
 حقوق و تعهدات

 ست؟یچ یالملل نیبفاظت ح یحقوق من به عنوان متقاض

 :، از جملهکمپحق اقامت در  •

iینقد ریو پوشاک ارائه شده به صورت غ یی( مواد غذا 

iiیالملل نیب فاظتح یاعطا هیاهداف رو یبرا یحمل و نقل عموم یها نهی( پرداخت هز 

iii )به جز ،یکمک مال: 

 دیکن یکسب م زندگی کردن را  یبرا ی و استانداردو درآمد کاف دی( اگر شاغل هستالف

 باشد.شده  نیتضم یگریبه روش دنقدی  وجوه  ای دیهستنقدی وجوه  دارایب( شما               

 اقامت دارید یکرواس یدر جمهور ●

 می شود .انجام  دیفهم یکه م یبه زبانبه امور  یدگیرس ●

 یو مشاوره حقوق یالملل نیبفاظت ح یات و روش اعطااطالعات در مورد حقوق، تعهد ●

 مناسب و امکانات رشیپذ طیاز شرا نانیاطم ●

 یبهداشت یمراقبت ها ●

 و متوسطه ییآموزش ابتدا ●

 یادار یدر دادگاه بدو گانیرا یکمک حقوق ●

 مذهب یآزاد ●

 شما گرفته نشده باشد برای پرونده یمیتصم چیدرخواست ه خیحق کار: اگر تا نه ماه از تار ●

 افراد ناتوان  وکسانی که نمی توانند از پس کارهایشان برآیند.و  ) زیر سن قانونی( ریافراد صغ یبرا میق نییتع ●

 

 ست؟یچ یالملل نیب فاظتح یمن به عنوان متقاض یتعهدات اساس

 یی شماو شناسا اطالعات شخصی دییتا● 

 دیریقرار بگ یپزشک نهیتحت معا● 

 دیاحترام بگذار تعیین شده کمپ نیقوانبه ● 

 دیبمان یباق یکرواس یدر قلمرو جمهور یالملل نیبفاظت ح یدر طول مدت پروسه اعطا● 

 دیگزارش ده داخلی کشور به وزارت رییرا ظرف دو روز از روز تغ ینشان رییتغ● 

 دیباش ندبیرفت و آمد پا یآزاد تیبه دستورالعمل ها و اقدامات وزارت در مورد محدود● 

 یالملل نیب فاظتح یدر سراسر روند اعطا یو همکار مصاحبه یپاسخ به دعوت وزارت برا● 

 دیاحترام بگذار یکرواس یمقررات جمهور ریو سا نیقوان ،یبه قانون اساس● 

 آنها یو دستورالعمل ها ریو عمل بر اساس تداب یکرواس یجمهور صالحیذ یدولت یبا نهادها یهمکار● 



 چقدر است؟ یالملل نیب فاظتح انیمتقاض یبرا یکرواس یحق اقامت در جمهورمدت زمان 

جواب و تا  درخواست  از زمان یمراحل دادرس انیثبت درخواست تا پا یبرا لیاز روز ابراز تما یکرواس یاقامت در جمهور حق

 .ابدی یادامه مپرونده شما در مورد  یریگ میتصم

 

 کنم؟ ترددهستم، آزادانه  یالملل نیب فاظتدر مورد درخواست ح میکه منتظر تصم یتوانم در حال یم ایآ

شود، مگر  یداده م یکرواس یرفت و آمد در کل قلمرو جمهور یبه شما آزاد ،یکرواس یاستفاده از حق اقامت خود در جمهور با

 :محدود شده باشد ریز لیبه دال نکهیا

 اینکه اگر خطر فرار شما وجود داشته باشد.بررسی شده وبنا بر درخواست  طی.  شرا1

 تیو تابع تیهو دییو تأبررسی . 2

 یکرواس یجمهور یو نظم عموم یمل تی. حفاظت از امن3

 شده است انیب یاجباراخراج  یاز اجرا یریبه منظور جلوگشما قصد  نکهیبر ا ی. شبهه مبن4

