
Netzwerk „Afghanistan – nicht sicher – امن نیست“ | #afghanistanmv
www.facebook.com/afghanistanmv | www.afghanistanmv.blogsport.eu

دیپورت?
 آیا شما پناهجوی افغان هستید و  ترس از اخراج شدن دارید؟

 آیا شما پناهجویان افغان را میشناسید و ترس از این دارید که آنها اخراج شوند؟

 در اینجا شما می توانید مهمترین اطالعات خالصه شده را بیابید.

 اشخاص میتوانند فقط به وسیله ای یک دولدونگ اخراج می شود.
 شخصی دولدونگ دریافت می کنند، در صورتی که سرانجام جواب منفی از اداره بامف (BAMF) داشته باشد.

کسی که دولدونگ  ندارد، اجازه ی اخراج آن وجود ندارد به این معنی که فقط با دولدونگ هر پناهجو از آلمان اخراج 
می شود.  چنانچه شما دولدونگ دارید با یک وکیل صحبت کنید، که آیا راه حلی برای ممانعت از اخراج شما وجود 

دارد. اگر شما فاقد وکیل هستید، باما ارتباط برقرار کنید.

 چنانچه از اداره ی مهاجران در شهرداری(Ausländer_ Behörde)  دولدونگ دریافت کردید، در صورتی که شما 
هرگز جواب منفی از اداره مهاجرت بامف (BAMF) دریافت نکرده اید، سریعا نزد یک وکیل بروید و آن را بازگو کنید.
 بعضی وقت ها پست نامه شما را نمی رساند. در صورتی که شما جوابی هم دریافت نکردید، می توانید شکایت کنید.

 بهترین راه برای مقابله بایک جواب منفی از اداره ی بامف(BAMF) یک مصاحبه (اینترویو) خوب 
است.

 از قبل برای اینترویو خود گزارش تهیه کنید از وکیل خود جویا شوید که چه حقوقی در اینترویو دارید.
 در اینجا اطالعاتی که شما چگونه یک اینترویو خوب را سپری کنید وجود دارد. 

Die Anhörung im Asylverfahren, www.asyl.net :اطالعات درباره ی اینترویو - 
www.fluechtlingsrat-lsa.de, "Hinweise Dolmetscher ":اطالعات درباره مترجم اینترویو - 

 - اطالعات درمورد پناهجویان همجنس باز و لزبین به زبان انگلیسی هرشخصی که همجنسگرا و یا لزبین 
هست در آلمان دارای حقوقی می باشد ،هر نوع دوست داشتنی در آلمان مجاز است ، چه همجنسگرا و 

www.queer-refugees.de:!چه لزبین دلیلی برای پناهندگیست

 از اداره مهاجران بامف میشود علیه جواب منفی شکایت کرد.
شکایت کردن به این معناست که،شما سرانجام جواب منفی نخواهید داشت.

شما میتوانید در پروسه درخواست پناهندگی تان باقی بمانید.شما می توانید اخراج نشوید،در صورتی که هم اکنون 
شکایت کنید. 

از زمان استفاده کنید،راههای متعددی وجود دارد که هر شخص اجازه ماندن در آلمان را داشته باشد
 (BAMF)تصمیم گیرنده نیست، بلکه در آنجا یک وکیل مستقل از اداره مهاجرت (BAMF) در دادگاه اداره بامف

تصمیم گیرنده است.
 

راههای دیگر برای ماندن در آلمان به عنوان مهاجر
به عنوان مثال:

 - اگر شخصی در آلمان دوره آموزشی آوسبیلدونگ (Ausbildung) را انجام دهد،اجازه دارد 3 سال در آلمان 
بماند. چنانچه بعد از اتمام دوره آوسبیلدونگ کاری پیدا کرد،اجازه اقامت دریافت میکند.

 - شخصی که بیماری سختی دارد،اجازه اخراج آن وجود ندارد.انسان ها گاهی اوقات بیمار می شوند ،زیرا که 
خشونت و ظلم تجربه کرده اند و یا اینکه فجایع و حقوق انسانی آسیب دیده ای را دیده اند. از پزشک 

 www.baff-zentren.org) .خود اطالعات بیماری تان را دریافت کرده و همراه داشته باشید
(""Flüchtlinge in unserer Praxis

 - چنانچه مردی همسری با اقامت آلمانی داردویا فرزندی از یک خانم آلمانی دارد،اجازه اخراج آن وجود ندارد.
چنانچه خانمی شوهری با اقامت آلمانی دارد ویا فرزندی از یک مرد آلمانی دارد،اجازه اخراج آن وجود 

ندارد.
-اگر شخصی مدت زیادی با مدرک دولدونگ در آلمان زندگی میکند و خود را خوب در جامعه ادغام کرده 

است ،اجازه ماندن دارد.مدت زیاد به این معنا که:
شخصی که حداقل 4 سال با جوانان 13 تا 21 سال بوده باشد.حداقل 6 سال برای بزرگساالنی که در 
اینجا فرزند (کودک) دارند  و حداقل 8 سال برای افراد مجرد بزرگسال که در اینجا تنها زندگی میکنند. 

برای اطالعات بیشتر شما میتوانید از یک وکیل و یا مکان مشاوره سوال کنید.


