وضعیت
ق
حقو�
ق
گزینه های حقو� من چه هستند؟

گ
روند پناهند� چگونه است؟

گ
اگر مایل به درخواست پناهند� هستید ،با رسپرست خود صحبت کنید یا با
بگ�ید .رسپرست شما و وکیل  IOMتمام روند را
کارمند اجتمایع مرکز تماس ی
توضیح داده و به تمام سواالت شما پاسخ یم دهند.

اگر بخواهم تا به کشور خود بازگردم چه کیس یم
تواند به من کمک کند ؟

چهارگزینه مختلف برای حل مشکل شما متناسب به وضعیت تان وجود دارد:
گ
تن
داش� اجازه اقامت تا سن 18سال�
•ماندن در مرکز با
گ
•درخواست برای حمایت ی ن
ب� الملیل (پناهند� یا حمایت فریع) در سلواکیا
•بازگشت داوطلبانه به کشور خود
ن
تن
قانو� در کشور دیگر
بیوس� با اعضای فامیل تان که به طور
•دوباره
اقامت دارند.

اگر یم خواهید به خانواده خود در کشور خود بازگردید ،به رسپرست خود
ارزیا� خواهد کرد که آیا این گزینه برای تان مناسب است یا
اطالع دهید و او
ب
گ�د که به شما در بازگشت به خانه
خ� .در این صورت ،او با  IOMتماس یم ی
ی
تان کمک نماید .آنها یم توانند به شما در تهیه مدارک سفر ،تهیه تکتها ،همرایه
در میدان هوا� و انتقال شما از میدان هوا� به آدرس ن ز
م�ل کمک نمایند .همه
ی
ی
میگ�دد اما رضایت شما الزم است.
ی این خدمات به طور رایگان ارائه
ی

اقامت مجاز در سلواکیا چیست؟

چگونه یم توانم با خانواده ام در کشوری دیگر
یکجا شوم؟

به عنوان کودک که عضو بالغ از فامیل را با خود ندارد ،شما حق دارید برای
ن
قانو� در
تان اجازه اقامت مجاز اعطا گردد ،بنابراین یم توانید به صورت
سلواکیا باشید رسپرست ،یک سلسله سواالت مختلف مانند آدرس خانه
ت
درخواس� از شما یم پرسد .او و
یا نام والدین را برای تکمیل نمودن درست
.
ج
خار� یم برند اگر شما 14
کارمند اجتمایع مرکز ،شما را به نزد پولیس
ساله یا باالتر از ان هستید ,پولیس از چهره شما و اثر انگشتان تان عکس یم
گ�د و از شما میخواهد تا فورمه درخواست را امضا کنید .نگران نباشید ،این
ی
ق
یک روش استاندارد است و معلومات شما نزد آنان بطور محرم با� خواهد
گ
ماند .این یک درخواست پناهند� نیست .اقامت مجاز برای  180روز اعطا
گ
ً
یم شود ،اما یم توان آن را مکررا تا  18سال� تمدید نمود.

حفاظت ی ن
ب� الملیل چیست؟

دو نوع حفاظت ی ن
ب� الملیل وجود دارد دولت سلواکیا میتواند برای شما اعطا
گ
گ
پناهند� باالترین نوع حمایت ی ن
ب� الملیل
کند :بناهند� و حمایت فریع
است .اگر یم ترسید به دلیل نژاد ،ملیت ،مذهب ،عقاید سیایس یا عضویت
بگ�ید و بدین دلیل نیم
در یک گروه اجتمایع خاص تحت تعقیب قرار ی
خواهید یا نیم توانید به کشور خود بازگردید .در این صورت میتوانید از این
نوع حمایت ی ن
ب� الملیل استفاده کنید
گرف� به این ن
ترس از تحت تعقیب قرار ت ن
مع� است که یم ترسید با
ف�ییک یا ن
خشونت ی ز
روا� ،خشونت جنیس ،تبعیض ،تعقیب یا مجازات
ز
غ�ه روبرو شوید .اگر به
و
کودکان
علیه
اقدامات
،
آم�
تبعیض
یا
نامتناسب
ی
ی
گ
شما پناهند� اعطا نشد اما هنوز هم در صورت بازگشت شما به کشور تان
خطر جدی (به عنوان مثال با مجازات اعدام یا شکنجه روبرو خواهید شد،
گ�ی های مسلحانه در کشور شما
یا جان شما به دلیل خشونت در جریان در ی
در معرض خطر قرار خواهد گرفت)وجود داشته باشد ،حمایت فریع به شما
اعطا خواهد شد.
گ
ن
هر دو نوع حمایت ی ن
قانو� حق زند� ،تحصیل یا کار در
ب� الملیل به طور
سلواکیا را به شما میدهد.

