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گونھ می توانم نامۀ تقاضا برای تجدید نظر (آر.آف.آر) پرونده ام کھ  یچ
 برای اسکان مجدد در ایاالت متحدۀ امریکا رد گردیده است را بنویسم؟

 
  نظر اجمالی

 
  قابل استفاده است:  شرایط ذیل باشندپناھندگان کھ دارای این رھنما برای 

 وخارج از ایاالت متحدۀ امریکا زندگی نمایند؛  .1
شھروندی و مھاجرت ایاالت متحدۀ امریکاھئیت داوران  .2 سی.اس) ادارۀ خدمات  سکان مجدد از آنھا  (یو.اس. جھت ا

 و مصاحبھ گرفتھ باشد؛ بھ امریکا 
ادارۀ خدمات شXXھروندی و مھاجرت ایاالت متحدۀ امریکا پروندۀ اسXXکان مجدد  ھئیت داوران مصXXاحبھ با انجام بعداز .3

 و ؛ گردیده باشد ا بھ ایاالت متحدۀ امریکا ردآنھ
 تصمیم گرفتھ شده ارائھ نمایند. جھت درخواست برای بازبینی تجدید نظر" را تقاضا برای بخواھند "نامۀ آنھا  .4

 
 این رھنما برای پناھندگان کھ مشخصات آنھا ذیأل ارائھ می شود قابل استفاده نیست: 

 یا  ؛را رد نموده باشدپروندۀ ھای آنھا  (یو.ان.اچ.سی.آر) پناھندگان کھ کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناھندگان .1
 یا؛ باشدرد شده  دیگر کشور ھایدر ، غیر از ایاالت متحدۀ امریکااسکان مجدد آنھا،  .2
 زندگی نمایند. ایاالت متحدۀ امریکا  حال حاضر در در .3

 

 

 
 

در مورد تجربۀ مصاحبھ خود فکر کنیدمرحلۀ اول

نامۀ ردی خود را بازبینی نمائیدمرحلۀ دوم

پروندۀ خود را تھیھ کنیدمرحلۀ سوم

مرحلۀ 
اسناد و شواھد را جمع آوری کنیدچھارم

نامۀ تقاضا برای تجدید نظر را بنوسیدمرحلۀ پنجم

نامۀ تقاضا برای تجدید نظر را ارائھ نمائیدمرحلۀ ششم

بعدأ چی اتفاق می افتد؟
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بنابراین، این نامھ را بھ دقت بنوسXXXید. شXXXما باید نامۀ یک نامۀ تقاضXXXا برای تجدید نظر پذیرفتھ می شXXXود، صXXXرفأ بطور عموم، 
بدارید. اگر نتوانید نامۀ تقاضا برای تجدید بعداز دریافت نامۀ ردی ارائھ روز  90تقاضا برای تجدید نظر خویش را در حدود 

ولیکن ادارۀ توضXXXXیح دلیل یا دالیل تاخیر آن ارائھ نمائید، با  این نامھ را می توانیدشXXXXما بفرسXXXXتید،  یینھ آننظر را در مدت مع
 90مدت زمان  درآنرا کھ  بنابر اینتحدۀ امریکا ممکن تصمیم بگیرد تا نامۀ مذکور را خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت م

 ده دریافت ننموده است نھ پذیرد. روز تعین ش
 

 مرحلۀ اول: در مورد تجربۀ مصاحبھ ی خود فکر کنید
 

. این امر باعث می شXXXناسXXXایی کنیدپروندۀ خود را  رد و یا دلیل شXXXما باید سXXXواالت ذیل را از خود بپرسXXXید تا علت، در قدم اول
 کنید:  تمرکزباالی نامۀ تجدید نظر خود شود تا شما بتوانید 

 
 داشت؟ تمرکز بیشتر و مسایلی مامور مصاحبھ کننده پیرامون چی مواردی •
 آیا مامور مصاحبھ کننده در مورد قسمتی خاص از پروندۀ شما توجھ و تمرکز می نمود؟  •
 آیا  مامور مصاحبھ کننده سوال مشابھ ی را چندین بار می پرسید؟  •
آیا مامور مصXXXاحبھ کننده در مورد مسXXXایل و نگرانی ھای خاصXXXی در مورد پروندۀ شXXXما صXXXحبت می کرد و تمرکز  •

