ﺗﺣوﻻت ﺟﺎری در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ،ﺗﺎﺑﻌﯾت و ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت در اﺗرﯾش
ﮔزارش از ﺳﻣﯾﻧﺎر آﻧﻼﯾن،ﺗﺎرﯾﺦ  5ﻣﮫ 2021
ﺗرﺟﻣﮫ از زﺑﺎن اﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن دری ﺗوﺳط اﻧﺟﻣن ﺂﻏﺎز ﻧوﯾن

اﺧراج اﺟﺑﺎری و ﺣق اﻗﺎﻣت
اﺧراج ﯾﺎ دﯾﭘورت اﺟﺑﺎری ﭼﯾﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﻘﺎﺑل آن اﻧﺟﺎم داد؟
اﺧراج اﺟﺑﺎری ﺣﮑم ﺗرک ﮐﺷور ﺑرای اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻧدارﻧد )ﯾﺎ ﺣق اﻗﺎﻣت از آن ھﺎ ﺳﻠب ﺷده اﺳت و
دﯾﮕر ﺣق اﻗﺎﻣت ﻧدارﻧد( .ﺑرای اﺧراج ﯾﺎ دﯾﭘورت از ﮐﺷور ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻻزم اﺳت .ﻣﻌﻣوﻻً اﯾن ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﮔﺷت
اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن روﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود.
در ﺳﺎل  2020ﺣدود  49ﻣورد اﺧراج ﯾﺎ دﯾﭘورت اﻓراد ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رخ داده اﺳت VIDC.ﭘژوھﺷﯽ در اﯾن
ﺑﺎره ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت و طﯽ آن واﻗﻌﯾت ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻓرد دﯾﭘورت ﺷده را دﻧﺑﺎل ﮐرده اﺳت).ﻟﯾﻧﮏ ﭘژوھش ﺑﮫ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺧراج ﯾﺎ دﯾﭘورت ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟
در واﻗﻊ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﻧﻣﯽ ﺗوان ﭘﺎﺳﺦ داد .ﮐﻣﯾﺳﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﯾﭘورت ﺑﮫ
ﺳورﯾﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺻورت ﺑﮕﯾرد .اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ دﻣﺷق ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﯾﮏ ﻣﮑﺎن اﻣن ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎدرﺳت
اﺳت زﯾرا اﯾن ﺷﮭر ھﻧوز ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻧﯾروھﺎی اﺳد اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ھﻧوز ﯾﮏ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺷدﯾد در ﺳورﯾﮫ وﺟود
دارد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺳورﯾﮫ را ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد واﺧراج ﯾﺎ دﯾﭘورت ﺑﮫ ﺳورﯾﮫ را از ﻧظر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻏﯾرﻣﻣﮑن
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
وﺿﻌﯾت رﻓﺎه ﮐودﮐﺎن در ﻣوارد اﺧراج "ﻣورد دﯾﭘورت اﺟﺑﺎری ﺧﺎﻧم ﺗﯾﻧﺎ"
ﻣوﺿوع وﺿﻌﯾت رﻓﺎه ﮐودﮐﺎن ھﻧﮕﺎم دﯾﭘورت ﺑﮫ وطن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .در ﭘروﻧده ﺗﯾﻧﺎ  ،ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺗرﯾش ﻣﺗوﻟد
ﺷده ﺑودﻧد  ،ﺑﮫ ھﻣراه واﻟدﯾن ﺧود اﺧراج ﺷدﻧد زﯾرا واﻟدﯾن دﯾﮕر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻣﻌﺗﺑری ﻧداﺷﺗﻧد .ﮐﻣﯾﺳﯾون رﻓﺎه ﮐودﮐﺎن
ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ﺗﺎ ھر ﻣورد را ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺧراج و دﯾﭘورت اﺟﺑﺎری ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑر ﮐودﮐﺎن و وﺿﻌﯾت
ﺳﻼﻣﺗﯽ و رﻓﺎھﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد.
ﺣق اﻗﺎﻣت
اﺻطﻼح "ﺣق اﻗﺎﻣت" در ﻗﺎﻧون وﺟود ﻧدارد.ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل  ،اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دو ﻧوع اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ﮐﮫ در
ﻗﺎﻧون ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.اﮔر درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ رد ﺷده ﺑﺎﺷد  ،ﻣﯽ ﺗوان درﺧواﺳت اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﮐرد.

