
فهرست اسناد و مدارک الزم برای دریافت مشاوره و بررسی امکان پیگیری بیشتر درخواست 
 پذیر پناهندگی در کشورهای پناهنده

  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 

بسته کنند  پذیر درخواست پناهندگی می      خدمات حقوقی نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی به پناهجویانی که در کشورهای پناهنده               
  در سالهای گذشته اقدامات فراتر از   .  تواند محدود به مشاورۀ فردی و یا شامل  اقدامات دیگری هم باشد     به موارد پرونده می   

در صورت موجود بودن وکیل،       ) الف:  اند  بسته به موارد پرونده در اختیار پناهجویان گذارده شده شامل موارد زیر بوده        که مشاوره
ارسال مالحظات کتبی درباره ادعاهای درخواست پناهندگی به    ) راهنمایی و مشاوره با او در مورد نقاط قوت و ضعف پرونده  ب  

 مستندات چاپی    آوری جمع  ) تجدیدنظر ت  /گیری ل انتقادات کتبی به جواب ردی از مراجع تصمیم    ارسا ) گیری پ مراجع تصمیم  
شهادت شفاهی در رابطه با موضوعاتی که مربوط به          ) مربوط به ادعاهای درخواست پناهندگی برای اثبات یا قوی ساختن آنها  ث         

در    ) دن پیشینه و ادعاها ی درخواست پناهندگی  چ       کمک به پناهجو برای مکتوب کر       ) شود ج  ادعاهای درخواست پناهندگی می     
مواردی هم که پناهجو تمام مراحل تصمیم گیری را طی کرده و به مرحله نهایی اخراج رسیده است، طرح دعوی علیه حکم دپورت و         

 .المللی همانند دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ      رد درخواست پناهندگی به مراجع دادخواهی بین    

 را شان گر در رابطه  بادرخواست پناهندگیهای دی پناهجویانی که از این نهاد خواهان مشاوره و بررسی امکان پیگیریکلیه 
 :بایستی ابتدا تمام اطالعات و مدارک زیر رابرای ما ارسال کننددارند 

 که در حال حاضر دارید؛ ی ؛ وضعیت قانونیاید   تاریخچۀ کلیه مراحل پناهندگی و تجدیدنظری که تا کنون طی کرده-الف
 .  دادخواهی یا ارائه درخواست جدید پناهندگی یا درخواست اقامت غیر از پناهندگی که جلوی رو دارید) های(مهلت

 .  فتوکپی خوانا از متن درخواست اولیه پناهندگی و جواب به آن-ب

 .ب به آنها فتوکپی از تمام درخواست های تجدید نظر و فرجام به مراجع باالتر و جوا-پ

در حمایت از درخواست پناهندگی ) مثل حکم تعقیب و گزارش پزشکی و غیره( در صورتی که مدارک شخصی -ت
 . خوانا از آنها فتوکپی, ارائه کرده اید

های حمایتی از سازمانهای سیاسی و مذهبی و اجتماعی  نامه, در صورتی که مکتوبات دیگری مثل مطالب روزنامه-ث
 .فتوکپی از آنها, خواست پناهندگی ارائه کرده ایددر حمایت از در

اگر هم .  گزارش کامل از کمک های حقوقی که از طریق وکیل و سازمانهای پناهندگی از آن برخوردار بوده اید-ج
 . اکنون وکیل دارید نام و آدرس او

 .آدرس تماس با شما/ فاکس/ای میل/تلفن-چ

 الف تا پ اگر به زبانهای انگلیسی یا فارسی نیستند باید حتما ترجمه آنها را هر کدام از موارد لطفا توجه داشته باشید
همچنین توجه داشته باشید که امکان بازگرداندن مطالب ارسال شده را نداریم و به .  نیز به یکی از این زبانها بفرستید

 . کنیم اصل هیچ سند و مدرکی را برای ما نفرستید همین دلیل توصیه می

از آنجا که .  یدن تمام اطالعات و مدارک الزم؛ در عرض دو هفته تا یک ماه زمان مشاوره را به شما اعالم خواهیم کردپس از رس
کنیم اگر نیاز به کمک دارید در  پذیر نیستنذ توصیه می اقدامات سریع السیر، بویژه در کشورهای غیر از آمریکا، عموماً امکان

 ♦♦. ی برای بررسی داشته باشیماَصرع وقت اقدام کنید تا فرصت کاف


