
 

اين جزوه به شما کمک می کند برای مصاحبه 
پناهندگی خود آماده شويد و اطالعاتی درباره 

اينکه در مصاحبه انتظار چه چيزی بايد داشته 
 .باشيد و چه حقوقی داريد به شما می دهد

 

  مصاحبه درباره چيست؟
 

وقتی در بريتانيا درخواست پناهندگی می دهيد، از مقامات 
می خواهيد شما را رسمًا )) Home Office(وزارت کشور (

  .به عنوان يک پناهنده بشناسند
 

 1951 (1951تعريف پناهنده از معاهده پناهندگان 
Refugee Convention(به دست می آيد .  

اينکه آيا شما بر اساس معاهده پناهندگان واجد شرايط 
هستيد يا خير بستگی به اين دارد که آيا دولت حفاظت 

ند که شما دليلی برای ترس از تعقيب و ک بريتانيا فکر می
اذيت و آزار در کشور خود به علت نژاد، مذهب، مليت، 

عقيده سياسی داشتن عضويت در يک گروه اجتماعی يا 
  .خاص داريد يا خير

 

  .داليل حقوق بشری
همچنين ممکن است داليل اقناع کننده يا انسان دوستانه 

ز به اقامت در ديگری داشته باشيد که توجيه کند چرا نيا
بريتانيا داريد، که انکار آنها ممکن است حقوق انسانی شما 

 European(را طبق پيمان اروپا در مورد حقوق بشر 
Convention on Human Rights(نقض کند .  

 
به عنوان بخشی از درخواست پناهندگی اتان، وزارت 

اين مصاحبه . کشور شما را به يک مصاحبه دعوت می کند
نحوه تصميم گيری وزارت کشور درباره در مورد 

لطفًا فراموش نکنيد که قوانين . تقاضايتان حياتی است
بهترين کار اين است . پناهندگی و حقوق بشر پيچيده هستند

قانونی بگيريد ولی وکيل که مشاوره حقوقی دريافت کنيد و 
  اين جزوه توضيح می دهداگر قادر نباشيد اين کار را بکنيد

نتظار چه چيزی بايد داشته باشيد و چه حقوقی در مصاحبه ا
  داريد

  

مصاحبه چطوری است و چه کاری برای آماده شدن 
  می توانم انجام دهم؟

 
. مصاحبه حدود دو تا چهار ساعت طول خواهد کشيد •

، که نماينده وزارت )case owner(صاحب پرونده 
کشور است مصاحبه کننده خواهد بود و پرسشهای 

 .سيدمتعددی خواهد پر
 

بايد تا جايی که ممکن است جزئيات اتفاقی که برای  •
اگر . شما افتاده تا حدی که می توانيد روشن بيان کنيد

پاسخ به يک سؤال را نمی دانيد، بهتر است بگوييد نمی 
  کردنيادداشتممکن است . حدس بزنيداينکه دانيد تا 

سعی کنيد به . کمک کند تان به شمااتفاقات به زبان خود
ب پرونده بگوييد چرا نمی توانيد به کشور خود صاح

 .برگرديد
  

بايد هر گواهی ديگری که داريد ارائه دهيد، مثًال  •
 که مربوط به سوابق پزشکی يا گزارشهای روزنامه ها

هايی از هر  کپی. آنچه در کشورتان اتفاق افتاده بود
 .ای که تحويل می دهيد نگه داريد گونه برگه

  
با يک   می کنيد صحبت کردنفکراگر زن هستيد و  •

، بايد در تان آسان تر استبرایصاحب پرونده زن 
اگر صاحب پرونده زن . اسرع وقت اين را تقاضا کنيد

قابل دسترس نباشد می توانيد درخواست کنيد مصاحبه 
 .به تعويق بيفتد

  
بسيار حائز اهميت است که هر گونه اطالعات و  •

 بخواند و تضادی مدارکی که ارائه می دهيد با يکديگر
 .با هم نداشته باشند

  
  
 
 
 
 

  مترجمان شفاهی
 

 
 
 
 
اگر، هر وقتی مطالب مترجم شفاهی را متوجه  •

. به صاحب پرونده خود فورًا بگوييدشويد، بايد  نمی
ار کنيد تا صاحب پرونده تقاضای خود را تکرآنقدر 
ها ممکن است راحت اتفاق بيفتد و  سوء تفاهم. داقدام کن
د تأثير حياتی بر نحوه تصميم گيری در مورد می توان