طﺑق)AsylG §55ﻣﺎده  ۵۵از ﻗﺎﻧون ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ(:
)در روﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد( ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣدت ﺷﺧص در اﺗرﯾش ﺑوده اﺳت  ،آﯾﺎ
ﺷﺧص ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ادﻏﺎم ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص وﺟود دارد )ﻓﻘط در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در وﺿﻌﯾت
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷود( .ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ وﺟود دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص در زﻣﺎن روﻧد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺣق اﻗﺎﻣت
ﻧدارد و ﺑﺎ وﺟود ﺟﺎری ﺑودن روﻧد ﺑررﺳﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﮐﺷور اﺧراج ﺷود .طﺎﺑق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ AsylG §55
ﺣق اﻗﺎﻣت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ  Art 8 ECHRذﮐر ﺷده اﺳت ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود )ﺣﻔﺎظت از زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ و ﺧﺎﻧواده(.
طﺑقAsylG §55در ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ وﯾژه:
اﯾن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﯾﺎ ﺣق اﻗﺎﻣت در طﯽ روﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﺎن در زﻣﺎن ﺟرﯾﺎن درﺧواﺳت اﯾن ﻧوع
اﻗﺎﻣت ﻧﯾز اﻣﮑﺎن اﺧراج اﺟﺑﺎری وﺟود دارد .ﺷروط ﻻزم ﺑرای آن ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد دﯾﮕر وﺟود درآﻣد ﮐﺎﻓﯽ و  5ﺳﺎل
اﻗﺎﻣت ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ آن ،ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎل آن ﺑﺎ اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﺗرﯾش اﺳت.
ﺳوال:آﯾﺎ ﺣق اﻗﺎﻣت Aufenthaltsberechtigungھﻣﺎن ﮐﺎرت ﻗرﻣز-ﺳﻔﯾد-ﻗرﻣز  die Rot-Weiß-Rot-Karteاﺳت؟ ﻧﮫ
ﺧﯾر ،اﻣﺎ در ﺻورت ﺷراﯾط ﻣورد ﻧﯾﺎز،ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﻧوع اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت را ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﮐﺎرت ﻗرﻣز-ﺳﻔﯾد-ﻗرﻣز
ﺗﻐﯾﯾر داد.
Daueraufenthalt
EUرک ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ؟
ﺳوال :ﮐدام ﯾﮏ ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﻣدرک اﻗﺎﻣت داﺋم در اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻣد

ﻧﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرد و ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻗﺎطﻊ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال داد ،اﻣﺎ ﺣق اﻗﺎﻣت داﺋم در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﮐﺷور
ﻣﺑدا ﯾﺎ وطن ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
اﻋطﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ﭘس از  10ﺳﺎل
ﺷراﯾط ﻣورد ﻧﯾﺎز
 .١اﻗﺎﻣت
 Niederlassungﺑﺎﺷد ۵ .ﺳﺎل ﺣق اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ درNiederlassung

 ١٠ﺳﺎل اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ۵ ،ﺳﺎل آن ﺑﺎﯾد ﺣق اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ
در ﻣورد اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دارﻧد اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑرای آن ھﺎ  ١٠ﺳﺎل اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺑرای
اﯾن ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.

ﻣﮭﺎﺟران ﺑﺎ اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ  Niedergelasseneﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل :ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت "ﮐﺎرت ﻗرﻣز  -ﺳﻔﯾد -
ﻗرﻣز ﺑﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎر"  Rot-Weiß-Rot-Karte plusﯾﺎ "اﻗﺎﻣت داﺋم اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ"  Daueraufenthalt EUرا داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن را در طﯽ روﻧد ﺑررﺳﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣق اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت دارﻧد ،در ﺑرﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
 .٢داﻧش زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ B1
ﺑرای ﮐودﮐﺎن  ،ﺗﺣﺻﯾل در دﺑﺳﺗﺎن اﺗرﯾش ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت و ﺷراﯾط ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ Lehrabschlussprüfung

ﻣدرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣوزی ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 .٣داﻧش و آﮔﺎھﯽ اوﻟﯾﮫ و ﭘﺎﯾﮫ در ﻣورد اﺗرﯾش
ﺷﻧﺎﺧت ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در اﺗرﯾش و اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن داﻧش و اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ اﺗرﯾش و اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ در
آن اﻣﺗﺣﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.اﯾن آزﻣون ﺑﺎﯾد در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ )در وﯾن درﺷﮭرداری ﺑﺧش (MA35 ٣۵داده ﺷود .ﻣواد
آﻣوزﺷﯽ ﺟﮭت آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای اﯾن اﻣﺗﺣﺎن را ﻣﯽ ﺗوان در اﯾن ﺳﺎﯾت ﭘﯾدا ﮐردwww.staatsbuergerschaft.gv.at .

