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سالم

شام به این خاطر این رساله را دریافت مینامیید که والدین شام یا رسپرست 

قانونی شام در بلجیم تقاضای حامیت بین املللی منوده و شام آنها را همراهی 

مینامیید. رسپرست قانونی شخصی است که پدر یا مادر شام نبوده ولی مقامات 

در کشور اصلی شام به وی اجازه داده اند تا از شام مواظبت مناید. در این رساله، 

ما توضیح میدهیم که این تقاضای حامیت برای شام چه معنی دارد. والدین ویا 

رسپرست شام نیز رساله یی دریافت میدارند که درآن توضیح داده شده است که 

تقاضای حامیت بین املللی آنها برای شام چه معنی را دارا میباشد.

شام یک فرشده نکات عمده این رهنام را در سایت ذیل نیز 

دریافت منوده میتوانید:
www.cgrs.be/en/asylum/children-asylum-procedure

همچنان شام میتوانید معلومات بیشرت درباره طرزالعمل 

پناهندگی در بلجیم را در ویب سایت کمیساری عمومی نیز 

دریافت منائید.

بیشرت
بدانید
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اطالعات جالب توسط 
این پوقانه آبی ذکر 

شده است.



طرزالعمل پناهندگی

االستقبال واملتابعة

املقابلة (     )راجسرتیشن  ثبت نام
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طرزالعمل پناهندگی

انرتویو )مصاحبه(راجسرتیشن )ثبت نام(

پذیرایی و حامیت 



القرار

الجئ معرتف به

الحامية االحتياطية

االستئناف؟
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تحفظ فرعی
subsidiary protection

اپیل)استيناف خواهي(



8

1

راهنام برای زیر سن های دارای همراه

تقاضا برای حامیت بین املللی 

چه است؟

1
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تقاضا برای حامیت بین املللی چه است؟

والدین ویا رسپرست شام از حکومت بلجیم تقاضای حامیت منوده اند زیرا 

آنها در کشور اصلی شام مشکالت جدی داشته اند ویا هراس از مشکالت 

جدی دارند. بدین سبب، والدین ویا رسپرست شام می پندارند که برگشت 

دوباره به کشور شام برایشان غیرممکن میباشد. والدین ویا رسپرست شام 

تقاضای شان را به اداره مهاجرین)IMMIGRATION OFFICE( ارائه 

داشتند. در صورتیکه آنها قبال در کدام کشور دیگری تقاضای حامیت نکرده 

باشند، تقاضای آنان از جانب کمیساری عمومی پناهنده گان و اشخاص بی 

دولت، که منبعد  مخترصا بنام کمیساری عمومی یاد خواهد گردید، تحت 

بررسی قرار خواهد گرفت. از والدین ویا رسپرست شام خواسته خواهد شد 

تا مشکالتشان را در طی یک انرتویو )مصاحبه( شخصی در کمیساری عمومی 

توضیح منایند. این مصاحبه شخصی، بخشی از »حق شنیده شدن« محسوب 

ت؟میگردد.
ی چه اس

ن امللل
ت بی

امی
ی ح

ضا برا
تقا
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مراحل طرزالعمل کدام ها اند؟

نخست، والدین یا رسپرست شام باید اظهاریه )STATEMENT( شان را 

به اداره مهاجرین، جایی که شام این رساله را بدست آوردید، ارائه منایند. 

متعاقبا، کمیساری عمومی، والدین ویا رسپرست شام را برای یک مصاحبه 

شخصی دعوت مینامید. در جریان این مصاحبه، یک کارمند مؤظف 

کمیساری عمومی از والدین ویا رسپرست شام خواهد خواست تا توضیح 

منایند که چرا کشور اصلی شان را ترک گفته اند، و چرا منیتوانند دوباره 

به آن برگردند. سپس کارمند مؤظف کمیساری عمومی  تقاضای آنها برای 

حامیت بین املللی را مورد بررسی قرار میدهد. والدین ویا رسپرست شام 

اکنون در موقعیت مطلوبی برای دفاع از منافع شام قرار دارند.  این 

بدان معنی است که آنان باید در جریان مصاحبه شخصی در کمیساری 

عمومی، مشکالتی را که شام در کشور اصلی تان داشته اید، در صورتیکه 

موجود بوده باشند، ویا اینکه چرا دوباره به کشور تان برگشته منیتوانید، 

نیز توضیح منایند. کمیساری عمومی بر مبنای اظهارات آنها، در رابطه به 

شام، والدین ویا رسپرست تان تصمیم واحد اتخاذ خواهد منود. 