اگر یم دانید که ییک از والدین شما یا ییک کیس از اقارب شما در ییک از کشور
گ
گ
های اتحادیه اروپا یا کشور دیگری زند� یم کند و شما یم خواهید با او زند�
کنید ،این موضوع را با رسپرست خود در میان بگذارید .سپس الزم است
گ
ن
قانو� در آن کشور زند� یم کند،
رسپرست شما بداند که آیا اقارب شما به طور
خ� ! و اینکه با هم چ� رابطه دارید و آیا او مایل و قادر است از شما مراقبت
یا ی
کند .در این صورت ،رسپرست ت
به�ین راه را برای اطمینان از سفر بسوی اقارب
گ�د.
شما در کشور دیگر تصمیم یم ی

!Ahoj
Hello,
Welcome to
Slovakia

بگ�م چه کار کنم؟
چه موقع باید تصمیم ی

ن
قانو� خود مطلع
پس از ورود به مرکز در ارسع وقت از حقوق و گزینه های
خواهید شد .اگر یم خواهید به خانواده خود در کشور خود بازگردید ،به
ارزیا� خواهد کرد که آیا این گزینه برای تان
رسپرست خود اطالع دهید و او
ب
خ� .وکیل آی او ایم تمام گزینه ها را با جزئیات آن به شما ارائه
مناسب است یا ی
ق
میدارد و در جریان اقامت شما در مرکز ،در صورت نیاز به مشوره های حقو�
در ت
دس�س شما میباشد.

در مورد ما

ق
سازمان ی ن
ب� الملیل مهاجرت ( )IOMدر سلواکیا برای شما زمینه همکاری حقو�
ت
را بطور رایگان فراهم میسازد .در صورت سواالت
بیش� ،لطفا به شماره
 0850 211 478به تماس شوید یا به  mic@iom.intایمیل کنید.

This project is co-financed by European Union from Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF). Home Affairs Funds.
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ازحقوق خود
آگاه شوید
من کجا هستم؟

سالم شما در جمهوری چکسلواکیا (سلواکیا) هستید که در مرکز اروپا موقعیت
دارد .سلواکیا ییک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است .پایتخت آن شهر
براتیسالوا است و زبان رسیم آن سلواک است .در سلواکیا قانون طوری است
گ
که تا رسیدن به  18سال� ،کودک محسوب یم شوید .از شما منحیث یک
ن
قانو� مقامات محیل است که از شما
کودک محافظت یم شود و این وظیفه
ً
ن
قانو� خود هر
مراقبت کنند .لطفا در مورد حقوق ،مسئولیت ها و گزینه های
ت
بیش� مطالعه نمایید.
چه

دستگ� شدم؟
چرا من توسط پولیس
ی

رسپرست کیست؟

ن
قانو� مسئولیت دارد تا از شما مراقبت
رسپرست شخیص است که به طور
گ
نماید و از شما در برابر سایر مقامات مانند پولیس یا محکمه نمایند� یم کند
و اطمینان یم دهد که منافع شما برایشان اهمیت دارد در اولویت قرار دارد.
این حق مسلم شماست هر زمان که نیاز دارید به او مراجعه کنید ،کارمندان
اجتمایع در این مرکز شما را به هم وصل خواهد کرد .همچنان شما حق دارید
بگ�ید و آزادانه در مورد هر یک از ش�ایط و اقدامات که شما
که آزادانه تصمیم ی
تعلق دارد ،ارتباط برقرار کنید .هرچند ،تمام اقدامات الزم باید توسط رسپرست
گ�د .هیچ اسنادی را بدون مشوره با او امضا نکنید .اگر به زبان
شما صورت ی
سلواکیا نمیتوانید صحبت کنید ،نگران نباشید چون ت
م�جم که به زبان شما
صحبت یم کند به شما در برقراری ارتباط با رسپرست شما کمک یم کند.