 داشت؟ 
 از شما چی معلومات را تقاضا می نماید؟  آیا می دانستید کھ مامور مصاحبھ کننده در جریان مصاحبھ •
 آیا در جریان مصاحبھ سوء تفاھمی بمیان آمد؟ •
 وجود داشت؟ بھ درجریان مصاحآیا مترجم  •
 آیا شما با مترجم و ترجمۀ وی راحت بودید؟ •
 آیا کدام مشکلی در جریان ترجمھ یا با مترجم داشتید؟   •
 متوقف شXXXXد؟ اگر بلی، در ھمان لحظۀ کھ مصXXXXاحبھ متوقف شXXXXد چی اتفاقی ھ ی از مصXXXXاحبھآیا مصXXXXاحبھ در مرحل •

 افتاد؟  خاص
آیا مصXXXXXXاحبھ کننده بطور موقت اتاق را ترک کرد؟ اگر بلی، قبل از این کھ مصXXXXXXاحبھ کننده اتاق را ترک نماید چھ  •

 چیزی اتفاق افتاد؟ 
 مصاحبھ چقدر طول کشید؟ آیا مصاحبھ خیلی طوالنی یا خیلی کوتاه بود؟  •
شXXما را از این کھ ھمۀ داسXXتان  کنندهحبھ آیا احسXXاس کردید کھ تمام پرونده و داسXXتان خود را توضXXیح دادید؟ آیا مصXXا •

 خود را تعریف کنید متوقف کرد؟ کدام بخش از داستان خود را برای مصاحبھ کننده بیان کرده نتوانستید؟ 
مصXXاحبھ کننده تغییر کند، آیا حالت مصXXاحبھ کننده در مرحلۀ از مصXXاحبھ تغییر کرد؟ اگر بلی، قبل از این کھ حالت  •

 افتاد؟  کاری اتفاقچی 
 کر می کنید چی اشتباھی در جریان مصاحبھ صورت گرفتھ است؟ ف •

 
 مرحلۀ دوم: نامۀ ردی خود را بازبینی کنید

 
) نیز یاد می گردد. در این نامھ دلیل رد پروندۀ شما ذکر گردیده است. NOIنامۀ ردی بھ نام اطالعیھ عدم واجد شرایط بودن (

یا   ، کمیسیون بین المللی مھاجرت کاتولیگIOMیا  اسکان مجدد (سازمان بین المللی مھاجرت برای حمایت از مرکز محلی
ICMC سازمان خدمات جھانی کلیسا یا ،CWS و کمیتۀ بین المللی نجات یا ،IRC نامۀ ردی را بھ طور مستقیم، از طریق (

باید با  ، شXXماآن را بدسXXت نیاورده باشXXید اشXXد، یاپسXXت، یا ایمیل برای شXXما می فرسXXتد.  در صXXورتی کھ نامۀ ردی مفقود شXXده ب
اسXXXXXکان مجدد خویش در تماس شXXXXXوید. در نامۀ ردی ھفت گزینھ یا جعبھ وجود دارد کھ یکی از برای حمایت از  مرکز محلی

ی انتخاب گزینھ یا گزینھ ھا آنھا در نامۀ ردی شما انتخاب شده است و آن گزینھ ی انتخاب شده دلیل رد پروندۀ شما می باشد. 
 بھ توضیحات ذیل توجھ کنید! و مفھومی دارند  و در مورد این کھ آن گزینھ ھا چی معنیشناسایی کنید شدۀ در نامھ خود را 
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 نگرانی ھای ویژه بشردوستانھ" نوشتھ شده است من " ردی در نامۀ
آدرس  ایمیل شXXXXXXXما انتخاب شXXXXXXXده باشXXXXXXXد، لطفأ بھ این یک بخش خیلی دشXXXXXXXوار و نادر اسXXXXXXXت. اگر این گزینھ در نامۀ ردی

info@refugeerights.org و ما را مطلع سازید.  ایمیل بفرستید 
 

 ادعای پناھندگی" نوشتھ شده است من " ردی در نامۀ
مامور مصXXXاحبھ کننده تصXXXمیم گرفتھ اسXXXت کھ تعریف پناھنده یا پناھجو برای شXXXما صXXXدق نمی کند. در این بخش دو گزینھ ی 

در نامۀ  این گزینھ ھا ممکن یا ھر دودیگر وجود دارد کھ عبارت اند از الف: "شکنجھ" و ب) "شاخص مواظبت شده". یکی 
ا پناھنده برای شXXما صXXدق امور مصXXاحبھ کننده فکر می کند تعریف پناھجو یچرا م دلیل اینکھ اشXXده باشXXد تانتخاب  ردی شXXما
 توضیح شده باشد.  نمی کند

 
صورتی کھ گزینۀ  شد، مامور مصاحبھ کننده بدین باور است کھ اول در  شده با شما نشانی  "شکنجھ" در نامۀ ردی 

 در آینده مورد گرفتید یا ترس مناسبی از این کھتوانستید ثابت سازید کھ در گذشتھ مورد آزار و شکنجھ قرار ھ شما ن
شکنجھ  شکنجھ و آزار باید نشان دھندۀ آسیب جدی بھ گونھ ی فزیکی مانند تھدید بھ وجود ندارد قرار گیردآزار و   .