کدام نوع تصمیم؟

بلجیم دو نوع حامیت اعطاء مینامید: موقف پناهنده )REFUGEE( و 

.)SUBSIDIARY PROTECTION( موقف حامیت فرعی

مراحل طرزالعمل کدام ها اند؟
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پناهنده چه کسی است؟
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ت؟
ی اس

س
پناهنده چه ک

پناهنده چه کسی است؟

بلجیم »کنوانسیون ژنیو درباره پناهنده گان« را امضاء منوده است. این 

کنوانسیون یک معاهده بین املللی است که بلجیم را مکلف میگرداند 

تا به اشخاصی که با مقامات کشور شان ویا مردم دیگر در کشورشان 

مشکالت ویا هراس از مشکالت داشته اند، حامیت اعطاء مناید. مشکالت 

شام میتواند ناشی از عوامل ذیل باشد:

نظریات سیاسی شام ویا خانواده شام؛	 

دین و مذهب شام؛	 

نژاد شام؛	 

تابعیت شام؛	 

عضویت شام در کدام »گروه 	 

اجتامعی« معین. منظور ما از گروه 

اجتامعی عبارت از افرادی میباشند 

که دارای یک مشخصه )کرکرتستیک( 

دایمی مشرتک میباشند. به علت داشنت 

همین مشخصه، اکرثیت مردمان در 

کشور شام با شام به طریق خصومت 

آمیز برخورد مینامیند. یک مثال این، عبارت 

از دخرتانی میباشد که به مکتب رفته منیتوانند، رصف به این علت که 

دخرت هستند. 
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ت؟
ی اس

س
پناهنده چه ک

حامیت فرعی چه است؟

در صورتیکه شام بنابر موقعیت تان 

موقف پناهنده را دریافت نکنید، 

کمیساری عمومی این موضوع را مورد 

بررسی قرار خواهد داد که آیا شام 

مستحق دریافت حامیت فرعی میباشید 

ویا خیر.

اگر شام با برگشت به کشور اصلی تان 

میتوانید با یک خطر واقعی تحمل خساره 

جدی مواجه گردید، کمیساری عمومی به 

شام موقف حامیت فرعی اعطاء خواهد 

منود. 

مثال های خساره جدی میتوانند حاالت 

ذیل باشند:

مجازات مرگ یا اعدام؛	 

شکنجه یا برخورد غیرانسانی یا اهانت آمیز؛	 

تهدید جدی به حیات شام به علت یک جنگ بین املللی ویا جنگ داخلی.	 

کدام نوع تصمیم؟ کمیساری عمومی پس از بررسی تقاضای حامیت بین 

املللی، میتواند تصمیم اتخاذ مناید که:

موقف حفاظت را اعطاء مناید:	 

موقف حفاظت را رد مناید.	 
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ت؟
ی اس

س
پناهنده چه ک

حقوق شام بحیث یک طفل، دراین طرزالعمل کدام ها اند؟

متام اطفال حقوق بخصوصی دارند که 

بنام »حقوق طفل« یاد میگردند. مبنظور 

این که اطفال بتوانند عنداللزوم ازاین 

حقوق برخوردار گردند، کنوانسیون حقوق 

طفل به تصویب رسید. بسیاری کشورهای 

جهان، بشمول بلجیم، این معاهده را 

امضاء منوده و بعد از آن متعهد گردیدند 

تا زمینه برخورداری اطفال ازاین حقوق را 

فراهم منایند. یکی از حقوق طفل، حق شنیده شدن است. این بدان معنی است 

که شام حق دارید تا نظر خود را درباره هر تصمیم مهمی که به شام ارتباط 

میگیرد، ابراز منایید. شام نظر خویش را به هر طریقی که شام خود تان ترجیح 

میدهید، اظهار منوده میتوانید: بطور شفاهی، تحریری و یا کدام طریق دیگر. 