 .درخواست پناهندگی شما بگذارد
 

مترجم شفاهی شما در جلسه حاضر است تا بين شما و  •
صاحب پرونده اتان ترجمه کند و نبايد به شما توصيه 

اگر چنين چيزی رخ دهد در . کند که چه کار انجام دهيد
سپس  و همان زمان به اطالع صاحب پرونده برسانيد

 .به شورای پناهندگان يا نماينده قانونی خود اطالع دهيد
  

 مترجم شفاهی زن  و ترجيح می دهيداگر زن هستيد •
اگر يک . تقاضا کنيدمترجم زن داشته باشيد می توانيد 

مترجم شفاهی زن قابل دسترس نباشد می توانيد تقاضا 
 .کنيد مصاحبه به تعويق بيفتد

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

بايد به صورت کتبی درخواست کنيد که مصاحبه 
  .شما با نوار صوتی ضبط شود

اگر يک نسخه از اين نوار را پس از مصاحبه 
ممکن است بعدًا مورد استفاده يک دريافت کنيد، 

. قرار گيردقانونینماينده

 مترجم شفاهی در اختيار داشته شما حق داريد يک
  .باشيد که زبانش را کامًال درک می کنيد

به افراد  قانونی الیگاهی می توانيم در يافتن وک
لطفًا از يک کارمند پروژه در دفتر ما . کمک کنيم
 .بخواهيد



 

  اطالعات کلی
 
 
 
 
 
 
 
اگر احساس می کنيد به شما فرصتی داده نشده است  •

مورد خود را کامًال توضيح دهيد مصاحبه ممکن است 
 .اين موضوع را نبايد عليه خود تلقی کرد. متوقف شود

 
اگر مصاحبه را آزاردهنده و سخت يافتيد، می توانيد  •

تقاضای استراحت يا تعويق مصاحبه به روزی ديگر 
 .کنيد

  
ز مصاحبه گمان می کنيد هر گونه اطالعات اگر پس ا •

مرتبطی را نگفته ايد، بايد در اسرع وقت به نماينده 
نماينده قانونی شما فقط پنج . قانونی خود اطالع دهيد

 .روز فرصت دارد اطالعات اضافی را ارائه دهد
 

 
  آيا زنی هستيد که تقاضای پناهندگی داريد؟

 
ارت کشور جزواتی قابل دسترس است که خط مشی وز

را در مورد رسيدگی به تقاضاهای پناهندگی زنان 
از شورای پناهندگان بخواهيد يک . دهد توضيح می

 اين جزوات همچنين در .نسخه به زبان خودتان بدهند
قابل دسترس  www.asylumaid.org.ukوب سايت 

  .است
 
 
 
 

  :ساير جزوات شورای پناهندگان در وب سايت زير قابل دسترس است
http://languages.refugeecouncil.org.uk 
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   6777 7346 020: تلفن مشاوره
www.refugeecouncil.org.uk 

 
  شعبه يورکشاير و هامبرسايد شورای پناهندگان

(Refugee Council Yorkshire & Humberside 
Office) 

Ground Floor, Hurley House 
1 Dewsbury Road 
Leeds LS11 5DQ 

 : 9404 244 0113: تلفن
  2210 386 0113: تلفن مشاوره

 
  شعبه شرق انگلستان شورای پناهندگان

(Refugee Council East of England Office) 
First Floor, 4 – 8 Museum Street 

Ipswich IP1 1HT 
  560 221 01473: تلفن

  900 297 01473: تلفن مشاوره
 

  شعبه وست ميدلندز شورای پناهندگان
(Refugee Council West Midlands Office) 

First Floor, Smithfield House 
Digbeth, Birmingham B5 6BS 

  1515 622 0121: تلفن
 : 1515 622 0121: تلفن مشاوره
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company limited by guarantee registered in England and Wales,  
[No. 2727514] and a registered charity, [No. 101445776] 
Registered office: 240-250 Ferndale Road, London SW9 8BB, United 
Kingdom 

 یجزوه راهنما
 مصاحبه پناهندگی 

 

شورای پناهندگان يک سازمان مستقل با سالها تجربه 
ما مجموعه . کار با پناهجويان و پناهندگان است

ای از خدمات رايگان به زبانهای مختلف  گسترده
 .کنيم  شما فراهم میجهت کمک به رفع نيازهای

اگر هر وقت مطلبی را درک نمی کنيد، از اينکه به 
 صاحب پرونده بگوييد مطلب را درک نمی کنيد

 .نترسيد
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