
 UNHCRتر ترکیۀ  در دف بسته پروندۀ پیگیرىو بررسی اِمکان پناهندگى ۀپروندمشاورۀ پرسشنامه 

  همبستگى با پناهندگان ایرانى ـ آمریکا
Iranian Refugees’ Alliance, Inc. 

CPR ST    P.O.Box 316   NY, NY 10276-0316    USA      t/f: 001-212-260-7460    e: irainc@irainc.org 

 .ضمیمه کنید خوانا فتوکپی مدارک درخواستى از کلیۀ پاسخ دهید و مشروحاً الهاؤ به تمام سلطفاً. 

 .شود  یا امضا نشده ترتیب اثر داده نمیهای ناقص به پرسشنامه 
  

 :مشخصات   و نام خانوادگینام  تاریخ تولد   و   محل تولد    میزان تحصیالت

 متقاضى   آقاى\خانم  

         همسر   

 1فرزند     

 2فرزند     

 3فرزند     

    

 
 ________  :تاریخ ثبت نام. 3  سلوپی  استانبول   وان  آغری آنکارا:   محل ثبت نام.UNHCR :_______  2شماره پرونده  .1

مثل حکم دادگاه؛ گزارش از پزشک یا کنند  مدارک شخصی مدارکی هستند که ادعاهای مهم پرونده را پشتیبانی می. الف(مدارک پرونده . 4
 )ی که شخص یا سازمانی در حمایت از پرونده ارسال کردها یا هر نامه تأئیدیه و نامۀ حمایتی شامل تأئیدیۀ سازمان سیاسی. ب .بریدۀ روزنامه

 : های حمایتی فهرست تائیدیه و نامه. ب

 )ه                    تاریخنام نویسنده                                   شماره نام(

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

بقیه را ضمیمه کنید

  فهرست مدارک شخصی. الف

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
بقیه را ضمیمه کنید

 حمایتی فتوکپی خوانا حتماً ضمیمه شود) های(و نامه) ها(شخصی، تأئیدیه از تمام مدارک. 
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   )_________________ :ش را بنویسیدا کند تاریخ میبا تاریخ ثبت نام فرق  اگر (         مصاحبهپیش . 5

 : مدت زمان مصاحبه

   آقا\خانم: گر نام مصاحبه

   آقا\خانم      : نام مترجم

 در پیش مصاحبه چه توضیحی درباره علت فرارتان دادید؟

 

 

 

 

بقیه را ضمیمه کنید

آیا متون کتبی درباره پناهندگی و مراحل 
 خیر❍آری  ❍؟  دند به شما داUNHCRکار 

 
 )اول (ۀ اصلیمصاحب. 6 : تاریخ مصاحبه :  مصاحبهمکان

گر و مترجم خود  مصاحبهر ابتدا آیا د  آقاى\خانم: نام مصاحبه کننده
 خیر❍آری  ❍دند؟ را معرفی کر

  : مدت زمان مصاحبه

 زبانی که شما بیشترین تسلط را به آن دارید

 ربیع❍آذری  ❍کُردی  ❍فارسی  ❍؟ چیست

ر گ اگر مترجم حضور نداشت مصاحبه
 به چه زبانی حرف میزد؟

 آقاى\خانم: نام مترجم

  : استفاده میکردهایی مترجم از چه زبان

آیا مصاحبه گر در ابتدای جلسه، قبل از سوال و جوابهای پناهندگی، نحوه و اهداف مصاحبه را توضیح داد؟ اگر آری بنویسید چه 
 توضیحی داده شد؟

 
 
 
 

 را ضمیمه کنیدبقیه

 کنید شماره سوال و کیس خود را بنویسید ضمیمه می ی این قسمتها  که برای ادامۀ جوابای جداگانه) های(در برگه

 . تمام سوال هایی را که در مصاحبه از شما شده و تمام جوابهایی را که دادید تا حد امکان با ترتیبی که انجام شده بنویسید) آ

 خیر❍آری  ❍دانید اضافه کنید؟        داده شد هر چه را خودتان مفید میفرصتپایان آیا در ) ب

 )اگر خیر توضیح دهید به چه صورت (خیر  ❍آری  ❍ شده؟        ال فرصت کافى دادهؤ س هربراى جواب بهآیا ) پ

 )اگر خیر توضیح دهید چرا( خیر  ❍آری  ❍د؟     بو  کافىتان در بازگو نمودن موارد مهم پیشینهگر  هاى مصاحبه الؤسآیا ) ت

 )اگر آری همه را توضیح دهید (خیر   ❍آری  ❍گر چطور؟     مصاحبهکردید، از نظر براز واقعى اِرموارد متناقض یا غیآیا ) ث

 ) توضیح دهیداگر خیر دلیل و مواردش را     (خیر❍آری  ❍       آیا مترجم قادر به ترجمه قابل قبول اظهارات شما بود؟ )ج

 )موارد را توضیح دهیدآری همۀ  اگر (خیر     ❍آری  ❍        ؟ندآمیز داشت توهین خصمانه یا  برخوردیا مترجم گر یا مصاحبهآ )چ

 .نظرتان را درباره علت رد شدن از این مصاحبه بنویسید) ح

 بدست UNHCRتاریخی که نامۀ جواب از 
 شما رسید 

 مندرج در نامۀ جواب ازتاریخ
UNHCR  

 جواب بی❍  به این مصاحبه چه بود؟UNHCR جواب

 ______________❍    پرونده بسته❍ استیناف    ❍

 فرستادم آری نامه بازگشایی❍   فرستادم  آری نامه استیناف❍ ردی تقاضای تجدید نظر کردید؟    آیا پس از این جوابِ