این یک حق است و مکلفیت منیباشد. بنابرین شام مجبور به آن منیباشید. 

والدین ویا رسپرست شام در موقعیت مطلوبی برای دفاع از منافع 

شام قرار دارند. شام، در صورتیکه خواسته باشید، تنها نظر تان را اظهار 

میدارید. اگر شام ترجیح میدهید که اظهار نظر نکنید، این امر هیچگونه 

عواقبی در رابطه به تصمیم والدین ویا رسپرست تان نخواهد داشت.

اگر شام نخواسته باشید که نظرتان را شخصا اظهار منایید، درآنصورت 

نباید والدین ویا رسپرست خود را به مصاحبه شان در کمیساری عمومی، 

همراهی منایید. 
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4

شام میخواهید که 

نظرتان را بیان کنید 
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ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید 
ش

شام هنوز میخواهید که نظرتان را بیان کنید: 

چگونه این کار را انجام میدهید؟

اگر شام خواسته باشید که نظر تان را ابراز منایید، الزم است تا به کمیساری 

عمومی دراین باره اطالع بدهید. بهرت است تا این کار از طریق نوشنت یک نامه 

ویا ایمیل حداقل پنج روز قبل از مصاحبه شخصی والدین ویا رسپرست شام در 

کمیساری عمومی، بعمل آورده شود. رضور نیست شام خودتان این کار را انجام 

دهید. شام میتوانید از والدین تان بخواهید تا شام را کمک منایند. همچنان یک 

وکیل، یک معلم، یک کارکن اجتامعی، یک شخص اعتامدی ویا کس دیگر میتواند 

از طرف شام به اداره اطفال کمیساری عمومی تلیفون مناید. متام معلومات متاس 

و یک نامه منونه را در اخیر این رساله دریافت خواهید داشت.  

آیا مبنظور اظهار نظر تان همیشه به مصاحبه دعوت میشوید؟

نخیر. مثال اگر کمیساری عمومی فکر کند که شام جوانرت از آن هستید که دالیلی 

را که شام را مجبور به ترک کشور تان منود، خودتان توضیح دهید، درآنصورت 

شام دراین رابطه نامه یی را دریافت خواهید منود. اگر کمیساری عمومی تصمیم 

بگیرد که با شام صحبت مناید، درانصورت نیز نامه یی دریافت خواهید کرد که 

درآن محل و وقت صحبت شام با کارمند مؤظف کمیساری عمومی تذکر داده 

میشود. این نامه را میتوانید به مکتب تان برای توجیه غیابت تان درآن روز، نیز 

ارائه منایید. 
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ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید 
ش

CGRS مصاحبه با مقام رسمی

کجا با کارمند موظف کمیساری عمومی صحبت خواهید کرد؟

اساساً شام والدین تان را به کمیساری 

عمومی همراهی مینامیید و درآنجا 

تا زمانیکه کارمند مؤظف مصاحبه 

والدین ویا رسپرست تان را به انجام 

میرساند، شام در اتاق انتظار باقی 

میامنید. یکی از والدین شام با شام 

باقی می ماند، در حالیکه پدر یا مادر 

شام داستان خود را به کارمند مؤظف 

کمیساری عمومی توضیح مینامید. 

اگر شام در بلجیم تنها با یکی از 

والدین ویا رسپرست تان باشید، درآنصورت میتوانید در اتاق انتظار ویا 

در نزدیکی اتاقی که مصاحبه شخصی یکی از والدین ویا رسپرست شام 

انجام می یابد، منتظر مبانید. از آنجائیکه مصاحبه با یکی از والدین و 

یا رسپرست شام ممکن است چند ساعتی را دربر بگیرد، بناء بهرت است 

چیزی با خود داشته باشید تا در زمان انتظار، خود را با آن رسگرم سازید. 