 

  شود. دیتمد گریسه ماه د یممکن است حداکثر تا سه ماه ادامه داشته باشد و استثنائاً برا تیمحدود

 

 ست؟یمن چ فیداده شده است. حقوق و تکال) پناهندگی تایید شده (  یالملل نیب حفاظتبه من 

 :دیشما حق دار ،یفرعفاظت تحت ح ای هندهپنا کیعنوان  به

 ثبت کار( یگواه ایبه مجوز اقامت و کار  ازیکار )بدون ن ●

 اسکان ●

 یبهداشت یمراقبت ها ●

 آموزش و پرورش ●

 مذهب یآزاد ●

 یدرخواست در قسمت اعطا یدر مورد اعطا یادار یو وکالت در دادگاه بدو یدعو می)کمک در تنظ گانیرا یکمک حقوق ●

 (یالملل نیب فاظتابطال ح ایو در موارد فسخ  یفرع فاظتح

 یشهروند کرواس کیمشابه با  طیتحت شرا یخارج یلیشناختن مدارک تحص تیق به رسمح ●

 یرفاه اجتماع ●

 در جامعهادغام کمک به  ●

 خانواده) پیوند ( الحاق  ●

 1951 ونیامالک و مستغالت مطابق با کنوانس تیمالک ●

 یکرواس یمطابق با قانون شهروند یکرواس تیکسب تابع ●

 :موظفند فاظت موقتتحت حخارجی  کیپناهجو و  کی



 دیروز اقامت خود را ثبت کن 15ظرف  ●

 دیقرار ده یقانون و یا مسئول افراد مجاز اریو آن را در اخت دیاجازه اقامت همراه خود داشته باش ●

 دیشرکت کن یو فرهنگ کروات خیدر دوره زبان، تار ●

 دیاحترام بگذار یکرواس یمقررات جمهور ریو سا نیقوان ،یبه قانون اساس ●

 شده چقدر است؟ دییتاپناهندگی ) حفاظت مکمل ( اعتبار  مدت

به  یکرواس تیتابع و یا اینکهلغو آنها توسط قانون  ایانقضا ندارد، اما در صورت توقف  خیتار یفرع فاظتح ایشده  دییتا یپناهندگ

 و شما دیگر پناهنده به حساب نمی آیید. .شود یمتوقف م یاز نظر قانون د،یدست آور

 :اگر ابدیممکن است خاتمه  یپناهندگ

 آن را دارا می باشید را می پذیرید . تیتابع مبدا که  از کشور تیشما حما .1

 قرار گیرید. تیحمامورد   دیتوان یم جاکه در آن دیآور یرا به دست م یکشور تیتابع .2

 که در آنجا ترس از آزار و آذیت را داشته بودید. دیگرد یبرم دیکه ترک کرده ا یداوطلبانه به کشور .3

 ،تغییر می کند.دیبرخوردار شده ا یالملل نیب فاظتدر کشور مبدأ شما که بر اساس آن از ح طیشرا .4

 را که از دست داده اید را دوباره بدست می آورید. یکشور مبدا تیشما داوطلبانه تابع .5

 نیکند که چن رییچنان تغ ایکه بر اساس آن به شما اعطا شده است متوقف شود  یطیاگر شرا ابدیممکن است خاتمه  یفرعفاظت ح

 .شود یتلق یرضروریغ یتیحما

 

 دارم؟دریافت آن را  حق  یدارم و چه مدارک ازین یچه مدارک

 اقامت اجازه

. دیکن یم دییتأدر کرواسی خود را اقامتی   تیوضع د،یکن یخود را ثابت م تیاست که توسط آن هو ییمدرک شناسا کیاقامت  اجازه

 و با این مدرک هویتی نیز از خدمات بهداشتی برخوردار می شوید.