ن
دیگر چه کسا� از من مراقبت خواهد کرد؟

ف
مختل� آشنا خواهید شد که از شما مراقبت یم کنند.
در مرکز ،با افراد
رسپرستان روزانه از شما مراقبت یم کنند ،برای شما پ ز
آش�ی یم کنند و اوقات
همچن� یم توانند خ
ین
بر� وظایف را به شما
فراغت خود را با شما یم گذرانند،
تن
غ�ه) .کارمند اجتمایع مکلف
واگذار کنند (مانند نظافت اتاق،
شس� ظروف و ی
است که از صحت و سالمت جسیم و ن
روا� شما مراقبت نماید .پس از ورود
شما به این مرکز ،یک وکیل از سوی  IOMموظف گردیده و تمایم حقوق و
ن
قانو� شما را به طور مفصل برای شما توضیح یم دهد.
گزینه های

معت� در سلواکیا گشت و گذار داشتید ،پولیس
بخاطریکه شما بدون ویزا  /مجوز ب
ئن
مطم� شوند که وضعیت شما خوب است .برای
شما را به حوزه انتقال داد تا
درک ت
به� وضعیت شما ،نیاز است تا آنها یک تعداد سواالت ساده را از شما
پب�سند .آنها بر مبنای پاسخ ها و مداریک که با خود دارید ،تشخیص میدهند که
سن شما ت
کم� از  18سال است و بدون یک عضو بزرگسال فامیل تان در شهر
گشت گذار میکنید .سپس پولیس ،مرجع حمایت اجتمایع کودکان را در جریان
قرار میدهد تا ت
وق� که شما در مرکز کودکان و خانواده ها قرار میگرید ،آنا از
.
شما مراقبت یم کند در صورت عدم موجودیت مدارک که سن شما را به اثبات
برساند و یا هم در مورد آن تردید وجود داشته باشد ،از شما خواسته یم شود که
بگ�ید.
در شفاخانه تحت معاینه (ایکس ری ،معاینه بدن) قرار ی

آیا من یم توانم آزادنه از مرکز یب�ون شوم؟

من در کجا بود و باش خواهم داشت؟

آیا یم توانم مراسم ن
دی� خود را در سلواکیا انجام
دهم؟

شما در مرکز پرورش کودکان و خانواده ها بود وباش خواهید داشت.
افرادی که در آنجا کار یم کنند از شما مراقبت و محافظت یم کنند .آنها
ت
بهداش� را برای شما فراهم یم
محل اقامت ،غذا ،لباس های ض�وری و لوازم
کنند .این حق شماست که از همه این امکانات بهره مند شوید .شما در آنجا
خر� ی ز
جیب ج
ن� خواهید داشت که یم توانید آن را به دل خود خرج کنید .شما
بگ�ید ،ش
م�وط بر اینکه شما را به
همچنان یم توانید با خانواده خود تماس ی
خطر مواجه نسازد.

چرا سن من مهم است؟

از آنجا یکه شما بدون والدین خود در خارج از کشور خود هستید ،لذا حقوق
ت
بیش� از دیگران از
شما تا حدی با حقوق خارجیان بزرگسال متفاوت است .آنها
شما محافظت میکنند.
تام� حقوق شما ،یک رسپرست که از شما رس ت
•برای ی ن
پرس� نماید ،گماشته
خواهد شد.
•تا زمانیکه  18ساله نشده اید ،پولیس نمیتواند شما را تبعید نماید .پولیس
نیم تواند که شما را در توقیف خانه نگهداری کند.
ن
م�سد و
•شما در مرکز پرورش تا زما� میتوانید باشید که سن تان به  18سال ی
ت
در خ
بر� موارد ت
ح� میتوانید بیش� از این معیاد ،در آنجا بمانید.