پس از مصاحبه با والدین یا رسپرست شام

پس از مصاحبه والدین ویا رسپرست شام، نوبت به شام میرسد. کارمند 

مؤظف، شام را از اتاق انتظار یا دهلیز گرفته و باخود به اتاقی میربد که 
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ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید 
ش

درآن مصاحبه انجام داده میشود. شام در جریان مصاحبه خود میتوانید 

به هر طریقه ممکنه توضیح منایید که چرا کشور تان را ترک منوده اید و 

چرا فکر میکنید که دوباره به کشور تان برگشته منیتوانید: شام میتوانید با 

کلامت توضیح بدهید، میتوانید 

رسم بکشید ویا مشکالتتان را 

با استفاده از عروسک ها)گدی 

ها( منایش بدهید. کارمند 

مؤظف کمیساری عمومی به 

بهرتین طریق ممکن به شام 

کمک خواهد منود تا مشکل یا 

مشکالتتان را ترشیح منایید. 

ممکن است به ندرت اتفاق 

بیافتد که مصاحبه شام با 

کارمند مؤظف کمیساری عمومی در هامن روز مصاحبه والدین ویا 

رسپرست شام، مثال به سبب این که شام برادران و خواهرانی دارید که 

آنان نیز خواهان ابراز نظر میباشند ویا اینکه مصاحبه والدین یا رسپرست 

شام زمان بیشرتی را دربر میگیرد، انجام داده نشود دراینصورت کارمند 

مؤظف کمیساری عمومی در یک روز دیگر حرف های شامرا خواهد 

شنید. شام نامه یی دریافت خواهید منود که به شام درباره روزی که شام 

میتوانید پیرامون مشکالت تان حرف بزنید، معلومات میدهد.  
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ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید
ش

صحبت شام با کارمند موظف کمیساری 
عمومی چگونه انجام خواهد شد؟ 

اگرچه ممکن است شام پیش از آن که بتوانید با کارمند مؤظف کمیساری 

عمومی صحبت منایید باید مقداری انتظار بکشید، ولی گفتگو اغلبا زمان زیادی 

را در بر منیگیرد. گفتگو معموال نیم ساعت را دوام میکند. این عادی است 

اگر شام کمی عصبی باشید. کارمند مؤظف به حرف های شام گوش خواهد 

داد. شام همه چیز را درباره دلیل یا دالیلی که شامرا مجبور به ترک کشور 

تان منود، به او گفته میتوانید. در صورتیکه خواسته باشید، میتوانید از حرف 

زدن خودداری منایید. امکان دارد که کارمند مؤظف مبنظور روشن ساخنت متام 

مطالب، از شام سواالتی نیز بعمل آورد. صادق باشید و همه چیزهایی را که 

میدانید، بازگو منایید. شام شاید نتوانید به هر سوال جواب بگویید. اگر جواب 

داده نتوانید، فرق منیکند. مطالبی را که شام در کمیساری عمومی صحبت 

میکنید، به هیچ کسی در کشور شام گفته منیشود.

درجریان مصاحبه چه کسی حارض میباشد؟

در جریان مصاحبه شام با کارمند مؤظف کمیساری عمومی، یک کسی حرف 

های شامرا ترجمه مینامید. این شخص ترجامن میباشد که به کمک وی، شام 

و کارمند مؤظف به خوبی حرف های همدیگر را می فهمید. ترجامن بیطرف 

میباشد. این بدان معنی است که او منیتواند هیچ چیزی درباره مطالبی که شام 

حین صحبت تان با کارمند مؤظف تذکر داده اید، به والدین شام ویا اشخاص 

دیگر بگوید. ترجامن در تصمیم هایی که در رابطه به شام، والدین ویا رسپرست 
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راهنام برای زیر سن های دارای همراه

ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید 
ش

شام گرفته میشود، هیچ نقش ندارد. شام میتوانید 

یک شخص را که مورد اعتامد شام میباشد، 

به مصاحبه خود بربید. این شخص باید 

کسی باشد که شام در رابطه به کارش 

با او شناخت دارید. او میتواند مثال یک 

معلم مکتب شام ویا یک کارکن اجتامعی 

باشد. به خاطر داشته باشید که این شخص 

منیتواند مادر، پدر ویا رسپرست شام باشد. بهرت 

خواهد بود تا قبال طی یک نامه ویا ایمیل تذکر بدهید 

که چه کسی را میخواهید به مصاحبه بربید. هدف از حضور این شخص 

رصفا پشتیبانی از شام و یادآوری بعضی نکات بشام میباشد. کارمند مؤظف 

کمیساری عمومی میتواند تصمیم بگیرد که این شخص برای حامیت شام 

مناسب نبوده و واجد رشایط اشرتاک در مصاحبه منیباشد. در چنین حالت، 

کارمند مؤظف کمیساری عمومی تصمیم خواهد گرفت تا به شخص مذکور 

اجازه حضور در جریان مصاحبه شام را ندهد. همچنان به خاطر داشته باشید 

که شخصی را که شام باخود می آورید، منیتواند به نام شام مطلبی اظهار 

مناید، زیرا این شام هستید که میخواهید حرف تان را بزنید!

در حین صحبت شام با کارمند مؤظف کمیساری عمومی، باید یک وکیل 

شامرا همراهی مناید. این وکیل میتواند هامن وکیل والدین شام باشد. وکیل 

شام مکلف به حفظ ارسار وظیفوی میباشد. چیزی که شام با او به بحث 

میگیرید، محرم میباشد و به هیچکس، حتی به والدین شام بدون اجازه شام 

گفته شده منیتواند. 

شخص اعتامدی و وکیل شام میتوانند در اخیر مصاحبه ابراز نظر منایند. 
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ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید 
ش

چه چیزی مورد بحث قرار میگیرد؟

تنها در مورد موقعیت شام گفتگو انجام داده میشود. در جریان صحبت 

شام با کارمند مؤظف، مشکالت والدین شام، رسپرست ویا سایر اقارب شام 

مورد بحث قرار منیگیرند، زیرا والدین ویا رسپرست شام مشکالتشان را قبال 

به کارمند مؤظف کمیساری عمومی توضیح داده اند. یگانه چیزی که مورد 

بحث قرار خواهد گرفت عبارت از دلیل ویا دالیلی میباشند که چرا شام 

کشور تان را ترک منودید و چرا فکر میکنید که دوباره به کشور تان برگشته 

منیتوانید. کارمند مؤظف متام حرف های شامرا در کمپیوتر یادداشت منوده 

و آنرا به دوسیه والدین ویا رسپرست شام عالوه مینامید.

آیا کمیساری عمومی همیشه مطابق به خواست شام 

تصمیم میگیرد؟

نخیر. کمیساری عمومی باید در اعطای یک موقف حامیت، از قواعد و 

رشایط قانونی پیروی مناید. کارمند مؤظف کمیساری عمومی به حرف های 

شام گوش میدهد و مشکالتی را که شام به وی توضیح منوده اید، مورد 

ارزیابی قرار میدهد.  کارمند مؤظف برمبنای متام معلوماتی که وی بدست 

آورده است، یک تصمیم مینویسد. اظهارات والدین و یا رسپرست شام 

مهمرتین عنارص برای ارزیابی تقاضای شام برای حامیت بین املللی محسوب 

میگردند. والدین ویا رسپرست شام از منافع شام دفاع منوده و مشکالت 

شام را، در صورتیکه موجود باشند، تذکر میدهند. بنابرین امکان دارد چیزی 

دیگری خالف آنچه خواست شام بوده است، تصمیم گرفته شود.



