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وظایف همکاری در تعیین هویت برای افراد حاضر در پروسه 
 پناهندگی
 

 مقدمه
 

شما در پروسه پناهندگی، به طور معمول یک مجوز مخاطب این بروشور کمکی، افراد حاضر در پروسه پناهندگی هستند. 
شوند. هدف از این بروشور کمکی آن است که به شما کمک کند شما شرح داده می همکاریاقامت موقت دارید. ملزومات 

ها دوری و از جریمه -خود را ثبت کنید. این بروشور به شما کمک خواهد کرد حقوق و وظایف خود را بشناسید  همکاری
 .کنید

 

 
 ای نیست! هر مورد، متفاوت است! حتما از یک مرکز مشاوره متخصص یا یک وکیلاین برگه رهنما جایگزین هیچ مشاوره

 حقوقی متخصص مشاوره بگیرید.
 های زیر مهم هستند:برای مثال، پرسش

 شما اساسا چه کار باید انجام دهید؟ –
 چه کار نباید انجام دهید؟ –
 این کار چه عواقبی ممکن است داشته باشد؟ –
 اگر همکاری نکنید، چه چیز ممکن است اتفاق بیفتد؟ –
 

 

 
 وظایف همکاری چیست؟ 1

 
ود خهویت  شما در پروسه پناهندگی هستید. در پروسه پناهندگی، وظایف همکاری وجود دارد. یعنی شما باید به روشن شدن

شما از نظر  یت دیگر دارید؟ در این صورت باید آن را به مقامات تحویل دهید.کمک کنید. آیا شما یک پاسپورت یا سند هو
 .((AsylG) از قانون پناهندگی 2 بخش 15قانونی موظف به انجام این کار هستید )مقایسه کنید با ماده 

 

 

 شما دقیقا چه کار باید انجام دهید؟ 2 
 

کند؟ ثبات اید؟ یا آیا سندی دارید که هویت شما را اارد کشور شدهآیا شما با یک پاسپورت یا یک مدرک جایگزیِن پاسپورت و
 ( تحویل دهید.BAMFدر این صورت باید آن را به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان )

 

 اسناد هویت چیست؟ 
 

   پاسپورت 
   جایگزین پاسپورت 
   پاسپورت نامعتبر شده 
   مدرک شناسایی شخصی 
   تذکره 
   سند ازدواج 
   نامه مکتبمعرفی 
   گواهی مکتب 
   نامه دانشگاهمعرفی 
   گواهی تحصیل در دانشگاه 
   کارت شناسایی نظامی 
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   گواهینامه رانندگی 
   کارت شناسایی کنسولی 
   کارت شناسایی خدمت 
   نامگواهی ثبت 
   دفترچه خانواده 
   ویزا 
   و سایر اسناد رسمی ... 

 

 

شن توانید از آنها بخواهید آن مدارک را بفرستند تا هویت شما رومیتان مدارکی مربوط به شما را دارند؟ تان یا دوستانخانواده
 شود.

 

 ها را فورا به تایید برسانید. اجازه دهیدهای آنها را تهیه کنید. در صورت امکان، کپیپیش از تحویل مدارک اصل، حتما کپی
BAMF اید.تایید کند که شما چه مدارکی را تحویل داده 

 
 
 چه کار نباید انجام دهید؟ 3

 

تواند آن را توانید تحت محافظت کشور زادگاه خود باشید. کسی هم نمیآیا شما در پروسه پناهندگی هستید؟ در این صورت نمی
 از شما درخواست کند.

 

 یعنی:
   توانید به سفارتخانه یا کنسولگری بروید.شما نمی 
   ید؟توانید به کشور زادگاه خود برگردشما نمی 
   ت کشور زادگاه خود تماس بگیرید )حتی از طریق بستگان(.توانید با مقاماشما نمی 

 

ست ااندازید. اداره فدرال ممکن دهید؟ با این کار درخواست پناهندگی خود را به خطر میآیا با این وجود، این کار را انجام می
شده تلقی گرفته. در این صورت درخواست پناهندگی شما، پسفکر کند که شما دیگر به دنبال دریافت محافظت در آلمان نیستید

 (.(AsylG)پناهندگی  از قانون 3بخش  33شود )مقایسه کنید با ماده می
 

 
 
 اگر همکاری نکنید یا طور دیگری وانمود کنید، چه چیز ممکن است اتفاق بیفتد؟ 4 

 
این صورت،  کنید که هویت یا تابعیت دیگری دارید؟ دریا وانمود میدهید؟ آیا مدارکی دارید که آنها را به مقامات تحویل نمی

