
 چه کارهایی باید انجام دهید اگر میخواهید از درخواست پناهندگی صرفنظر کنید؟

 انتظار در مشتاقانه انجام داده اید و BAMF با را خود دوم قبال مصاحبه شما از بسیاری

 .حکم خود هستید از خبری
 .یدا کرده دریافت حکم حاضر حال در شما از برخی

 عدم و ناامیدی باعث ،تکمیلی حمایت و وضعیت پناهندگی پناهندگی، و رد شدن از  محرومیت

 .اطمینان شدیدی شده است

 .روز ترک کنید 30 مدت ظرف را آلمان باید حکم رد پناهندگی، شما دریافت از پس
 ...بکنید  توانید می کاری چه

 .وکیل یک کمک انجام دهید البته با BAMF علیه قانونی اقدام خواهید می شما از بسیاری

 زمان شما به این. شود انجام حکم دریافت از روز 14 ظرف باید BAMF علیه قانونی اقدام

ماندن در آلمان  به مجاز شما آیا که این دادگاه، توسط نهایی حکم حال، هر هب! خواهد داد

 .و به زودی انجام میشود نیست دورخیلی  نه، یاهستید 

 .کنند ترک روز 30 مدت ظرف را کشور باید شما است، منفی نهایی حکم اگر
 

 :1 جایگزین
 برای درخواست شما اگر. شوید "ناپدید" قانونی که بصورت غیر است این شما تصمیم بدترین

نگاری  از طریق انگشت اروپا اقدام کنید، اتحادیه در دیگر از طریق یک کشور پناهندگی

 یک قانونی غیر طور به زیرزمینی زندگی. شوید می فرستاده آلمان به خواهید شد و شناسایی

 .حق و حقوقی نه هیچ نه محافظت دارید، شما. نیست شما برای واقعی جایگزین

 

 :2 جایگزین
 استثناییاجازه  و نشوید  اخراج شما شاید. افتد می اتفاقی چه که ببینید و کنید صبر

 اجازهشما  خانوادهبه  مورد، این در حال، این با. بمانید باقی آلمان دردریافت کنید و 

 اجازه. داشت خواهدن وجودسازی  یکپارچه هیچ دوره ی و بپیوندند شما به شود مین داده

این  تحت. شود تمدید دوباره و دوباره باید و است معتبر ماه 3-1 برای تنها استثنایی

 .است دشوارپیدا کردن کار  شرایط

 

 :3 جایگزین
 این انجام به مجبور را شمامقامات اینکه  از قبل) داوطلبانه طور به خود کشور به بازگشت

 این با ،کندیم کمک شما است که به خوبی بسیار مشاوره مرکز یک آگسبورگ در(. بکنند کار

وجود دارد را  هایی که کمک توانید می شما بروشور در.  http://www.zrb-suedbayern.deآدرس 

 .ببینید

 این با. مشاوره اقدام کنید یا اطالعات دریافت برای نیست قبل از بازگشت به کشورتان واجب 

 دسترس در شما چه نوع پشتیبانی هایی برای که باشید آگاه خوبی به شما خواهیم می ما حال،

 .شاید مورد نیاز باشد است،

بهتری دارید و میدانید چه  کلی دید شما بگیرید، تصمیم نیاز دارید که هنگامی ،از اینرو

 .انتخاب کنیدگزینه ای را 

 5 تنظیم کنیم که در هر جلسه مالقات حداکثر جلساتی را برای شما در آگسبورگ متوانی می ما
هزینه  ما. رزرو شود اردو و دری های زبان این جلسات میتواند به. میتوانند شرکت کنند نفر

امکان داشته  اگر میکنیم )رفت و برگشت با بایرن تیکت( ، را پرداخت آگسبورگ به قطار بلیط

 .کنید سفر نفره  5گروه های  باشد در

 اما ، دارد وجود   Neu Ulmشهر    Landratsamtیک جلسه آموزنده در  2016اکتبر  13 درهمچنین 

این جلسه خیلی به  عالوه، به. بود خواهد دیر خیلی شما از برخی برایاین جلسه  شک بدون

 .اطالعات دقیقی خواهید یافت  آگسبورگدر جلسات مشاوره برعکس جزئیات نمی پردازد. 

قرار    Kleidertruheکنید و در  تکمیلوقت  اسرع در را قسمت این لطفا. استضمیمه  درخواست فرم

 آگسبورگ در شما برای را مالقات قرار یکتاخیر   بدون توانیم می ما بنابراین ،دهید. 

 .تنظیم کنیم
 ممکن ها گزینهکدام  که دانند می و هستند مطلع خوبی به کهها کسانی که  شما ازمسلما 

 .دارنداضطراب  در که کسانیمیگیرند تا  بهتر تصمیم یک همیشههستند،  

 

Sigrid Thelen/ 08.08.2016  A friend in Teheran did the translation  from the English text.  I hope it is okay 

 