23

راهنام برای زیر سن های دارای همراه

ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید 
ش

مصاحبه دوم امکان پذیر میباشد

ممکن است چنین واقع شود که دالیلی که مانع برگشت شام به کشور 

تان میگردد، عین دالیل والدین ویا رسپرست شام منیباشند. اما این 

یک مورد بسیار استثنایی است. اگر حقایقی را که شام تذکر دادید، 

بسیار جدی به نظر برسند، درآنصورت شام توسط نامه یی برای یک 

مصاحبه دوم در کمیساری عمومی، دعوت شده میتوانید. این بار نیز 

والدین ویا رسپرست شام در مصاحبه حارض بوده منیتوانند. یک وکیل 

دراین مصاحبه دوم به شام مساعدت خواهد منود و شام میتوانید یک 

شخص مورد اعتامد خود را باخود بیاورید. در صورتیکه اظهارات شام با 

اظهارات والدین شام مطابقت نداشته باشد، این اظهارات نه به والدین 

شام انتقال داده میشوند و نه علیه والدین شام به کار گرفته میشوند. 

بناء شام قادر خواهید بود تا بصور آزادانه و صادقانه درباره آنچه 

که میخواهید، گپ بزنید. هرچیزی که شام بیان میدارید، محرم باقی 

میامند. رصف وکیل شام بعدا اظهارات شام را خوانده میتواند. 
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ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید 
ش

www.cgra.be/en/international-protection/interview

شام یک دعوتنامه برای مصاحبه در کمیساری عمومی 

دریافت میکنید حتی اگر شام آنرا تقاضا نکرده باشید

امکان دارد پس از مصاحبه والدین ویا رسپرست شام، کمیساری عمومی 

استثنا ًء تصمیم بگیرد که مفید است تا به شام فرصت داده شود تا درباره 

آنچه در کشور شام بوقوع پیوسته ویا اینکه چرا شام به کشورتان برگشته 

منیتوانید، توضیح بدهید. دراینصورت شام نامه یی را دریافت خواهید منود 

که شامرا برای یک مصاحبه در کمیساری عمومی دعوت مینامید. در جریان 

این مصاحبه باید یک وکیل، و در صورت رضورت، یک شخص اعتامدی شامرا 

کمک مناید. والدین ویا رسپرست شام میتوانند با شام به کمیساری عمومی 

بیایند، ولی آنها منیتوانند در مصاحبه حضور داشته باشند. شام به پذیرفنت 

این دعوت مکلف منیباشید. اگر شام 

مایل به داشنت مصاحبه نباشید، این امر 

عواقبی برای تصمیم مربوط به والدین 

ویا رسپرست تان نخواهد داشت.   

متام اطالعات مربوط به مصاحبه
شما می توانید آنها را در وب سایت پیدا کنید:

بیشرت
بدانید

https://www.cgra.be/en/international-protection/interview
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راهنام برای زیر سن های دارای همراه

ام میخواهید که نظرتان را بیان کنید 
ش

متام اطالعات در مورد تصمیم گیری
شما می توانید آنها را در وب سایت پیدا کنید:

www.cgra.be/en/international-protection/the-decision

تصمیم

زمانیکه کارمند مؤظف کمیساری عمومی متام معلومات، بشمول اظهارات 

شام و والدین یا رسپرست شام را جمع آوری مناید، تصمیم را مینویسد. 

این تصمیم میتواند یک تصمیم واحد برای شام، والدین شام ویا رسپرست 

شام باشد، اما شام میتوانید، در صورتیکه به نفع شام باشد،  استثناًء 

یک تصمیم جداگانه دریافت منایید. در صورتیکه شام، والدین شام ویا 

رسپرست شام با تصمیم موافق نباشید، میتوانید علیه آن اپیل )استیناف 

خواهی( منایید. بهرت است دراین باره با وکیل تان صحبت منایید. 