 عواقب زیر ممکن است:
 

 آ( رد درخواست پناهندگی
BAMF  30اده مرد کند )مقایسه کنید با « به طور واضح غیرقابل توجیه»ممکن است درخواست پناهندگی شما را به عنون 

ته وقت دارید (. این حالت، به ویژه بسیار بد است. شما فقط یک هف(AsylG)از قانون پناهندگی  5و شماره  2شماره  3بخش 
 تواند مانع از اخراج شود.که یک شکایت را به محکمه اداری ارائه کنید. شکایت به تنهایی نمی
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 ب( پس گرفتن پروسه پناهندگی 
BAMF در این صورت گی خود ادامه دهید. خواهید به پروسه پناهندممکن است تصور کند که شما نمیBAMF  به پروسه

 (.(AsylG)از قانون پناهندگی  1شماره  1عبارت  2و بخش  1بخش  33دهد )مقایسه کنید با ماده پناهندگی خاتمه می
 

 هاپ( کم شدن کمک
ای هاز قانون کمک 5بخش  1aمقایسه کنید با ماده )های شما را کم کند شش ماه کمک تواند به مدتاداره امور اجتماعی می

تواند خود عمل نکنید، این امر می وظایف همکاریگیرید. اگر همچنان به (. یعنی، شما پول کمتری می(AsylbLG)پناهندگی 
 تمدید شود.

 

 
 تان در روشن شدن هویت ثبت شود؟چرا مهم است که همکاری 5
 
کم حل با یک حتی در این صورت ممکن است بتوانید در آلمان بمانید. برای مثاپروسه پناهندگی شما ممکن است رد شود.  (آ

شتغال ( یا یک حکم تحمل به خاطر اAufenthGاز قانون اقامت ) 60cتحمل به خاطر کارآموزی )مقایسه کنید با ماده 
ا حکم تحمل به ر کارآموزی ی((. برای اینکه یک حکم تحمل به خاطAufenthGاز قانون اقامت ) 60d)مقایسه کنید با ماده 

 خاطر اشتغال دریافت کنید، باید هویت خود را تا یک زمان مشخص روشن کنید:
 

 حکم تحمل به دلیل کارآموزی:
   ان درخواست حکم در این صورت باید هویت خود را تا زماید؟ به آلمان وارد شده 01.01.2017آیا پیش از تاریخ

 تحمل به خاطر کارآموزی، اثبات کنید.
   اید؟ در این صورت باید هویت خود را تا تاریخ به آلمان وارد شده 01.01.2020و  01.01.2017آیا بین تاریخ

 روشن کنید. 30.06.2020
   ز ورود به ار این صورت باید در عرض شش ماه پس اید؟ دوارد کشور شده 01.01.2020آیا شما پس از تاریخ

 کشور، هویت خود را روشن کنید.
 

 

 

 

 

 حکم تحمل به خاطر اشتغال:
   یک قرارداد اشتغال وجود دارد:  01.01.2020اید و در تاریخ به آلمان وارد شده 01.01.2017شما پیش از تاریخ

 ل به خاطر اشتغال، اثبات کنید.در این صورت باید هویت خود را تا زمان درخواست حکم تحم
   هیچ قرارداد اشتغالی وجود ندارد: 01.01.2020اید و در تاریخ به آلمان وارد شده 01.01.2017شما پیش از تاریخ 

 روشن کنید. 30.06.2020در این صورت باید هویت خود را تا تاریخ 
   ود را تا تاریخ ر این صورت باید هویت خاید. دبه آلمان وارد شده 01.08.2018و  01.01.2017شما بین تاریخ

 روشن کنید. 30.06.2020
 

اید تا هویت خود را روشن کنید؟ ولی هویت شما تنها پس از مهلت معین های معقول خود را انجام دادهآیا شما تالش
شده  شود که این مهلت رعایتتواند مشخص شود، بدون آنکه شما در آن مقصر باشید؟ در این صورت فرض میمی

 است.  بنابراین مهم است که همکاری شما قبال در پروسه پناهندگی نیز ثبت شود.
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 مجوز اقامت مستقل از پروسه پناهندگی  (ب
توانید مستقل از پروسه در این صورت میعه آلمان ازدواج کنید؟ یا یک فرزند آلمانی دارید؟ خواهید با یک فرد تبآیا می

( ن هویتپناهندگی، یک مجوز اقامت دریافت کنید. برای این منظور به طور معمول یک پاسپورت )و با آن، روشن شد
واست (. درخ(AufenthG)از قانون اقامت  5( در پیوند با ماده AufenthGاز قانون اقامت ) 28الزم است )ماده 

