
         

 تقاضاي پناهجویی در انگلستان: مصاحبه اصلي پناهجویي
 

 مصاحبه پناهجویي یا مصاحبه اصلي زماني است كه مصاحبه كننده اي از اداره مهاجرت (بخشي از دولت انگلیس كه با تقاضاهاي
  پناهجویي سرو كار دارد) از شما درمورد جزئیات دالیل پناهجویي تان سوال مي كند.

 
  شما باید توضیح دهید كه چرا كشورتان را ترك كرده اید و چرا براي شما خطر دارد كه به آنجا

 برگردید (حتي به مكان دیگري در كشورتان).
 

 این مصاحبه ممكن است بسیار طوالني، سخت و ناراحت كننده باشد، و مي تواند مهمترین بخش درخواست پناهجویي شما باشد.
 

 مصاحبه پناهجویي ممكن است چندین ساعت طول بكشد و از شما سواالت زیادي پرسیده شود. ممكن است یك سوال چندین باربه
 صورتهاي مختلف از شما پرسیده شود.

 
 ممكن است در مورد چیزهایي از شما سوال شود كه صحبت كردن درمورد آنها بسیار سخت است.

 
 آمادگي داشته باشید

 
 درمورد كلیه اطالعات مهمي كه باید به اداره مهاجرت بگوئید فكر كنید.  فكر خوبي است كه از قبل با دوستي تمرین كنید.  آنها ممكن

 است به چیزهایي كه واضح نیستند اشاره كنند.  به یاد داشته باشید، مصاحبه كننده اداره مهاجرت ممكن است اطالعات خیلي كمي
 راجع به كشور شما داشته باشد.

 
 شما باید درخواست كنید كه مصاحبه پناهجویي شما ضبط شود. 24 ساعت قبل از مصاحبه (درصورتیكه در بازداشت هستید 3 روز

 قبل) درخواست كتبي بدهید.  درصورتیكه وكیل دارید، باید از آنها بخواهید كه این نامه را برایتان بنویسند.
 

 اهمیت موضوع به این دلیل است كه اگر اداره مهاجرت تقاضاي  شما را بخاطر موردي در مصاحبه رد كرد، و شما فكر نمي كنید كه
  این دقیقا صحبت یا منظور شما بوده، ضبط صدا ممكن است تنها راه اثبات آن باشد.

 
 اطمینان حاصل كنید كه از محل برگزاري مصاحبه اطالع دارید ومي دانید چطور باید به آنجا بروید.

 
  شما حق درخواست مصاحبه كننده مرد یازن، و

 مترجم شفاهي مرد یا زن دارید. هرچه زودتر این درخواست را اعالم نمایید.
 

 درصورتیكه وكیل دارید، مطمئن شوید كه با آنها درمورد مصاحبه صحبت كرده اید.  اگر سوالي درمورد مصاحبه دارید مي توانید از
 آنها بپرسید.  درصورتیكه مي خواهید شواهدي (مثال مداركي) براي پشتیباني از تقاضاي پناهجوئي تان به اداره مهاجرت بدهید،

  مطمئن شوید قبال آنها را با وكیلتان چك كرده اید.
 
 

  درطول مصاحبه
 



         

 مصاحبه معموال در یك اتاق كوچك كه در آن یك میز و چند صندلي قرار دارد انجام مي شود.  در اتاق ، شما، مصاحبه كننده اداره
 مهاجرت و مترجم اداره مهاجرت(درصورت نیازشما) حضور خواهید داشت.  اگر شما به سن قانوني رسیده اید، وكیل شما هنگام

  مصاحبه حضور نخواهد داشت.
 

 هنگام پاسخگویي به سواالت اداره مهاجرت، باید بسیارشفاف باشید و تاحد امكان جزئیات را ذكر كنید، و سعي كنید كلیه اطالعات مهم
 را بخاطر داشته ومطرح كنید.

 
 آمادگي این را داشته باشید كه حرف شما را باور نكنند.  در حین مصاحبه، مصاحبه كننده اداره مهاجرت حتي ممكن است بگوید كه

 حرف شما را باور نمي كند (اگر حین مصاحبه چنین صحبتي نكند، به احتمال زیاد این را در نامه رد تقاضاي شما مي نویسد).
 

 درصورتیكه در حین مصاحبه بدلیل یادآوري مسائلي كه بر شما گذشته ،احساس مي كنید حالتان خوب نیست، خسته یا ناراحت هستید،
 این موضوع را به مصاحبه كننده بگوئید.

 
  درصورتیكه درحین مصاحبه نیاز به استراحت داشتید، موضوع را مطرح كنید- این حق شماست، نترسید

 كه درخواست كنید.
 

  اگر فكر كردید ترجمه شفاهي مشكلي دارد، بالفاصله مطرح كنید، و بخواهید
 كه این موضوع در سوابق مصاحبه ثبت شود.

 
  بعد از مصاحبه

 
 اطمینان حاصل كنید كه در پایان مصاحبه، یك نسخه از مصاحبه ضبط شده و متن مكتوب مصاحبه را دریافت كرده اید (متن كلمه به

 كلمه مصاحبه).
 

  بالفاصله بعد از مصاحبه، ممكن است صحبت با یك دوست یا همسایه به شما كمك كند-
  صحبت درخصوص احساستان و اینكه چه چیزي خوب نبوده است.  یك فهرست بنویسید از

 چیزهاي كه فكر مي كنید خوب نبوده یا فراموش كرده اید بگوئید
 

 درصورتیكه وكیل دارید، بعد از مصاحبه، خیلي سریع او را مالقات كنید.  به آنها بگوئید
  اگرچیزي خوب نبوده. آنها ممكن است در این مورد شرحي نوشته و ارسال نمایند به

 اداره مهاجرت
 

 بعد از این مصاحبه، تصمیم اداره مهاجرت درخصوص درخواست پناهجوئي تان را دریافت مي كنید.  ممكن است نتیجه را سریع
  دریافت كنید (طي چند هفته) ولي به احتمال زیاد تصمیم گیري چندین ماه زمان مي برد.

 