بیشرت
بدانید

https://www.cgra.be/en/international-protection/the-decision
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1

مصاحبه در کمیساری عمومی: 

مکلفیت وجود ندارد 

کمک توسط:

در صورت امکان، یک وکیل
یک شخص اعتامدی

گفتگوی کوتاه 
عدم استفاده از اختالف ها با 

اظهارات والدین       

شام خودتان میخواهید 
حرف تان را بزنید

تصمیم واحد 
برای خانواده  

والدین یا رسپرست در 
مصاحبه حضور ندارند        
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راهنام برای زیر سن های دارای همراه

2
کمیساری عمومی شامرا برای یک 

مصاحبه دعوت مینامید

مکلفیت وجود ندارد

کمک توسط:

در صورت امکان، یک وکیل
یک شخص اعتامدی

والدین یا رسپرست در 
مصاحبه حضور ندارند

گفتگو طوالنی تر، با 
موضوعات مورد نظر

عدم استفاده از اختالف ها با 
اظهارات والدین    

تصمیم واحد 
برای خانواده*

* تصمیم جداگانه به طور اساسی امکان پذیر خواهد بود 
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Demande d’un mineur accompagné à être entendu

Cher Monsieur / Madame,

Mon nom est (nom de l’enfant) ….... je suis âgé de ….... ans.

Mon (mes) parent(s) ou tuteur est (sont) (nom parent/s ou tuteur): ………

Je suis venu en Belgique avec mon (mes) parent(s) ou mon tuteur. Nous 

vivions en/au (pays d’origine) ……………….... 

Je voudrais vous faire part moi-même de ce que je considère comme 

important et de la raison pour laquelle nous ne pouvons pas retourner 

dans mon pays. Je sais qu’à cet effet je dois venir au CGRA.

S.P.- référence du (des) parent(s) ou du tuteur :

...................................................................

درخواست نامه منونه ای برای شنیدن

زبان فرانسوی
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Request to be heard from an accompanied child

Dear Madam, Sir,

My name is (name of the child:) ….... and I am (age:) ….... years old.

My parent(s) or guardian is/are (name of parent/s or guardian): …………

I came to Belgium with my parent(s) or guardian. 

We lived in (country of origin): ……………….... 

I would like to tell you in person what I find important and why I cannot 

go back to my country. I know I have to go to the CGRS for this.

SP/OV number of parent(s) or guardian:

...................................................................

انگلیسی
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راهنام برای زیر سن های دارای همراه

مخاطب :

CGRS کمیساری عمومی
 The Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons

 Rue Ernest Blerot 39

BRUSSELS 1070

تلفون: 
فاکس: 
إمييل : 

ویب سایت: 

یونت کمیساری عمومی برای زیرسن ها
کمیساری برای زیرسن ها یک هامهنگ کننده )کوردیناتور( دارد . کوردیناتور متام مسایل

مربوط به درخواست های پناهندگی افراد زیرسن خارجی بدون همراه را میداند. وی متام

همچو درخواست ها را از نزدیک تعقیب مینامید. رسپرستانی که در رابطه به طرزالعمل

پناهندگی سواالت یا مالحظاتی داشته باشند، میتوانند با کوردیناتور زیرسن ها متاس بگیرند:

إمييل:
تلفون:
فاکس:

کمیساری عمومی بحیث یک ارگان مستقل پناهندگی، با رشکای زیاد بلجیمی، اروپایی و

بین املللی متاس های روزانه دارد.

در این سایت بیشرت بخوانید:

+32 (0)2 205 51 11

+32 (0)2 205 50 01

cgvs.info@ibz.fgov.be

 www.cgvs.be

CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be

+32 (0)2 205 53 06

+32 (0)2 205 50 05

 www.cgrs.be/en/partners
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میخواهید در باره
کمیساری عمومی

معلومات بیشرت
داشته باشید؟

شام معلومات بیشرت 

را در وب سایت 

  WWW.CGRS.BE

پیدا خواهید کرد



T +32 2 205 51 11

F +32 2 205 50 01

Rue Ernest Blerot 39, 1070 BRUSSELS

Office Of the cOmmissiOner General fOr refuGees and stateless PersOns

Towards a more integrated migration
policy, made possible by the AMIF

cgrs.info@ibz.fgov.be

www.cgrs.be


