار دهد . بلکه مهم است که انها حمایه شوند .

 به متامی اطفالیکه سن شان از 18سال کمتر باشد  زیر سن گفته می شود .  
پس حق و حقوق نیز دارند

به مکتب شامل شدن . دین و مذهب خو یش را ازادانه اجنام دادن . 
ارتباطات با والیدین .حفظ و نگهداشت متامی رسم و رواجهای که در وطن 

خویش داشتید  . مگر بخاطر داشته باشید که درین جا دیگر انسانها نیز بود وباش و زند گی 
می منایند . که باید به قوانین اینجا نیز احترام داشته باشید .

این یک کشوریست که متامی چیزهای که ضرورت شما باشد باید به شکل حتریری تقاضا و 
خواسته شود . خصوصآ در دوایر (دفاتر )رمسی که مراجعه می مناید . متوجه باشید درصورتیکه 

به کدام مشکل مواجع میشوید به قسم حتریری موضوع را به بزرگان اطالع دهید . البته به 
زبان مادری تان و یا به زبان که شما خوبتر حرف می زنید .

خوب است بفهمید که متام کشورهای اروپایی یک قسم منی باشد .

 ۲ مسله پناهندگی – حق پناهندگی

بخاطری از کشور خود برامدید که در اجنا شما ترس داشتید. 
که مبادا اذیت شوید یا صدمه ببینید. چونکه در اجنا جنگ 
است . و یا اینکه والیدین خود را از دست داده اید .کسی 
نیست که از شماوارسی مناید .بنآ شما میتوانید که از دفتر 
مهاجرین کشور مجارستان در خواست پناهندگی منوده تا 
موضوع را بررسی مناید . که ایا شما مستحق پناهندگی می 
شوید یا خیر . در خواست به شکل حتریری و یا زبانی به زبان 
مادری صورت میگیرد.در صورتیکه زبان انگلیسی را خوبتر یاد 
داشته باشید به زبان انگلیسی حتریر شود  .بخاطریکه زبان 
انگلیسی را زیاد کسان صحبت می منایند نظر به زبان مادری 
تان .البته به کسانی پناهندگی داده می شود که در کشورش زیاد مشکالت دیده واذیت شده 
باشد .و یا اینکه در جنگ ها زخمی شده باشد .

 ۳ سرپرست موقتی :

در جریان بررسی درخواست پناهندگی شما یک شخص بزرگ که سرپرست 
موقتی شما است در پهلوی تان قرار می گیرد .البته به عوض والیدین 

شما می باشد .در جریان بررسی در خواست پناهندگی و همچنان در زمان 
مصاحبه ( انتریو) با شما کمک و همکاری می مناید . باید به او اعتماد مناید 

و در متامی موارد باوی مشوره کنید .
هر نوع سوالهای شما را جواب می دهد .

 ۴ ترجمان – مسول بررسی دوسیه (پرونده) شما

اگر ترجمان نباشد .و یا اینکه صحبت های انرا منی فهمید .و 
همچنان فکر می کنید که ترجمان متام گفته های شما را دقیق 
ترجمه منی کند و یا اینکه  ازمسول بررسی دوسیه (پرونده ) شما 

رضایت ندارید . شخص دیگر را میتوانید تقاضا مناید . . باید موضوع 
را به سرپرست موقتی خود یا به کارمند سوسیال خود اطالع دهید .  
هیچ نوع ترس نداشته باشید هر نوع مشکالت که در جریان بررسی 

دوسیه (پرونده) شما صورت میگیرد باید اطالع داده شود .
 

 ۵ مصاحبه ( انتریو )

یک مصاحبه ( انتریو )کوتاه (مختصر)از شما اخذ می شود که 
شما ازکجا امدید وچرا امدید به کشور مجارستان . وایا قبآل 

به کدام یکی از کشور های احتادیه اروپا رفته اید یا خیر . بعدآ 
نشان انگشت شما را می گیرند . اگر والیدین شما در کدام 

یکی از کشور های احتادیه اروپا زندگی می کنند حتمآ باید  برای 
مسول  مصاحبه( انتریو) گفته شود . در صورتیکه تثبت شود 

که شما قبال در کدام کشور دیگر اروپایی در خواست پناهندگی 
داده اید  دفتر مهاجرین این حق را دارد که شما را به کشور 

