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مشاوره قانون پناهندگی
 مشاوره رایگان در مورد قانون پناهندگی به پناهندگان

 در روند پناهندگی و مسائل حقوقی مربوطه مشاوره و
.حامیت می کند

 ما در گفتگوی شخصی با سواالتی در مورد پناهندگی
 و قوانین بیگانگان به شام مشاوره و حامیت می

 کنیم. با انجام این کار، چشامنداز شام را بر اساس
 قانون اقامت روشن میکنیم و به شام در مورد رویهها،

 وضعیت حقوقی پرونده فردی شام و محتوا و پیامدهای
 تصمیامت رسمی اطالع میدهیم. با ارسال دادخواست و
 راه حل های حقوقی، ما از شام در حفظ منافع شام در

.دادرسی حامیت می کنیم

پیشنهاد ما

شفاف سازی دیدگاه ها تحت قانون • پناهندگی
• اطالعات در مورد وضعیت حقوقی در موارد فردی

 آمادگی برای بازجویی در اداره فدرال مهاجرت و
 پناهندگی و برای جلسات دادرسی در دادگاه اداری

• فدرال
• تهیه پیش نویس دعاوی و تجدیدنظرهای الزم

• ترشیح تصمیامت و رویه های رسمی

 در صورت لزوم، مشاۆرت رویه ای بیشرت با توجه به
• ظرفیت

به حامیت نیاز دارید؟ 

 خدمات رسویس حقوقی برای مشاوره حقوق پناهندگی
در ساعات کاری در دسرتس شام است. تا تکمیل ظرفیت

 روزانه پذیرفته می شود لذا خواهشمندیم زودتر
 ترشیف بیاورید. لطفا متام مدارک مربوطه را همراه
 داشته باشید. با کمک مرتجامن می توانیم عالوه بر

 آملانی و انگلیسی به زبان های زیر نیز به شام مشاوره
:دهیم

روسی، دری/فارسی، عربی، کردی، چینی، سومالیایی.

 اگر در موردا قامت و قانون تابعیت سؤالی دارید، با
 خدمات مشاوره حقوقی بیگانگان کاریتاس متاس بگیرید

 • اطالعات مربوط به مشاوره حقوقی برای قربانیان
 خشونت مبتنی بر جنسیت را می توان در اینجا یافت •
 شام میتوانید مراکز مشاوره حقوقی را در رستارس اتریش

.بیابید UNHCR دروب سایت
متاس
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