از آنجا ییکه مرکز مسئولیت مراقبت و محافظت شما را بر عهده دارد ،شما
فقط یم توانید با رضایت کارمند اجتمایع ،مدیر یا رسپرست ،یب�ون شوید .آنها
در رابطه به ن
میگ�ند که آیا برای شما
مکا� که شما یم خواهید بروید ،تصمیم
ی
خ�.
مناسب است یا ی

البته که میتوانید! شما این حق را دارید که فرهنگ ،رسوم ،عنعنات و دین
ت
ین
بگ�د.
همچن� ،شما حق دارید که مراسم
شما توسط دیگران مورد اح�ام قرار ی
گ
ض
ش
ن
دی� خود را در خلوت یا در مح� عام انجام دهید� .ایط زند� در مرکز،
ت
ن
ن
(تام� غذای متناسب ،اجرای مراسم دی� ،اح�ام به تعطیالت
بادرنظرداشت
ی
غ�ه) تنظیم میگردد ،بنابراین الزم نیست نگران این موضوع باشید.
و سنت و ی
اگر سوال یا تقاضای دارید ،از پرسیدن آن دری ــغ نکنید و آنها را با رسپرست خود
در میان بگذارید.

اگر کیس به من آسیب برساند یا رفتار بدی با من
داشته باشد ،در آن صورت چ� باید کرد؟

شما این حق را دارید که از خشونت و سوء استفاده رویح و فزییک در امان
ق
اتفا� میافتد ،موضوع را با یک کیس که از شما بزر ت
باشید .اگر احیانآ ی ن
گ�
چن�
است و مورد اعتماد شما است ،در جریان بگذارید.
ق
همچن� ،اگر ی ن
ین
چن� اتفا� برای شما در کشور خود تان و یا در طول سفر تان به
اروپا افتاده باشد ،آن را به رسپرست خود بگویید ،تا بتواند اقدامات الزم را برای
گ�د تا وضعیت شما بهبود یابد.
کمک به شما روی دست ی

اگر احساس خو� ندارم یم توانم به ت
داک�
ب
مراجعه کنم؟

ت
بهداش� الزم را به شما ارائه یم دهد .پس از ورود
این مرکز,مراقبت های
شما به مرکز ،توسط ت
داک� معاینه یم شوید تا برریس گردد که آیا از کدام
ض
خ�.
می�ید و آیا نیاز به درمان دارید یا ی
مری� رنج ب
تا زمان به دست آمدن نتایج معاینات ،شما به طور موقت در قسمت
پذیرش مرکز قرار خواهید گرفت (،یک فضای بسته ایست که در آن نیم
توانید آزادانه گشت و گذار کنید و با سایر کودکان ارتباط برقرار کنید) .ت
وق�
ن
مسکو� منتقل
معاینات تان نشان دهد که شما سالم هستید ،به قسمت
جا� که یم توانید با دیگران مالقات کنید .در صورت بروز هرگونه
یم شوید ،ی
مشکل صیح ،با کارمند اجتمایع یا مراقبان خود صحبت کنید تا به شما کمک
کنند و شما را نزد ت
داک� بب�ند.

آیا الزم است به زبان سلواکیا صحبت کنم؟

شما حق دارید به هر ن
زبا� که یم فهمید صحبت کنید و حق دارید که یک
ت
ت
ن
.
یادگ�ی
م�جم داشته باشید .اما دانس� زبان دیگر همیشه خوب است
ی
زبان سلواکیا یم تواند به شما در برقراری ارتباط با مراقبان خود در مرکز،
یادگ�ی موضوعات جدید در مکتب و ت ن
یاف� کار
مالقات با دوستان جدید،
ی
در سلواکیا کمک کند.
آنجا� که شما حق تحصیل رایگان دارید ,،صنوف زبان سلواکیا در مرکز
از
ی
برای شما ارائه خواهد شد .در صورت تسلط کامل به زبان سلواکیا شما به
همراه کودکان محیل در مکتب سلواکیا ش�کت خواهید کرد.

مسئولیت
های شما
ی ن
قوان� را باید رعایت کنم؟
کدام

هرجا موضوع حقوق مطرح میشود مسئولیت های را ی ز
ن� در
قبال دارد.
ً
ین
قوان� اسایس را دنبال کنید:
• لطفا این
ن
ین
نشی� مرکز ،سایر کودکان و افرادی که از شما
قوان� خانه
• به
مراقبت یم کنند ت
اح�ام بگذارید
یز
تجه�ات هیچ نوع آسیب نرسانید ،در ایجاد
•به دیگران یا
فضای مثبت و دوستانه در مرکز مشارکت کنید.
• به مراقبان کمک کنید تا محیط شما را ی ز
تم� و مرتب نگه
دارند.
یادگ�ی زبان
• شکیبا باشید و از زمان خود در مرکز ،برای
ی
سلواک و موضوعات جدید استفاده کنید.