اولی بر گرداند و کشور اولی حق بررسی موضوع درخواست 

پناهندگی شما را دارد . ( این فیصله رافیصله دوبلین می گویند )  در صورتیکه به فیصله 
دفتر مهاجرین موافق نباشید باید در طی 3 روز در خواست کرده می توانید که محکمه 
فیصله مناید که در خواست پناهندگی شما را کدام کشور بررسی مناید . درین صورت می 

توانید از وکیل مدافع حقوقی کمیته هلسنگی کمک تقاضا مناید . البته به شکل مجانی.                   
اگر منی خواهید جریان تقاضای پناهندگی شما به کشور دیگر 

بررسی گردد . در انصورت ضرورت است به یک مصاحبه
( انتریو) بسیار مفصل و دوامدار که فهمیده شود که شما 

از کجا و برای چه به اینجا امده اید  صورت می گیرد . متام 
جریانات وچیز هایکه که باالی شما در کشور تان رخ داده باید 

گفته شود . اگر وضعیت صحی شما مناسب نباشد در وقت 
مصاحبه ( انتریو) باید گفته شود که من اماده مصاحبه

( انتریو) منی باشم . تا یک وقت دیگر برای مصاحبه( انتریو) 
شما تعین گردد .                                                                                          

قبل از شروع مصاحبه( انتریو) باید خوب فکر شود  که 
چه باید گفت  چه وقت باالی شما چه واقع شده . 

همرای کی بودید ؟ برای چه امدید از وطن تان . متام 
موضوعات را باید بگوید . چیزهایکه به بیاد شما مانده . 
اگر سوالی میشود که به یاد شما نیست به جرعت بگوید 
که به یاد ندارم . بسیار خوب است متام حادثات که باالی 

شما رخ داده فراموش شود . اما مهم است که در جریان 
مصاحبه( انتریو) متام موضوعات را بیاد اورده بیان مناید .                                                                          
ترس نداشته باشیدچیزی نیست که خراب شود . این همه تاریخچه 
زندگی شما می باشد که قصه می مناید که شما خوبتر می شناسید . 
قسمی فکر کنید که خود را به یک مصاحبه( انتریو) اماده می سازید : در یک اتاق نشسته 

اید همراه با سه نفر . یک نفر ان مسول که از شما مصاحبه(انتریو) می گیرد .و از شما سوال 
می مناید راجع به گذشته تان .  نفر دومی ترجمان شما می باشد که صحبت های مسول 

مصاحبه( انتریو) را برایتان ترجمه می مناید و نفر سومی وکیل سپرست موقتی شما می باشد 
بخاطریکه شما را حمایه کنددر صورت ضرورت می تواند از شما منایندگی کند . در صورتیکه 

برایتان اسان باشد ازادانه می توانید که یادداشت بگیرید و رسم بکشید و ازروی یادداشت 
سواالت را جواب بدهید  . اگر کدام سوال را منی فهمید کوشش مناید تا مفهوم ان را برایت 

تشریح مناید .                                                    
امکان دارد که موضوع را سوال مناید که شما منی خواهید راجع به ان صحبت مناید . خجالت 

می کشید می توانید برای مسول مصاحبه
( انتریو) بگوید که درین مورد منی خواهم 

صحبت منایم . اگر درین مورد صحبت منایم 
برایم بسیار سخت متام می شود . وبسیار رجن اور 

است که خاطرات خراب را دوباره بیاد بیاورم .

برایتان بسیار مهم است که بعضی واقعیات 
عینی که به شما رخ داده معلومات ارایه 

مناید که به کیس شما بسیار تآثیر دارد

هر چیزیکه برایتان رخ داده باشد بدون اینکه خجالت بکشید بیان مناید شما را هیچ کسی 
خراب فکر منی کند . باید گفت مسول  مصاحبه(انتریو) شما سرپرست موقتی. وکیل مدافع 

. کارمند سوسیال شما و همچنان روانشناس مسولیت دارند و قانون برایشان اجازه منی دهد 
متام چیزهای که درمصاحبه( انتریو) گفته می شود به کسی بگویند .  بعضی اوقات موضوعات 

به یاد شما منی اید .و یا اینکه بالی شما چه گذشته و یا به کدام تاریخ قضیه رخ داده و یا 
اینکه بسیار مشکل است که دوباره واقعات 

گذشته را بیاد اورید بخاطریکه بسیار درد اور 
است . درین صورت عادی می توانید بگوید 
بیاد ندارم . فرق منی کند که یک سوال را 

جواب ندادید در صورتیکه دقیق یک موضوع 
را منی دانید هیچوقت جواب ارایه ننماید .  