 :  iبا توجه به محل سکونت با فرم سیدرخواست صدور مجوز اقامت را در اداره / پاسگاه پل شما

 قابل مشاهده باشد( دیبا یشانیگونه ها، چانه و پمتر )  یسانت 3.5در  3 مهیعکس ضم .1      

 درخواست( نیشده )در اول دییحفاظت تا یگواه .2      

  یمتقاض شناسایی  کارت .3      

 

 :شود یم صادرمدارک هویتی به اشکال مختلف 

 داده شده استکامل  یسال اگر به شما پناهندگ 5( الف

 باشد به شما اعطا شده یفرع فاظتسال اگر ح 3( ب

 .شود یارائه م میق ای یقانون ندهیسال، درخواست توسط نما 16 ریافراد ز یبرا

 .دارد نهیهز وناک 240.00 یاست و نسخه بعد گانیصدور مجوز را نیاول



 

 گذرنامه

 دیبا یشانیمتر ) گونه ها، چانه و پ یسانت 3.5در  3 مهیدرخواست صدور سند سفر را با توجه به محل سکونت با فرم و عکس ضم

 .دیده یارائه م سیقابل مشاهده باشد( به اداره / پاسگاه پل

 .شود یسال صادر م 5داده شود به مدت  یکه به شما پناهندگ یصورت در

تبعه کشور ثالث با اعتبار حداکثر دو سال را  کی یبرا ژهیو یسند مسافرت کیبه شما اعطا شود، حق داشتن  یفرع فاظتح اگر

 .دیدار

 .است وناک 320.00صدور هر دو سند سفر  نهیهز

 

 ) کارت شناسایی( سرقت مجوز اقامت ای بیانقضا، مفقود شدن، آس خیآدرس محل سکونت، تار ،یاطالعات شخص رییصورت تغ در

را  دیسند سفر جد ایگزارش داده و درخواست مجوز اقامت  سیدر اسرع وقت به اداره پل دی، با)گذرنامه ،پاسپورت( سند مسافرت ای

 .دیارائه ده

 

 شود؟ یمن سند سفر صادر نم یبرا یچه زمان

 شود اگر: یرد م یسند مسافرت یشما برا درخواست

 دیکن یاجتناب م یفریکیا دادگاه  یحکم در دادرس یاز اجرا -

 ییتعهدات دارا ریسا ای یاتیمال یو فرزندان، بده نیوالد نیرابطه ب ای ییاز روابط زناشو یناشو مالیاتی  ییاز انجام تعهدات دارا -

 .دیکن یشده توسط قانون اجتناب م نییتع

 الزم است یحفظ نظم عموم ای یمل تیامن و اینها دلیل و دالیلی برای -

 

 دارد؟ یریاجازه اقامت تاث یرو نیا ایمحل سکونتم را عوض کردم آ آدرس

را ثبت  دیرا از ثبت نام خارج کرده و آدرس جد یروز آدرس قبل 15آدرس محل سکونت، الزم است ظرف مدت  رییصورت تغ در

 .دیده دیجد ) کارت شناسایی( ، درخواست اجازه اقامت) کارت شناسایی ( صدور اجازه اقامت نیقوان تیو با رعا دیکن

 

 گذارد؟ یم ریچگونه بر حقوق من تأث نیکنم. ا یرا ترک م یکرواس یمدت یمن برا

ماه به طور  6از  شیصورت، اگر ب نیا ری. در غدیکشور اطالع دهداخله به وزارت  دیبا د،یرا ترک کرد یماه کرواس 6از  شیب اگر

 .دیممکن است حق اقامت خود را از دست بده د،یدر خارج از کشور بمان ای دیمداوم خارج شو

. مدت دی( در مورد خروج خود اطالع دهسوسیال/ی)مثال مرکز رفاه اجتماع صالحیبه مرجع ذ دیبا د،یکن یاز حق اقامت استفاده م اگر