 .۴ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﯾﺷت)ﺧرج زﻧدﮔﯽ( ﻣطﻣﺋن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﻣﻌﯾﺷت و ﺧرج زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ طور داﺋﻣﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد .ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،او ﺑﺎﯾد
ﻣدارﮐﯽ از درآﻣد ﺧﺎﻟص ﺛﺎﺑت و ﻣﻧظم در  36ﻣﺎه از ﺷش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ را اراﺋﮫ دھد .در ﺷش ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻗﺑل از ﺛﺑت درﺧواﺳت ﺗﺎﺑﻌﯾت ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷد و درآﻣد ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﻣﻌﯾﺷت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻧﺎﺳب:
ﯾﮏ زوج دارای ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﺳﺎﮐن در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎن اﺟﺎره ای ﮐﮫ ھر ﻣﺎه  600ﯾورو ﺑدون در ﻧظر داﺷت ﺧرج
ھﺎی ﻣﺎھوار دﯾﮕرھزﯾﻧﮫ )ﮐراﯾﮫ( دارد ،ﺑﺎﯾد در ﻣﺎه ھﺎی ذﮐر ﺷده ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط  2030ﯾورو درآﻣد ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ﺧﺎﻟص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد) .در ﺳﺎل (2021
ﭘرﺳش :ﭼﮫ ﻣواردی ﺑﮫ ﻋﻧوان درآﻣد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود؟
از ﺟﻣﻠﮫ درآﻣد ﮐﺎری  ،ﻣزاﯾﺎی اداره ﮐﺎر  AMSو ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ در اﺻل  ،درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧدارد ،
اﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻً از درآﻣد ﮐﺎﻓﯽ ﻣطﻣﺋن ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﮐﻣﮏ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮐرد.
 .۵ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ
ــ ﻓرد ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
ــ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗوﺳط دادﮔﺎه
ــ در اﻧﺗظﺎر رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﯾﻔری ﺑﮫ ظن ارﺗﮑﺎب ﺟرم ﻋﻣدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧطر ﻣﺟﺎزات و ﻣﺣﮑوﻣﯾت زﻧدان ھﻣراه اﺳت
ــ ﺗﺧﻠف ﺟدی اداری  ،ﻣﺛﻼً ﺗﺧﻠف ﻣﻘررات راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ در ﺟﺎده
ــ ﺷواھدی دال ﺑر اﯾن ﮐﮫ ازدواج ﺻوری )ازدواﺟﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺣﺻرا ﺑرای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻣﻧﻌﻘد ﺷده اﺳت( ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت
ــ ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ اﻓراطﯽ
ــ ﺳﺎﯾر اﻟزاﻣﺎت و ﺷراﯾط
ــ ﻋدم ﺧدﺷﮫ دار ﺷدن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠل وﻋدم ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺗرﯾش از طرﯾق اﻋطﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت
ــ اﺳﺗﻌﻔﺎ از ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﺎﺷد .در ﺻورت از دﺳت دادن ﻏﯾر ﺧودﮐﺎر ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ
ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻗدﯾﻣﯽ  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺷﺧص ﯾﮏ اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳﭘس ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ
ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺑﺎﯾد ظرف دو ﺳﺎل ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻗدﯾﻣﯽ را ﺗرک ﮐﻧد  ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺧود را از
دﺳت ﻣﯽ دھد.
ــ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺛﺑت ﺳﺎﯾر ﻣوارد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل  ،ادﻏﺎم ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻓرھﻧﮕﯽ در اﺗرﯾش و ﺗﻌﮭد او ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷورھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اروﭘﺎ ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﻋطﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ﭘس از  6ﺳﺎل
اﺧذ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺳﺎده ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ) 1ﺗﺎ  (5را داﺷﺗﮫ اﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻼوه ﺑر آن ﺷراﯾط زﯾر را ﻧﯾزدارا
ﺑﺎﺷﻧد.
ــ ﻣدرک ﺗﺳﻠط ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﯾﺎB2