هر نوع از فامیل عکس (فوتو) بعضی اسناد و 
غیره نزد تان موجود باشدبه کیس شما ارتباط 
بگیرد به مسول  مصاحبه(انتریو) نشان دهید 

باید گفت که دوباره انرا از نزدش بگیرید .

در صورتیکه شما فکر کنید که موضوع 
(کیس) شما بسیار مغلق است می توانید به
 .VI. VI . کمیته هلسنکی مراجعه مناید 

 ۷

 دفترچه معلومات 
(اگاهی) برای درخواست دهندگان پناهندگی نوجوانان زیر سن  

PERZSA



 ۹ فیصله (جواب ) در ارتباط درخواست پناهندگی شما  :

بعد ازمصاحبه( انتریو) دفتر مهاجرین بشما یک فیصله نامه را 
صادر می مناید . امکان دارد که جواب مثبت باشد در انصورت شما 

میتوانید (به اینجا مبانید به صفت پناهنده یا به صفت حتت حمایه 
فرعی ) و اگر جواب منفی باشد (جواب رد ) در انصورت میتوانید به 
محکمه درخواست بدهید که فیصله دفتر مهاجرین را قبول ندارید  

انرا دوباره بررسی مناید تا شمارا محکمه به صفت پناهنده قبول مناید 
.بخاطریکه شما منی توانید دوباره به وطن بروید که در اجنا زندگی 
شما در خطر می باشد البته در خواست در ظرف15روزبعد از تاریخ 
فیصله دفتر مهاجرین عنوانی محکمه به دفتر مهاجرین سپرده شود . درین قسمت شما 
را کمیته هلسنکی و همچنان کارمندان سوسیال کمک می منایند . باید گفت اگر بعد از 

سپری شدن 15روز درخواست تان به دفتر مهاجرین منی رسد ان به این معنی است که فیصله 
یکه باالی شما صورت گرفته قبول منوده اید . در انصورت صرف درخواست جدید می توانید به 

دفتر مهاجرین ارایه مناید .

 جریان کار شما بسیار مشکل میشود که دفتر مهاجرین را قناعت بدهید .        
در صورتیکه جواب منفی میگیرید زیاد وارخطا نشوید  هنوز چیزی  را از دست نداده اید 

امکانات موجود است که محکمه فیصله دفتر مهاجرین را تغیر بدهد و در خواست پناهندگی 
شما را قبول مناید  و شما به صفت پناهنده قبول شوید .

 ۱۰ اگر جواب مثبت بگیرید امکانات برای تعلیم . سفر . و اجازه کارکردن :

در صورتیکه شما از دفتر مهاجرین و یا محکمه جواب مثبت بگیرید در انصورت دو 
امکانات دارید :  یا پناهنده قبول می شوید و یا حتت حمایه فرعی پنجساله 

فیصله اولی به مدت ده سال سند مجاری را مستحق می شوید که به اساس 
ان میتوانید به مکتب بروید کار متعلمی مناید .مثل 

یک طفل مجار . در صورتیکه حتت حمایت پنجساله 
باشید برای شما سند پنجساله می دهند . می توانید 

که اعضای فامیل خود را پیدا منوده انها را به این 

      ۶ سن (عمر)

حتمآ باید بگوید که زیر سن می باشم کسی که سن 
ان از 18 سال کمتر می باشد زیر سن گفته می شود . 

اگر می توانید بعضی اسناد پیدا مناید که سن شما را به 
اثبات برساند و به مسول مصاحبه ( انتریو) نشان بدهید 
. متوجه باشید که خود را بزرگ نشان ندهید چیزی که 
سن واقعی شما باشد انرا بگوید . بخاطریکه کسیکه که 

زیر سن است بهترین موقف را داشته می باشد . برسی 
کیس شما مطابق قانون زیر سن صورت میگیرد و حتت 
حمایه گرفته می شوید . بعضی اوقات اتفاق می افتتد که سن شما را قبول و 
قناعت نکنند درین صورت شما را به معاینات طبی روان می منایند  وارخطا 

نشوید حق دارید قبل از معاینات از ایشان بپرسید که چه نوع معاینات را باالی 
تان اجنام میدهید .  

اگر به نظر شما نتیجه معاینات واقعیت ندارد طور مثال چرا نتیجه طبی سن 
من را بزرگ نشان داده که این واقعیت ندارد و یا اینکه فکر می کنید که داکتر 
به صورت دقیق شما را معاینه نکرده است . درین صورت به کمیته هلسنکی مراجعه مناید . 

