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شما این حق را دارید کھ یک نسخھ از متن مصاحبھ ●
خود را درخواست کنید. در صورت آماده بودن، ممکن 

است مستقیماً در انتھای مصاحبھ بھ شما داده شود یا بعداً 
با درخواست از اداره خدمات پناھندگی بھ شما ارایھ 

شود.

شما می توانید ھرگونھ اسناد اضافی را برای اثبات گفتھ ●
ھایتان ویا پشتیبانی از پرونده خود ظرف چند روز پس 
از مصاحبھ ارسال کنید. آن را باید بھ آدرس ایمیل دفتر 
خدمات پناھندگی کھ در طول مصاحبھ بھ شما داده شده 

است ارسال کنید.

اگر دفتر خدمات پناھندگی نیاز بھ اطالعات بیشتری ●
داشتھ باشد، ممکن است برای مصاحبھ دیگری 

فراخوانده شوید.

ظرف چند ھفتھ یا چند ماه  پس از مصاحبھ در مورد ●
پرونده شما تصمیم گیری میشود و آن بھ شما ابالغ 
میگردد. اگر این تصمیم منفی است ، برگھ اطالع 

رسانی بعدی درمورد جواب ردی/منفی کھ توسط ھمین 
گروه تھیھ شده است را مطالعھ کنید.
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بعد از مصاحبھ پناھندگی شما



اطمینان حاصل کنید کھ این فرصت را دارید کھ در ●
مورد ھمھ موضوعاتی کھ می خواھید بھ آنھا اشاره 

کنید صحبت کنید. اگر احساس می کنید برخی از 
سواالت مطرح نشده است، اصرار داشتھ باشید کھ 

در مورد آن صحبت کنید. در پایان مصاحبھ، 
احتما

اً مصاحبھ کننده از شما می پرسد: "آیا چیزی وجود دارد کھ دوست دارید اضافھ کنید؟" شما باید از این فرصت برای توضیح ھر چیزی کھ تا بھ حال در مورد آن صحبت نکرده اید یا ھر چیزی کھ می خواھید بر آن تأکید کنید، استفاده کنید.ل

ممکن است مصاحبھ کننده اطالعات زیادی در مورد ●
وضعیت کشور شما نداشتھ باشد. اگر مسائلی وجود 

دارد کھ برای شما بسیار واضح بھ نظر می رسد (بھ 
عنوان مثال، درگیری ادامھ دار داخلی، آزار و اذیت 

مردم توسط بعضی گروه ھا، اعدام، استفاده از 
   خشونت، بی ثباتی سیاسی، نقض حقوق بشر)، 

مھم است کھ تشریح کنید کھ آن مسایل چیست و 
چگونھ جان شما را درخطر انداختھ یا در زندگی 

شما اختالل ایجاد کرده است.
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اگر جواب  سوالی را نمی دانید یا از پاسخ یک سوال ●
خاص مطمئن نیستید، بگویید کھ نمی دانید یا مطمئن 

نیستید. اگر دلیلی وجود دارد کھ شما جواب را نمی دانید 
یا از پاسخ سوال مطمئن نیستید ، توضیح دھید و دلیل آن 

را نیز ذکر کنید.

اگر یک سوال یا معنای یک کلمھ یا عبارت خاص را ●
نمی فھمید، باید آن را اعالم کنید، بنابراین مصاحبھ 
کننده می تواند این س سوال یا عبارت را برای شما 

مجدداً  بھ طریقی دیگر بیان کند.

اگر می خواھید آنچھ گفتھ اید را رد کنید یا تغییر دھید و ●
فردی کھ با شما مصاحبھ می کند از شما در مورد این 

تناقض می پرسد، آرامش خود را حفظ کنید و ازاین 
فرصت استفاده کنید و توضیح دھید کھ چرا صحبت خود 

را میخواھید تغییر داده یا رد کنید.
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در صورتی کھ احساس خوبی ندارید، خستھ شده اید و ●
نیاز بھ کمی استراحت ، ھوا یا پیاده روی دارید ، این 
حق را دارید کھ ھر لحظھ در زمان مصاحبھ تقاضای 

استراحت و آب بکنید.

بھ سواالتی کھ پرسیده می شود با تمام اطالعات و ●
بیشترین جزئیات ممکن پاسخ دھید: چھ اتفاقی افتاده 
است چھ وقتی اتفاق افتاده است ، در کجا اتفاق افتاده 

است ، چگونھ اتفاق افتاده است ، چھ کسی حاضر بوده 
است؟

بھ طور کلی صحبت نکنید و سعی کنید تا آنجا کھ ممکن ●
است دقیق درباره آنچھ برای شما یا خانواده و اقوام شما 

اتفاق افتاده است صحبت کنید.

