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                           اطالعات درباره سوئيس
 تغييرات در مرز سوئيس و ايتاليا 

 ماموران مرزبانی و پليس سوئيس کنترل شديدی را بر مرز بيناز چند هفته به اين سو 

بيشتر کسانی که با قطار ازين مرز عبور می کنند، کنترل می شوند. اگر شما در سوئيس تقاضای پناهندگی نکنيد، پليس سوئيس و ايتاليا اعمال می کنند.  
بايد بدانيد که هميشه حق تقاضای پناهندگی را با گفتن اين موضوع به پليس يا ماموران شما . پس بفرستندو مرزبانان می توانند بالفاصله شما را به ايتاليا 

 ی را داريد(می توانيد زبانی يا بصورت کتبی اين تقاضا را مطرح کنيد).مرزبان

 کنترل های پليس
ساعت  96در کشور سوئيس هروقت پليس شما را کنترل کرد شما بايد پاسپورت خود را نشان دهيد، در غير اين صورت آنها می توانند شما را تا 

ها می در سوئيس تماس بگيريد، آن Augenaufبازداشت کنند. شما اجازه داريد در زمان بازداشت يک تماس تلفنی برقرار کنيد. شما می توانيد با سازمان 
   (41442411177+ /41313320235+): توانند به شما کمک کنند يا شما را راهنمايی کنند

 پس فرستادن
برای شما اتفاق اگر شما با اينکه در سوئيس تقاضای پناهندگی کرده ايد، به ايتاليا پس فرستاده شويد، اين ديپورت غير قانونی می باشد. اگر اين موضوع 

 يا تماس بگيريد. به عنوان مثال:لطفا با يک وکيل در ايتالافتاد 

 Associazone per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) : +393894988460.  :برای اطالعات بيشتر اينجا را ببينيد 

http://www.w2eu.info/ italy.en/articles/italy-contacts.en.html/ 

 کشور سوئيستقاضای پناهندگی در 

دوماه  اگر شما تقاضای پناهندگی کنيد و پس فرستاده نشويد، شما به يکی از شش مرکز اوليه پذيرش انتقال می يابيد، جايی که ممکن است بيشتر از 
ته باشيد يکبار در روز از حفاظت شويد. شما نمی توانيد انتخاب کنيد که به کجا منتقل شويد و آزادی رفت و آمد کامل نداريد اما ممکن است اجازه داش

. در اين مرکز اطالعات شخصی و همچنين اثر انگشت شما ثبت خواهد شد. همچنين ممکن است از شما مرکز پناهندگی خارج و دوباره داخل شويد
لت ايتاليا درخواست کنند که شما را درباره مسير ورود شما به سوئيس سوال شود، اگر آنها بفهمند که شما از مسير ايتاليا وارد شده ايد، ممکن است از دو

شدن به ايتاليا را  برگردانند. اين فرآيند ديپورت دوبلين ناميده می شود. به هرحال اين فرآيند نياز به زمان دارد و شما حق تقاضای فرجام بر عليه ديپورت
 ن، معلوليت، بيماری و غيره).به دليل آسيب پذير بودن(زير سن بودن، زن بودن، خانواده داشتداريد، به عنوان مثال 

، پس سوئيس اگر شما زير سن قانونی هستيد و می توانيد آن را ثابت کنيد، شما حق تقاضای پناهندگی در هرکشوری را که در آن هستيد را دارا می باشيد
شما ممکن است واجد شرايط الحاق به خانواده  اجازه ندارد شما را پس بفرستد. اگر شما زير سن هستيد و اعضای فاميل شما در کشور ديگری می باشند،

لطفا با يکی از مراکز باشيد. در آخر اگر همسر شما در کشور ديگری ساکن باشد، شما ممکن است واجد شرايط الحاق به خانواده باشيد. در اين مورد 
 مشاوره رايگان تماس بگيريد:

ttp://w2eu.info/switzerland.en.htmlh 

 در قسمت ايتاليايی زبان جنوب سوئيس ما به شما پيشنهاد می کنيم که با اين مرکز تماس بگيريد:

Movimento dei senza voce (+41 91 647 46 47, senzavoce@bluewin.ch). 

 برای اطالعات بيشتر 
 سوئيس به اين آدرس مراجعه کنيد:برای يافتن اطالعات بيشتر و تماس های بيشتر در 

http://www.w2eu.info/switzerland.fa.html 

  برای اطالعات و تماس با سازمان های مستقل در ايتاليا به اين آدرس مراجعه کنيد:

http://bit.ly/2bkRHwT 

 کالم آخر اينکه لطفا در مورد تماس با سازمان به اروپا خوش آمديد به خود ترديد راه ندهيد: 

w2eu_info@yahoo.com 

 Welcome to Europeيا در صفحه فيس بوک ما به آدرس:   
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