 ۷ روانشناس :

اگر احساس می مناید که به کمک ضرورت دارید طور مثال به مشکل 
بی خوابی مبتال هستید . یا اینکه خواب های خراب می بینید . متواتر 
خاطرات سابقه به یاد تان می اید و یا اینکه زیاد به ترس هستید . منی 

توانید به یک چیزی فکر کنید درین صورت می توانید از روانشناس و 
داکترهای روانی کمک بخواهید . ( روانشناس شخصی است که به ان متامی 
واقعات که باالی شما سپری شده می توانید با وی صحبت مناید متام ترس و 

حراس که شما داریدبرایتان کمک می شود . فکر وحراس شما را خوب می 
سازد . اگر با روانشناس هر صحبتی را اجنام می دهید صحبت های شما 

رابه بیرون منی کشد بخاطریکه قانون وی را اجازه منی دهد .
در صورتیکه به روانشناس خود تشریح دادید که بسیار مشکالت و زحمات 

را سپری منوده ام فعآل حاالت روانی من خوب نیست این خود یک معلومات است که از شما 
دریافت میکند . بعدآ نظر خود را در ارتباط می نویسد . که شما چرا نتوانستید در انتریو 

حاضر شوید .                                  
همرای روانشناس در مورد مشکالت فعلی خود نیز صحبت کرده می توانید متام احساس 

خویش را باوی در میان بگذار ید متام مشکالت شما را ان می شنود . به نزد روانشناس صرف 
کسانیکه دیوانه شده اند مراجعه منی کند  بلکه کسانیکه مشکالت روزمره برایشان پیش 

میشود نیز مراجعه منوده همرایشان صحبت می شود . در صورت ضرورت میتوانید با بنیاد 
کوردلیا به متاس شوید . 

 ۸ نظارت خانه  ( بازداشت موقت)  :

اطفال (زیرسن)را اجازه ندارندکه به نظارختانه بندی 
مناید بخاطریکه اینجا به مجارستان امده اند .    اگر 

باانهم شما را حتت نظارت قرار می دهند در انصورت چه 
باید کرد ؟  این در انصورت است که فکر می کنند شما 
زیرسن18سال منی باشید . درین صورت شما باید از انها 
تقاضا مناید که شمارا داکتر و یا روانشناس معاینه مناید 

. اگر معلوم شود که شما سن 18 را تکمیل نکرده اید در 
انصورت اجازه ندارند که شما را در بند نگهدارند .    حق 

و حقوق دارید که از اجنا همرای والیدین و دوستان تان 
در متاس شوید همه روزه حق دارید که شما را برای یک 
ساعت به هوای ازاد ببرند . حق دارید روزانه سرو جان 

بشوید وشستو شو مناید .هفته یک مرتبه وکالی مدافع 
کمیته هلسنکی به نظارختانه می ایند بشما مشوره 

حقوقی می دهند  باید بپرسید که به کدام وقت می ایند 
.شما می توانید همرایشان صحبت مناید وبه سوالهای شما جواب می دهند . در صورتیکه کدام 
موضوع مهم نزد تان می باشد انرا به شکل حتریری به نگهبانان ویا پولیس که در اجنا می باشد 

تسلیم مناید . اگر کدام اسناد مهم شما را در نظارختانه از نزد شما گرفته باشند به وکالی مدافع 
کمیته هلسنکی بگوید تا ان اسناد را دوباره از نزد شان تسلیم شوند .

هر نوع مشکالت که داشته باشید نزد کارمندان خدماتی که در اجنا می باشند مراجعه 
مناید  اگر بتوانند شما را کمک منایند .

کشور بیاورید .این را یکجا شدن فامیل می نامند . باید بدانید که این یک 
پروسیجر طوالنی و دوامدار می باشد . باید اعضای فامیل شما که به هر 

کشوریکه اقامه دارند از طریق سفارت مجارستان  اقدام منایند . در صورتیکه 
شما درین مورد معلومات ندارید  از کارمندان سوسیال خویش و یا از کمیته 

هلسنکی کمک بخواهند  .  
تا زمانیکه سن 18 سال را تکمیل نکرده باشید در پرورشگاه میتوانید زندگی 