با  توجهی پس نگیرید. در بعضی موارد اداره اتباع خارجی یک خروج از کشور و ورود دوبارهبیپناهندگی خود را با 
 کند.ویزا را درخواست می

 

 
 اثبات همکاری 6

 

مک تواند برای پروسه پناهندگی مفید باشد. جدول ضمیمه، در این زمینه به شما کبنابراین ثبت کردن همکاری شما، می
 اید.ید که چه کار انجام دادهتوانید در آینده ثابت کنبا آن، میکند. می

 

ید به آوری کنید. همه مدارک را باهر مرحله را تا جای ممکن به صورت دقیق ثبت کنید. عالوه بر آن، همه مدارک را جمع
 جدول ضمیمه کنید، مثال:

 

        های فرستاده شده به خانوادهنامه 
        تانهای فرستاده شده به دوسنامه 
        مدارک مربوط به ارسال با پست/فاکس 
        های فرستاده شده به دانشگاهنامه 
        های فرستاده شده به مکتبنامه 
        های فرستاده شده به کارفرماهانامه 

 

 

 شات تهیه کنید.ست. برای مثال یک اسکرینبوک یا وایبر معتبر ااپ، فیسهای واتسها، پیاماین امر برای مثال درباره ایمیل
 

 های تولد را در جدول بنویسید.ها و تاریخآیا شاهدهایی دارید؟ نام 
 

 رش گفتگوگزاد، آیا هیچ مدرکی از یک گفتگو، مثال یک گفتگوی تلفنی ندارید؟ فورا پس از گفتگو و با استفاده از حافظه خو
 تواند در این کار مفید باشد.می گزارش گفتگونمونه را تهیه کنید. 

 

درک نوان معرک همکاری شما است. پیش از آنکه جدول را تحویل دهید، حتما یک کپی از آن تهیه کنید. به جدول در حکم مد
قبال حتما یک کپی  آوری شده، به اداره اتباع خارجی تحویل دهید.توانید جدول را همراه با همه مدارک جمعتان، میهمکاری

 برای خود تهیه کنید!
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 مشخصات منابع
 

تهیه پاسپورت و وظایف همکاری اشخاص دارای یک حکم تحمل، درباره پناهجویان  (:2018وایزر، باربارا/روِدر، میشائیل )
 نشین اُسنابروک، آنالین در:انجمن خیریه اسقف .بروشوری برای مشاوره -و اشخاص دارای حق محافظت 

-content/uploads/2018/11/%E2%80%9EBeratungsleitfaden-fluerat.org/wp-https://www.nds

-bei-Duldung-einer-mit-Personen-bei-Mitwirkungspflicht-und-Passbeschaffung-zu

.Schutzberechtigten%E2%80%9C.pdf-und-Asylsuchenden 
 

 

 هاضمیمه
 

را برای  فرضیه را پر کنید. همچنین یک نمون جدول ثبت همکاری شمامانند  فرضییک نمونه  توانیدمیدر صفحات زیر 
 باشد.تواند میبه چه شکل  گزارش گفتگویا  جدوله شما نشان دهند ها برای آن است که باین نمونهکنید. پیدا می گزارش گفتگو

 

 توانید پر کنید.بینید که خودتان میمی گزارش گفتگوو  جدولرا برای  های خالیفورمپس از آن 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مشخصات نشر
 

  

 

 ناشر
 

 «در تورینگن گانای برای پناهنددورنماهای حرفه. IvAF «BLEIBdran شبکه

 gGmbHای و مدیریت اجتماعی موسسه آموزش حرفه
Wallstraße 18 

99084 Erfurt 
 

 

  

 :ویرایش
 کریستیانه ِولکر    
(IBS gGmbH) 

 لوینا هوالین
 )اداره امور اجتماعی ناحیه ایلم(

 یان اِلسهوف
 )شورای پناهندگان تورینگن(

 

 :طرح
 (IBS gGmbHگینا هوفمان ) 

 2020اوت 

 «(IvAF) پناهندگان و آوارگان یکپارچگی» یاصل ینهدر زم ESF-Integrationsrichtlinie Bund در چارچوب پروژه BLEIBdran ینگنشبکه تور
 .شودیم یتاروپا حما یو صندوق اجتماع یوزارت فدرال کار و امور اجتماع یاز سو

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2018/11/
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2018/11/
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2018/11/
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2018/11/
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2018/11/
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 نمونه –جدول ثبت همکاری  - 1ضمیمه  
  