 فتوکپی خوانا حتماً ضمیمه شود) ها(از تمام این نامه
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 )ها جواب دهید  برای هر مصاحبه از این صفحه فتوکپی بگیرید و به سوال:توجه    (ناف و بازکشاییاستیهای  مصاحبه. 7

 است   ____________ )  ث❍           بازگشایی دوم) پ ❍          بازگشایی اول) ب ❍          استیناف )آ❍         این مصاحبه

 : بهتاریخ مصاح :  مصاحبهمکان  :مدت زمان مصاحبه

  استفاده میکرد؟هایی مترجم از چه زبان

ر به چه زبانی حرف گ اگر مترجم نبود مصاحبه
  زد؟ می

 آقاى\خانم: نام مصاحبه کننده

 
 آقاى\خانم: نام مترجم

مصاحبه گر و مترجم خود ر ابتدا آیا د
 خیر❍آری  را معرفی کردند؟  

 اگر آری، بنویسید چه خیر  ❍آری   را برای شما توضیح داد؟  قبل)های( جلسه علل ردی مصاحبهر ابتداىد گرآیا مصاحبه 
 توضیحاتی داده شد؟ اگر خیر آیا خودتان خواهان علت ردی شدید؟  درباره ندادن علل ردی چه گفتند؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بقیه را ضمیمه کنید

  و کیس خود را بنویسیدکنید شماره سوال ضمیمه می ی این قسمتها  که برای ادامۀ جوابای جداگانه) های(در برگه

 . تمام سوال هایی را که در مصاحبه از شما شده و تمام جوابهایی را که دادید تا حد امکان با ترتیبی که انجام شده بنویسید) آ

 خیر❍آری  ❍دانید اضافه کنید؟       فرصت داده شد هر چه را خودتان مفید میپایان آیا در ) ب

 )اگر خیر توضیح دهید به چه صورت (خیر  ❍آری  ❍ شده؟        رصت کافى دادهال فؤ س هربراى جواب بهآیا ) پ

 )اگر خیر توضیح دهید چرا (خیر  ❍آری  ❍د؟     بو  کافىتان در بازگو نمودن موارد مهم پیشینهگر  هاى مصاحبه الؤسآیا ) ت

 )اگر آری همه را توضیح دهید (خیر   ❍آری  ❍ گر چطور؟    مصاحبهکردید، از نظر براز واقعى اِرموارد متناقض یا غیآیا ) ث

 ) توضیح دهیداگر خیر دلیل و مواردش را     (خیر❍آری  ❍       آیا مترجم قادر به ترجمه قابل قبول اظهارات شما بود؟ )ج

 )ارد را توضیح دهیدموآری همۀ  اگر (خیر     ❍آری  ❍        ؟ندآمیز داشت توهین خصمانه یا  برخوردیا مترجم گر آیا مصاحبه )چ

 .نظرتان را درباره علت رد شدن از این مصاحبه بنویسید) ح

 بدست UNHCRتاریخی که نامۀ جواب از 
 : شما رسید

 مندرج در نامۀ جواب از تاریخ
UNHCR:  

 جواب بی❍  به این مصاحبه چه بود؟    UNHCR جواب

 ___________❍ مطلق   ۀپرونده بست❍  پرونده بسته❍

  فرستادم شخصی) های(آری نامه❍   فرستادم  آری نامه بازگشایی❍از این جواب ردی تقاضای تجدید نظر کردید؟    آیا پس 

 فتوکپی خوانا حتماً ضمیمه شود) ها(از تمام این نامه
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 ر قانونی  غی❍قانونی          ❍        : طریقه ورود .9                 __________________  :تاریخ ورود به ترکیه. 8

 توضیحات

 

 . و همه صفحاتی که مُهر ورود و خروج دارند فتوکپی خوانا ضمیمه کنید7 تا 2از صفحات اگر پاسپورت دارید 

 
 :اجازه اقامتو ) پلیس(های وزارت کشور   مصاحبه.9

 _____________________ی با پلیس  )ها(   تاریخ مصاحبه__________:  مکان   ___________:تاریخ ثبت نام در پلیس 

 : )ها( مدت زمان مصاحبهو کیفیت ترجمه،) ها(و روش برخورد آنها، نام مترجم) ها(گر نام مصاحبه

بقیه را ضمیمه کنید

 )________  اعتبار تا ______تاریخ صدور (کیملیک ❍)    حکم دپورت(منفی❍منتظر جواب    ❍:   نتیجه مصاحبه با پلیس 
 : توضیحات

 
 دپورت ابالغ شده فتوکپی خوانا حتما ضمیمه شوداگر حکم 

 دادید؟) از طریق مصاحبه با پلیس یا نامه(چه توضیحاتی درباتره علت فرار خود به وزارت کشور ترکیه 
  
  
  

بقیه را ضمیمه کنید
 

 :ای میل تماس با شما/فاکس/تلفن/آدرس .10
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ک بایستی به این
پرسشنامه و مدار

ُست شوند س پ
آدر

 که متقاضی اصلی این   ______ UNHCR شماره پروندۀ   _______________اینجانب   
کنم  پرونده هستم بدینوسیله درستی اطالعات ارسال شده در این پرسشنامه و ضمایم آنرا تأئید می              

دهم که در صورت     اجازه می  )Iranian Refugee Alliance(نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی و به 
، وزارت کشور ترکیه و اشخاص و UNHCRلزوم برای تأئید یا تکمیل این اطالعات مستقیما با     

 . تماس بگیرد اند  سازمانهایی که برای من تأییدیه یا نامه حمایتی نوشته       
    __________________________     تاریخ تکمیل پرسشنامه 

    ___________________________امضای متقاضی      
 