مناید تا سن 21 سالگی مستحق کمکها می باشید . در صورتیکه به حتصیالت 
عالی در دانشگاه ها  حتصیالت عالی خویش را ادامه بدهند البته الی سن 24 سالگی از کمک 
ها مستحق می شوند . پول جیب خرچ  نیز برایتان تادیه می شود تا بتوانید با والیدین خود 
ارتبا طات تیلفونی داشته باشید . اندازه پول را از کار مندان سوسیال خویش معلومات کنید.                                                                                          

برای شما رفنت به مکتب (مدرسه) بخاطری مهم است که اموخنت زبان مجاری و یا اموخنت 
مسلک (شغل ) را فرا میگیرید در ضمن از کمک ها نیز مستفید می شوید . بخاطر رفنت به 
مکتب  (مدرسه)نزد وکیل تان ویا کارمند سوسیال خویش مراجعه مناید .                                          

تا زمانیکه شما جواب مثبت نگیرید به جای سفر کرده منی توانید  زمانیکه جواب مثبت 
بدست اوردید همزمان مستحق پاسپورت می شوید .و بخارج نیز سفر کرده می توانید . قبل 

از سفر در جایکه بودو باش دارید به انها اطالع داده شود . 
اگر میخواهید تابعت کشور مجارستان را بدست بیاورید برایتان 

امکانات میسر است . در صورتیکه به صفت پناهنده قبول شده باشید 
بعد از 3 سال می توانید در خواست برای تابعت بدهید . و همچنان 
در صورتیکه حتت حمایه فرعی پنجساله می باشید در انصورت بعد 

از پنجسال می توانید درخواست برای تابعت بدهید . کارمندان دفتر 
کمیته هلسنکی شما را در ارتباط قلبآ کمک می مناید . 

چیز هایکه درین دفترچه ذکر گردیده مربوط به اینده شما میشود در 
صورتیکه به صفت پناهنده و یا حتت حمایه فرعی قرار گرفته باشید .

نوت  :

از احتمال خالی نیست که متامی چیزهایکه درین دفترچه حتریر گردیده دقیق همان قسم باشد 
. البته در عمل متامی چیزها را جتربه خواهید کرد . قهر نشوید به این خاطر باید از حق و 

حقوق خویش دفاع کرد درین ارتباط باید با بزرگان که باالی ان اعتماد دارید صحبت منود .( با 
کارمند سوسیال تان. با وکیل مدافع تان . سرپرست موقتی . و یا با روانشناس تان  وغیره   ) 

به کجا مراجعه کرد در صورتیکه به کمک ضرورت پیدا مناید:
به کمبته هلسنکی مجار : کمک مجانی می باشد باید وقت مالقات گرفته شود
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.
Tel/fax: 06 1 321 4323, 06 1 321 4141, 
website: www.helsinki.hu, e-mail: helsinki@helsinki.hu

احتادیه مهاجرین  :  کارمندان خدماتی  به قسم مجانی  باید وقت مالقات گرفته شود
1090 Budapest, Erkel utca 13/A, földszint 5.
Tel/fax: 06 1 411 1710, 06 1 411 1711, 06 20 430 9919, 
website: www.menedek.hu, e-mail: menedek@menedek.hu

بنیاد کوردلیا   :   روانشناسان و دوکتوران روانی  به قسم مجانی  باید وقت مالقات گرفته شود
1133 Budapest, Kárpát utca I./B, 6. emelet 24.
Tel: 06 1 349 1450, fax: 06 1 239 1332, 
website: www.cordelia.hu, e-mail: cordelia@chello.hu

(Magyar Ökumenikus Segélyszervezet) سازمان کمک رسانی مجار
Children’s Home in Fót, Vörösmarty tér 2., 
Tel: 06 30 749 2273

(Református Missziói Központ - Menekültmisszió)  مرکز هیت مذهبی برای مهاجرین
1151 Budapest, Alag u. 3, tel: 06 30 465 4796,
website: www.rmk.hu/menekultmisszio, email: menekult.misszio@zsinatiiroda.hu

اداره مهاجرت و تابعت
(Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)
1117 Budapest, Budafoki út 60, tel: 06 1 463 9170, 
Fax: 06 1 463 9108, website: www.bevandorlas.hu, e-mail: menekult@bah.b-m.hu

 دفتر پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان
ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÔBIZTOSSÁG (UNHCR)
1022 Budapest, Felvinci utca 27.
Tel: 06 1 3363 060, fax: 06 1 3363 080, 
website: www.unhcr-centraleurope.org, e-mail: hunbu@unhcr.org
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Menekültügy i Alapjának  támogatásával.
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