     ام؟ با چه کسی صحبت کرده ام؟من چه کار انجام داده تاریخ
 )نام / شماره تلفن(

چگونه باهم ارتباط 
 ایم؟برقرار کرده

آیا یک نتیجه/ یک مهلت/ یک 
 ؟استتوافق/ یک لغو وجود داشته 

 چه مدارکی وجود دارند؟ آیا شاهدهایی وجود دارند؟

تماس تلفنی با خواهرم تا او  14.07.2020
 تذکره من را بفرستد

، 1.5.1990آ. آلیسا، متولد 
 00 225 123456789تلفن: 

کند تذکره را گوید تالش میاو می تلفن
تهیه کند. من دوباره باید پس از 

 هفته اطالع بگیرم. 2

ا من آندره خانهبله، هم
شولتسه، متولد 
 ، اِرفورت20.05.1985

 گزارش گفتگو -

تماس تلفنی با کارفرمای  30.07.2020
 سابقم

آقای ن. اوالنی، تلفن 
12345678 225 00  

تواند مدرک از او پرسیدم آیا می تلفن
گوید می -خدمت من را بفرستد 

بررسی خواهد کرد تا ببیند 
 همچنان آن را دارد یا نه.

دوستم بال بالی، متولد 
20.09.1980 

 گزارش گفتگو -

 03.08.2020 
 
 
 

پرسش دوباره از خواهرم 
 درباره تذکره

آ. آلیسا، تاریخ تولد 
، تلفن: 1.5.1990

123456789 225 00 

است،  او هنوز پاسخی نگرفته ایمیل
 همچنان منتظر پاسخ اداره است

 پرنت ایمیل - 

تماس تلفنی با کارفرمای  15.08.2020
 سابقم

آقای ن. اوالنی، تلفن 
12345678 225 00 

پرسش دوباره درباره اینکه آیا او  تلفن
مدرک خدمت من را بررسی 

گوید آن را میکرده است یا نه. 
پیدا کرده است و آن را برای من 

 فرستد.می

دوستم بال بالی، متولد 
20.09.1980 

 گزارش گفتگو -

18.08.2020 
 

پرسش دوباره از خواهرم 
 درباره تذکره

، 1.5.1990آ. آلیسا، متولد 
  00 225 123456789تلفن: 

او در این میان با اداره صحبت  اپواتس
کرده است. آنها یک وکالت از 

ا به رمن باید آن  -خواهند من می
 آنها بفرستم

های شات پیامپرنت اسکرین 
 اپواتس
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 جدول ثبت همکاری )فورم خالی برای پر کردن( - 2ضمیمه 
 

با چه کسی صحبت  ام؟من چه کار انجام داده تاریخ
)نام / شماره ام؟ کرده
 تلفن(

چگونه باهم 
ارتباط برقرار 

 ایم؟کرده

آیا یک نتیجه/ یک مهلت/ یک توافق/ یک 
 لغو وجود داشته است؟

 چه مدارکی وجود دارند؟ آیا شاهدهایی وجود دارند؟
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 گزارش گفتگو برای ثبت همکاری )نمونه( - 3ضمیمه 
 

 

 15:30، ساعت 14.07.2020   تاریخ / ساعت:
 

 1.5.1990آ. آلیسا، متولد              گفتگو با:
(X:00 225 123456789 ( با تلفن )در صورت امکان شماره تلفن) 

 )  ( شخصا
 )  ( سایر )مثال اسکایپ(

 
 ، اِرفورت20.05.1985ا شولتسه، متولد آندره           :شاهدها 

 

 موضوع گفتگو:
 

 نه. او تواند تذکره من را تهیه کند یامن به خواهرم تلفن کردم. از او پرسیدم آیا می
کند تذکره را تهیه کند. ولی برای این منظور باید به شهر برود. گوید تالش میمی

توانند هایش در آن ساعت چگونه میگوید باید ببیند بچهخیلی دور است. می راه شهر
گوید من دوباره باید کند در روزهای آینده به آنجا برود. میمراقبت شوند. تالش می

 پس از دو هفته اطالع بگیرم.
 

 

 

  



 

 

 

 

 IV 

 گزارش گفتگو برای ثبت همکاری )فورم خالی برای پر کردن( - 4ضمیمه 
 

 

……………………………………………………………………………………………….... تاریخ / ساعت:

   
 

………………………………………………………………………………………………………   گفتگو با:
   

 

…………………………………() ( با تلفن )در صورت امکان شماره تلفن:
                                        

 )  ( شخصا
 ………………………………………………....(.)  ( سایر )مثال اسکایپ:

 
 
…………………………………………………………………………………………………………:شاهدها 

   

 

 

 موضوع گفتگو:
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 


