ثبتنام کامل – پرسشهایی که ممکن است از شما بپرسند
روند درخواست پناهجویی در یونان مراحل زیادی دارد و گاهی دشوار است بدانید که در هر مرحله از شما
چه میخواهند .وقتی که برای ثبت نام کامل به شما میدهند مصاحبه برای پناهجویی ،جابجایی یا پیوستن
به اعضای خانواده نیست ،بلکه فرصتی است برای خدمات پناهجویی یونان که درباره شما ،درباره شرایط
خاص شما و سوابقتان بیشتر بدانند .و نیز فرصتی برای شماست (البته اگر در مرحله پیشثبتنام این
کار را نکرده باشید) که هرگونه آسیبپذیری خود را به اطالع خدمات پناهجویی یونان برسانید .خیلی مهم
است که در جواب سؤاالتی که از شما پرسیده میشود واقعیت را بگویید.
این جا چند نمونه از سؤاالتی که ممکن است در ثبتنام کامل از شما بپرسند آوردهایم -اگر مدارکی دارید
که جوابهایتان را ثابت میکنند باید آنها را در وقت ثبتنام کامل همراه داشته باشید.
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1499
 )1نام خانوادگی شما و نام متقاضی چیست؟
 )2نام و نام خانوادگی پدر و مادر چیست؟
)3ملیت شما چیست ،یا اگر ملیت ندارید ،کشوری که
ً
سابقا در آن اقامت داشتید کدام است؟
 )4تاریخ تولدتان چیست؟
 )5محل تولدتان کجاست (کشور/شهر یا روستا/استان)؟
 )6آخرین محل اقامتتان پیش از عزیمت کجا بوده است؟
)7نسبت شما با متقاضی اصلی (برای اعضای خانواده)
چیست؟
 )8چه دینی دارید؟
 )9میزان تحصیالتتان چقدر است؟
 )10در کشور خودتان به چه حرفهای مشغول بودید؟
)11وضعیت تأهل شما چگونه است؟ مجرد ،متأهل،
مطلقه ،همسر فوت شده؟
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)12نام خانوادگی شما پیش از ازدواج (بیشتر برای خانمها
به کار میرود) چه بوده است؟
)13نام همسر شما چیست و آیا در یونان زندگی میکند،
در یک کشور ثالث یا در یکی از کشورهای دیگر
اتحادیه اروپا؟
)14نام فرزندانتان و تاریخ تولد آنها چیست؟ آیا ساکن
یونان هستند ،یک کشور ثالث یا یکی از کشورهای
دیگر اتحادیه اروپا؟
)15فرزندان کبیر شما چطور؟ آیا معلولیت جسمی و یا
روانی دارند؟
)16آیا بستگان دیگری (به خصوص والدین یا خواهر و
برادر) دارید که ساکن یونان ،یک کشور ثالث یا یکی از
کشورهای دیگر اتحادیه اروپا باشند؟
)17آیا از بستگان شما کسی هست که تحت تکلف
شما باشد و متقاضی پناهجویی باشد ،و اگر چنین
است ،چرا؟
)18آیا شما یک کودک صغیر بدون همراه هستید؟
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قیم صغی ِر بدون
)19مشخصات و اطالعات تماس با ّ
همراه چیست؟
 )20شماره تلفن ثابت آنها در یونان چیست؟
 )21شماره تلفن همراه آنها در یونان چیست؟
 )22نشانی ایمیل آنها چیست؟
 )23در یونان به چه کاری مشغولند؟

)43اگر پاسخ شما آری است ،بگویید چه مدت به این
مشکالت پزشکی دچار بودهاید؟ چند وقت از
تشخیص آن میگذرد؟ آیا برای این مشکل پزشکی
ً
لطفا درمان
تحت درمان هستید؟ اگر پاسخ آری است،
را شرح دهید .آیا اطالعات تماس دکترتان در یونان را
دارید؟ آیا باردارید؟ چندماه از بارداری شما میگذرد؟ آیا
تا به حال در دوران بارداری مشکلی داشتهاید؟ آیا در
یونان کمکهای پزشکی دریافت کردهاید؟

 )24نشانی محل کار آنها در یونان چیست؟

)44میتوانید توضیح بدهید چرا کشور خودتان را ترک
ً
لطفا دالیل خود را مختصر بیان کنید.
کردید؟

 )25آیا نیاز به سرپناه دارید؟

 )45آیا تا به حال به خاطر جرم محکوم شدهاید؟

 )26کِ ی کشور خود را ترک کردید؟

)46اگر پاسخ آری است ،بفرمایید کِ ی؟ در کدام دادگاه؟ چه
اتفاقی افتاد؟

 )27درباره برنامه سفر خود در یونان بیشتر بگویید.
)28چرا در یکی از کشورهایی که قبل از ورود به یونان در
آنها اقامت داشتید یا از آنها عبور کردید نماندید؟
 )29در چه تاریخی وارد یونان شدید؟
دقیق ورود شما به یونان کجا بود؟
 )30مکان
ِ
 )31آیا گذرنامه دارید؟
 )32اگر گذرنامه ندارید ،دلیلش چیست؟
 )33آیا مدارک دیگری که ملیت شما را احراز کند دارید؟
)34آیا در گذشته ویزای یونان یا یک کشور دیگر اتحادیه
اروپا داشتهاید؟
)35آیا تا به حال به یونان یا یکی دیگر از کشورهای
اتحادیه اروپا سفر کردهاید؟
 )36اگر جوابتان آری است ،کدام کشور؟

)47آیا تا به حال در هر یک از کشورهایی که درخواست
پناهندگی دادهاید متهم به جرمی شدهاید؟
)48آیا تا به حال برای:
نیروهای مسلح ملی/نیروهای مسلح غیرملی
دولت
هر گونه سازمان عمومی
قضایی
سازمانهای امنیتی (ملی/خصوصی)
ً
لطفا نام ،بخش،
کار کردهاید؟ اگر پاسخ آری است،
مسئولیت خود و تاریخ آن را ذکر کنید.
)49در مصاحبه پناهجویی خود ،ترجیح میدهید
مصاحبهکننده مرد باشد یا زن؟
 )50آیا مدارکی دارید که بخواهید تحویل دهید؟
قبال دادهاید را
)51آیا مایلید درخواستهای پناهجویی که
ً
تصحیح کنید یا به آنها چیزی بیافزایید؟

 )37چه مدت در آنجا ماندید؟
 )38آیا در گذشته درخواست پناهندگی در یونان دادهاید؟
)39آیا در گذشته درخواست پناهندگی در یکی از
کشورهای دیگر اتحادیه اروپا دادهاید؟
)40آیا در گذشته درخواست پناهندگی در کشور دیگری
دادهاید؟
 )41آیا تا به حال در یونان اقامت دائم داشتهاید؟
 )42آیا مشکالت پزشکی دارید؟
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