
را به عنوان subsidiäremschutz در چند هفته اخیر مدام شاهد این هستیم که بوندس آمت به پناهندگان
نوشته شده است به شما ابل غ میشود که شما BESCHEID جواب میدهد.روی برگه ای که با حروف بزرگ
کمک های دولتی را تا قسمتی و تا زمان مشخصی دریافت خواهید کرد و همچنین ذکر شده که شما اجازه

 اعتراض به این
.تصمیم را دارید

Subsidiärem schutz چیست؟
این نوع حمایت را اشخاصی دریافت میکنند که نتوانستند اثبات کنند که در کشور خود امنیت جانی ندارند اما
خود subsidiäremschutz.چون شرایط فعلی کشورشان خوب نیست مانع از پذیرفتن آنها در آلمان نمیشوند

نیز یک مدرک و حمایت خوب از دولت آلمان است فردی که این نوع حمایت را دریافت میکند اجازه انجام
...کارهای زیادی را دارند از جمله کار،شرکت در کلس های زبان معتبر و

به جز این نوع از قبولی انواع دیگری نیز هست که به مدت سه سال شخص به عنوان پناهنده شناخته
.تا قسمتی شبیه به این نوع حمایت دولتی میباشد subsidiäremschutz،میشود

:محدودیت در مقایسه با حمایت های دیگر

دریافت میکند به مدت یک سال قبولی دارد و پس از ان موظف است دوباره subsidiäremschutz کسی که
.ثابت کند که هم چنان نمیتواند به کشور خود بازگردد در آن صورت برای برای دوسال تمدید خواهد شد

2018مارس18 دریافت میکنند تا تاریخ 2016 مارس 17تاریخ  را بعد از  subsidiäremschutz اشخاصی که
.اجازه ندارند اقوام خود را به آلمان بیاورند

 :اگر هنوز در پروسه پناهندگی هستید و جواب ندارید
 حتما روی کیس و مصاحبه خود کار کنید

مصاحبه قلب پناهندگی است و حتما باید خوب از قبل آماده باشید
حتما قبل از مصاحبه مشاوره بگیرید تا دقیق بدانید چه گونه در رابطه با داستان خود صحبت باید کرد وحتمی

.دلیلی را مانع از بازگشت شما یه کشور میشوند را هم مطرح کنید

دریافت کرده اید؟ subsidiäremschutz پس از مدت زیادی صبر کردن
کی اعتراض کنیم؟

اگر بازگشت شما به کشورتان خطر جان شما را در یر دارد یا اگر فامیل نزدیکی دارید که باید در آلمان به-
.شما بپیوندد بهتر است به سرعت وکیل بگیرید تا شاید بوندس آمت تجدید نظر کند

چگونه اعتراض کنیم و به چه چیز هایی دقت داشته باشیم؟
 قبل از اعتراض با وکیل یا مشاور صحبت کنید-1

 تا دوهفته فقط وقت برای اعتراض دارید-2
 اعتراض میتواند کتبا توسط وکیل انجام شود-3

شما نیز میتوانید شخصا در اداره مربوطه اعتراض کنید-4
کارشناسان بر این عقیده اند که امکان دارد در حین زمان شکایت به تصمین بوندس آمت جواب شما بیاید-5

.و شما به عنوان پناهنده شناخته و قبول شوید

چه کمک های میتوانم دریافت کنم؟
از جهات مختلف شکایت شما را ساپورت میکند همچنین برای قرار دار صندوق proasylسازمان پرو ازیل

.در مگدیبورگ در ارتباط باشد Flüchtlingsrat وکیلتان باید با pro asyl های کمک حقوقی از
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و شکایت از آن و کمک های دولتی برای  subsidiärem schutz اطلاعات در رابطه با
پناهندگان

نکات مهم در مصاحبه با بوندس آمت ،subsidiärem schutz توسط این برگه جزئیاتی را راجع به

 وشرایط شکایت به
.تصمیم های بوندس آمت را به شما میرسانیم