اگر پاسخ سوالی را بھ خاطر نمی آورید، سعی کنید ●
آرامش خود را حفظ کنید و بھ مصاحبھ کننده توضیح 

دھید کھ آن را بھ خاطر نمی آورید و اینکھ چرا آن را بھ 
خاطر نمی آورید.
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در طول زمان مصاحبھ پناھندگی خود



ھمھ اسناد و مدارک را کھ از پرونده شما پشتیبانی می کند یا 
در آن تاثیر دارد را ارائھ دھید، بھ عنوان مثال:

اسناد پزشکی یا ارزیابی وضعیت سالمتی شما (جسمی ●
یا روحی روانی) کھ توسط سازمان ھای غیردولتی ، 

بیمارستان ، پزشکان خصوصی ، از کشور مبدأ شما و 
غیره صادر شده است.

اسناد، تصاویر، فیلم ھا، ھر مقالھ یا شواھد دیگری کھ ●
صحبت ھای شما را تایید می کند.

ھر مقالھ ای در رسانھ ھا، گزارش ھا یا سوابق اعالن ●
شده شما در مورد مشکالت خاصی کھ در کشور مبدأ 

خود با آن مواجھ شده اید یا دالیلی کھ نمی توانید بھ آنجا 
برگردید.

٧



مشخصات شخصی خود را ، از جملھ نام دقیق ، تاریخ تولد ، 
سن ، کشور محل تولد ، ھمانطور کھ در ھنگام ثبت نام شما 

ثبت شده است ، کنترل و تأیید کنید.

اگر اشتباھی در مشخصات شما وجود دارد ، درخواست ●
کنید کھ آنرا تغییر داده و اصالح کنند. این ممکن است 

شما را ملزم بھ ارائھ اسناد اصلی دیگری ھمانند (گواھی 
تولد ، شناسھ یا معادل آن) کند.

اگر شما یک فرد زیر سن ھستید و بھ اشتباه بزرگسال ●
ثبت شده اید ، باید آن را در اول مصاحبھ خود ذکر کنید 

و ھرگونھ مدرکی کھ از سن واقعی خود دارید ارائھ دھید 
و/ یا درخواست سنجش سن کنید.

اگر در طول مصاحبھ شما درخواست اصالح سن شما ●
در نظر گرفتھ نشد ، باید از یک وکیل درخواست کنید 
کھ شما را برای دسترسی بھ روش ارزیابی سن کمک 

کند.
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اطمینان حاصل کنید کھ تمام آنچھ بشما گفتھ میشود را واضح 
و کامل متوجھ میشوید.

اگر آنچھ مترجم میگوید را متوجھ نمیشوید (بھ عنوان ●
مثال اگر آنھا با گویش متفاوتی با شما صحبت می کنند یا 

نحوه تفسیر شما را گیج می کند) ، می توانید مترجم را 
تغییر دھید. مھم است کھ این کار را از ابتدای مصاحبھ 

یا در اسرع وقت در طول مصاحبھ انجام دھید.

اگر برای صحبت کردن با مترجم احساس راحتی نمی ●
کنید ، می توانید در صورت ارائھ دلیل مناسب مترجم 

دیگری را بخواھید و مترجم خود را عوض کنید.

 اگر زن ھستید ، می توانید  و حق دارید یک مترجم زن ●
و یک مصاحبھ کننده زن درخواست کنید .بھ خاطر 

داشتھ باشید کھ اگر درخواست شما پذیرفتھ شود اما ھیچ 
مترجم دیگری فوراً در دسترس نباشد ، بدان معناست کھ 

ممکن است مصاحبھ شما بھ زمان دیگری در آینده 
موکول شود.
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در زمان شروع مصاحبھ



مصاحبھ پناھندگی لحظھ مھمی است کھ در آن ●
درخواست پناھندگی شما مورد بررسی قرار 

می گیرد. ھدف این مصاحبھ این است کھ 
مقامات بفھمند کھ آیا شما از حق حمایت بین 
المللی برخوردار ھستید یا خیر و در مورد 
درخواست پناھندگی شما تصمیم گیری کنند.

اطمینان حاصل کنید کھ قبل از تاریخ مصاحبھ ●
با یک وکیل یا سازمان غیردولتی کھ خدمات 
حقوقی انجام میدھند مشورت کنید و خود را 

برای مصاحبھ آماده کنید.

مصاحبھ محرمانھ است و اطالعاتی کھ در ●
آنجا بھ اشتراک می گذارید با کشور مبدأ شما 

بھ اشتراک گذاشتھ نمی شود.

شما این حق را دارید کھ در حین مصاحبھ با ●
وکیل ، روانشناس یا مددکار اجتماعی مورد 

نظر خود ھمراه شوید.
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ھدف از این اطالعات، ارائھ اطالعات كلی 
درزمان مصاحبھ پناھندگی شما است.

 این اطالعات بر پایھ مقررات یونان در 
جوالی سال ٢٠٢١ تنظیم شده است. این 
صفحھ اطالعاتی جامع نیست و قابل تغییر 

است،

 ما توصیھ می کنیم در ھر صورت با یک 
وکیل یونانی یا سازمانھایی کھ خدمات 

حقوقی ارایھ می دھند در ھر مشکلی و 
مورد قانونی کھ برایتان پیش آمده مشورت 

کنید.
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حقوق خود را بشناسید

در زمان مصاحبھ پناھندگی
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