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 وزارت کشور ترکیه به 12/4/2004غیر رسمی فارسی ابالغیۀ  برگردان
 پناهندگان ایرانی شُمال عراق

 ابالغيه

 ٢٠٠۴ آوريل  ١٢ و تاريخ B.05.1.EGM.0.13.03.02-10936-75661دستور وزارت کشورشماره     : درباره

  .در استانهای ما درخواست اقامت کنند  . ٢٠٠۴/ ۶/ ٣٠يخ از طريق اين نامه نامبردگان زير بايستی با ارائه مدرک شناسايی معتبر تا تار   

 :شود موارد زير به آنها ابالغ می ) پس از پرداخت پول دفترچه اقامت( برای مدت اقامتشان در کشور ما  

 .شوند   پناهندگی شان تحت بررسی است تلقی نمی  يا پناهنده، که پرونده آنان به عنوان خارجی  •

 .شود شود شامل آنها نمی ناهجويان يا پناهندگان داده میعوايد درمانی بهداشتی که به پ •

 . شود دهی در کشور سوم برای آنها اجرا نمی    مراحل اسکان   •

 .شوند در صورت انجام هر عمل غير قانونی اخراج می    •

 .شود  نمیشان اينکه در کميساريای عالی پرونده دارند يا ندارند باعث جلو گيری از اخراج خود يا افراد خانواده    •

 سال نيمى از  ١٨ از آنها دريافت شود ، برای افراد زير     ۴٩٢های قانونی شماره   هزينه های قانونی بايستی طبق قانون هزينه    •
 بهاى  ٢١٠شود ولی طبق قانون اوراق بهادار به شماره    برای مدتهای گذشته مبلغی گرفته نمی. شود هزينه دريافت می

 . شودبايستی از آنها گرفته نامه اقامت مى اجازه

نامه اقامت، هر گونه تغيير آدرس يا تغيير در وضعيت تاهل يا مسافرت به خارج از استان     طبق موارد درج شده در اجازه  •
 .بايستی بدون اتالف وقت به مراکز امنيتی اطالع داده شود 

ت اقامتشان در کشور ما     در اين رابطه در طی مد  . اعطای اجازه اقامت در ترکيه نشانه حسن نيت کشور ما نسبت به آنها است    •
 . رفتارها و اعمالی که بر ضد نظم و بهداشت و اخالق عمومی و امنيت ملی کشور ما باشد ممنوع است   

در صورتی که موارد باال را رعايت نکنند اجازه اقامت آنها تمديد نشده و ملغی می شود، حتی اگر هنوز هم مهلت اقامت    •
 .شوند يان غير قانونی از کشورمان اخراج می    داشته باشد و اين افراد به عنوان خارج

 ________________ اين مکاتبه در اين تاريخ ابالغ و امضا شده 

 ابالغ شونده     شاهد       ابالغ کننده

 امضا     امضا      امضا


