مرکز حقوقی چگونه می تواند
به شما کمک کند؟
می توانید از مرکز حقوقی به زبانی که می فهمید
دریافت کنید:

راهنمای

• اطالعات اولیه در مورد سامانه و روشهای حمایت از
بین المللی در مونته نگرو.
Direkcija za azil
Ul, Serdara Jola Piletića bb.

سامانه اعطای حمایت
بین المللی در
مونته نگرو

•
Spuž

کمکهای حقوقی رایگان در مراحل اول با اداره

پناهندگی و نمایندگی در دادگاه اداری مونته نگرو.
• اطالعات عملی و پشتیبانی حقوقی  ،برای دسترسی
به حقوق مسکن  ،مراقبت های اجتماعی و بهداشتی ،
کار  ،آموزش و اتحاد خانواده.
• پشتیبانی روانشناختی حرفه ای در همکاری با سازمان

Pravni centar
Ul. Jovana Tomaševića 31

های غیر دولتیو  CARITAS -مونته نگرو.
مرکز حقوقی شما را در طول دادرسی همراهی می کند
و ارتباط و همکاری شما با مقامات دولتی مونته نگرو را
تسهیل می کند
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در اسرع وقت و حداکثر
 15روز از زمان اعالم
شده  ،شخص خارجی
که به دنبال حمایت بین
المللی است موظف
است ،درخواست حفاظت
از بین المللی را به اداره
پناهندگی ارسال کند

!

تمام اثر انگشت ها و
عکس ها برای تعیین
هویت و کشور مسئول
تصمیم گیری در مورد
درخواست حمایت از بین
المللی از شخص خارجی
گرفته می شوند

یک شخص خارجی ممکن است قصد
خود را برای حمایت از بین المللی در یک
گذرگاه مرزی  ،در هر ایستگاه پلیس در
خاک مونته نگرو  ،در مرکز پذیرش یا در
پناهگاه شخص خارجی ابراز کند

پناهندگی یا حمایت
فرعی (اضافی) براساس
آن  ،یک خارجی حق داشتن
اجازه اقامت  ،اسناد ،اسکان
و کمک های مالی  ،کار،
مراقبت های بهداشتی را
بدست می آورد

با یک خارجی که به
دنبال حمایت بین
المللی است  ،با کمک
مترجم  ،مصاحبه ای
انجام خواهد شد تا
مشخص شود که آیا
صالحیت پناهندگی یا
حمایت فرعی (اضافی)
را دارد یا خیر

به یک شخص خارجی که به
دنبال حمایت بین المللی است،
اسکان ،غذا و لباس  ،محصوالت
بهداشتی اساسی ،و بررسی
پزشکی واجب فراهم خواهد شد

اگر درخواست حمایت بین
المللی رد شد  ،ظرف  15روز از
تاریخ تحویل تصمیم  ،اقدامی
ممکن است به دادگاه اداری
ارائه شود

!

اگر دادگاه تصمیم
منفی درجه اول را ابطال
کند  ،پرونده به تصمیم
گیری در اداره پناهندگی
دوباره برمی گردد

اگر دادگاه تصمیمی
منفی درجه اول را تأیید
کند ،بازگشت به گفته
متقاضی به کشور مبداء
یا ترانزیت انجام می شود