ــ اﺛﺑﺎت ادﻏﺎم ﺷﺧﺻﯽ ﭘﺎﯾدار و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﺎر داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﯾﺎ اﻧﺟﺎم -
ﯾﮏ ﺣرﻓﮫ و ﺷﻐل در ﺑﺧش ھﺎی آﻣوزﺷﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﮭداﺷت
ﺗﺟدﯾد ﭘﺎﺳﭘورت ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧم ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﻣن ﺑﯾﻔﺗد؟
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﺎﺳﭘورت ﺧود را ﺗﻣدﯾد ﮐﻧﯾد  ،ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره ﺑرای آن درﺧواﺳت دھﯾد .ﺑﯾن ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ از
ﯾﮏ طرف و ﭘﺎﺳﭘورت از طرف دﯾﮕر ﺗﻔﺎوت وﺟود دارد .ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺣق ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﭘﺎﺳﭘورت ﺳﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻋﺑور و ﻣرور ﺑﮫ اﺗرﯾش و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ را ﻣﯽ دھد.
اﻟزاﻣﺎت و ﺷراﯾط ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﯾﺎ درﺧواﺳت
ــ ﭘر ﮐردن ﯾﮏ ﻓرم درﺧواﺳت
ــ ﻋﮑس ﭘﺎﺳﭘورت از زﻣﺎن ﺣﺎل)ﻗﺎﻟب ﭘرﺗره 35 x 45ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر ،رﻧﮕﯽ(
ــ ﻣدرک اﺛﺑﺎت ھوﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺷﻧﺎس ﻧﺎﻣﮫ ﻋﮑس دار از ﮐﺷور ﻣﺑدا)وطن(
ــ ﻣدرک ﺟواب ﻣﺛﺑت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ــ ﮔواھﯽ ﺗوﻟد)ﺗذﮐره( و ﺳﻧد ازدواج )در ﺻورت ﻣﺗﺎھل ﺑودن(
ــ در ﻣورد اﻓراد زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ  ،ﻣدرک ﺣق ﺣﺿﺎﻧت
روﻧد ﻓﻌﻠﯽ )(COVID-19

ــ درﺧواﺳت ﺑﺎﯾد از طرﯾق اﯾﻣﯾل ﺑﮫ آدرس اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  BFA-AST.Einlaufstelle@bmi.gv.atﺻورت
ﺑﮕﯾرد،ھﻣراه ﺑﺎ ﻓرم درﺧواﺳت ﺑﺎﯾد اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳﮑن ﺷود و ارﺳﺎل ﺷوﻧد
ــ ﺣدود  5ﻣﺎه ﺑﻌد ﯾﮏ دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود
ــ در اﺣﺿﺎر ﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣوﺿوع ازﭼﮫ ﻗرار اﺳت و اﺳﻧﺎد و ﻣدارک دﯾﮕری ﻻزم اﺳت
ــ اﺛر اﻧﮕﺷت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ــ ﺗواﻓﻘﺎت ﺑﻌدی در ﺻورت اﺣﺗﻣﺎل دادن  BFAﺑﮫ وﺟود دﻟﯾل اﻣﺗﻧﺎع اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت
دﻟﯾل اﻣﺗﻧﺎع ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﺑرای ﻣن ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارد؟
اﯾﻧﮭﺎ دﻻﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﺻدور ﭘﺎﺳﭘورت ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺷود .اﯾن دﻻﯾل وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار
ﻧﻣﯽ دھد .اﯾن دﻻﯾل ﻓﻘط ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻓرد ﭘﺎﺳﭘورت ﻧﮕﯾرد ﺑرای ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ ﺳوء ظن و اﺣﺗﻣﺎل اﯾن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﭘﺎﺳﭘورت ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد.
"ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣوﻗت" ﭼﯾﺳت؟
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻓراد دارای ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اﺑﺗدا ﻓﻘط ﺳﮫ ﺳﺎل ﺣق اﻗﺎﻣت در اﺗرﯾش را دارﻧد .اﻋﺗﺑﺎر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﻣوﻗت  3ﺳﺎل اﺳت .ﭘس از اﯾن ﺳﮫ ﺳﺎل  ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺑرای ﻣدت ﻧﺎﻣﺣدود ﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
ﻓرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﭘورت درﺧواﺳت دھد  ،اﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺳت .اﻋﺗﺑﺎر اﯾن ﭘﺎﺳﭘورت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ
 5ﺳﺎل ﺑﺎﺷد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ و ﭘﺎﺳﭘورت ﭼﯾزی در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ذﮐر ﻧﺷده اﺳت.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭘورت ﺧﺎرﺟﯽ  Fremdenpassدرﺧواﺳت دھد؟
اﻓراد دارای ﻣدرک اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت )ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻣوﻗت(  ،Subsidiär Schutzberechtigteدر ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺷﺧص ﻧﺗواﻧد ھﯾﺞ ﮔوﻧﮫ ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭘورﺗﯽ درﺧواﺳت دھد.