 .شود یدر طول اقامت شما در خارج از کشور قطع نم یبه جامعه کرواسادغام  یزمان حق اقامت و کمک برا

 چه مدت از حق اقامت استفاده کنم؟ یچگونه و برا

سکان رایگان مستحق ا د،یخود را ندار یها نهیپوشش هز یالزم برا ییدارا ایاگر بودجه  ،یفرع فاظتح ای یپناهندگ یاعطا با

 .دیمحل سکونت خود مراجعه کن یمتول) سوسیال (  یبه مرکز رفاه اجتماع دی. بادیهست

 .ی خود شریک شویداقامت یها نهیممکن است از شما خواسته شود در پرداخت هز د،یدار یکاف ییدارا ایمشخص شود که وجوه  اگر



 30از  شیکه ب یادامه دارد. در صورت یالملل نیبفاظت ح دییدر مورد تاجوابیه  میتصم لیاقامت به مدت دو سال از روز تحو حق

 .نمایند آن را فسخند توان یم د،یموجه در آدرس ثبت شده نمان لیروز بدون دال

 

 توانم آن را ترجمه کنم؟ یم ایمعتبر است و آ یمن در کرواس پلمی/ د ی تحصیلیگواه ایآ

مشابه  یطیرا تحت شرا یخارج یلیشناختن مدارک تحص تی، شما حق به رسمدریافت کرده اید یالملل نیب فاظتکه ح یعنوان فرد به

 ایو  یبه صورت حضور دیتوان ی. امور ترجمه بر عهده وزارت علوم و آموزش و پرورش است که مدیدار یشهروند کرواس کیبا 

شود. پس از ترجمه به  یترجمه م یتوسط مترجم دادگاه به کروات یافتی. اسناد دردیریبگبا آن تماس  amif@mzo.hr لیمیا قیاز طر

 ،) ارزشیابی مدارک تحصیلی(دیکن دییخود را تا یلیارزش مدرک تحص یاستخدام، الزم است به طور رسم ای لیمنظور ادامه تحص

 .شود یترجمه پرداخت م نهیهز ،ی. در صورت نداشتن بودجه کافیخارج یلیشناختن مدارک تحص تیبه رسم یعنی

 ؟ه کاری باید انجام دهم. چه استرفت نیام گم شد / از ب نامهی/ گواه پلمید

شما مطابق با مقررات  یقبل یها تیصالح یابیارز د،یخود نباش تیاثبات صالح یموجه قادر به ارائه مدارک الزم برا لیبه دال اگر

حرفه  تیشناختن صالح تیبه رسم یشود. درخواست شما برا یانجام م یخارج یحرفه ا یها تیصالح ییحرفه ها و شناسا میتنظ

 .شما رد کرد تیصالحسطح تحصیلی یا حرفه ای اثبات کننده  یوجود مدارک رسم معد لیتوان به دل یرا نم یخارج یا

 :است ریز ادارات و افرادبه عهده  لیادامه تحص ایبه منظور اشتغال  آموزش نیو متوسطه و مدت ا ییابتدا یلیمدارک تحص صیتشخ

 (هنرستانو  رستانیدب ،ی)به طور کل و پرورش آژانس آموزش .1

 (یحرفه اتخصصی فنی و یو بزرگساالن )در برنامه ها یحرفه افنی وآژانس آموزش  .2

 :هستند یلیتحص یو دوره ها یعال یلیمدارک تحص صیمسئول تشخ ریز ادارات یا افراد

به منظور  یلیتحص یدوره ها ییو شناسا یلیتحص شناخت و به رسمیت شناختن مدارکها و کالج ها ) کیتکن یدانشگاه ها، پل .1

 (یدر کرواس لیادامه تحص

سطح شناختن  تی( )به رسمیکرواس یدر جمهوروکار )به منظور استخدام  یآژانس علوم و آموزش عال ENIC / NARIC یدفتر مل .2

 (یحرفه افنی و

 

 