ترس شXXXما ھنگامی مناسXXXب و  مرگ یا حملۀ غیر فزیکی مانند اجازه ندادن بھ انجام عبادات و مراسXXXم مذھبی باشXXXد.
برای دیگران در  حوادثما اتفاق افتاده باشXXد و یا مشXXخصXXی برای شXX وادثمار می رود در صXXورتی کھ حبشXXمعتبر 

 صورت گرفتھ باشد. قرار داشتند  کشور شما کھ در شرایط مشابھ با شما
 

اگر گزینۀ دوم "شاخص مواظب شده" در نامۀ ردی شما نشانی شده باشد، مامور مصاحبھ کننده بدین باور است کھ 
، خاص بھ یک دین و یا مذھب خاص، مربوط بودن بھ ملیت ر باور داشXXXXXXتننتوانسXXXXXXتید ثابت سXXXXXXازید کھ بناب شXXXXXXما

 عضویت بھ گروپ خاص اجتماعی یا داشتن عقیده سیاسی تحت شکنجھ یا آزار قرار گرفتھ اید.
 

ممکن زمانی در ایاالت متحدۀ امریکا منحیث پناھنده پذیرفتھ شود کھ وی بنابر نژاد، دین، ملیت، عضویت در گروپ  فرد یک
شکنجھ برای وی وجود داشتھ باشد.  شکنجھ قرار گرفتھ باشد و یا در آینده ترس از  سیاسی مورد  خاص و یا داشتن عقیده ی 

 خارج از کشور خود قرار داشتھ باشد.  پناھندگیھنگام درخواست  در اکثر موارد، این اشخاص باید
 

 مثال ھای از افرادی کھ تعریف "پناھنده" بھ آنھا صدق می کند ذیأل ارائھ شده است:
بعداز  2004در زمان افزایش تنش ھا مذھبی و اجتماعی در اوایل سXXال احمد یک مرد سXXنی از بغداد، عراق اسXXت.  •

مورد تھدید قرار گرفت. مغازه بقالی وی در  ھ، وی توسXXط ملیشXXھ ھای شXXیعی عراقیحملۀ ایاالت متحدۀ امریکا باال
شد و برادر وی در اگست  2005جون  سپتمبر،  وی 2005بھ آتش کشیده  از  تماس تلیفونی را اختطاف گردید. در 

جانب کسXXی کھ ادعا می کرد ملیشXXھ شXXیعھ باشXXد دریافت نمود و در این تماس تلیفونی بھ وی اتھام ارتداد و ھمکاری 
بھ نیروی ھای امریکایی داده شXXXXد. احمد ھمسXXXXر و دو طفل خود را بھ بصXXXXره برد تا با خانوادۀ ھمسXXXXر خود زندگی 

 اردن فرار نمود. کشور ی را بریدند و وی بھ ، بھ وی اطالع رسید کھ سر برادر و2006نماید. در جنوری 
سال سن داشت  22 کھ ایشان ادۀ مسلمان زاده شده است ولیکن زمانیھیتام یک مرد مصری است کھ در یک خانو •

کلیسXXXا اشXXXتراک می کرد ولیکن ھنگامی کھ ھمسXXXایھ  جلسXXXات و عبادات درگاھی در بھ دین مسXXXیحت گروید. وی گاه
را متوقف کرد. وی در خفا مراسXXم و عبادات دینی خود را انجام می  ام رفتن بھ کلیسXXای شXXک کردند، ھیتھای  بر و

داد و در بیرون تظاھر بھ مسXXXXلمان بودن می کرد. ھیتام سXXXXپس با یک زن مسXXXXیحی بنام ماریا رابطۀ عاشXXXXقانھ ایجاد 
مرد نزد ھیتام آمد و بھ وی نمود ولیکن بنابر پیچیدگی ھای مذھبی آنھا با ھم ازدواج کرده نتوانسXXXXتند. یک روز یک 

 گفت کھ اگر وی مسیر خود را عوض نکند کشتھ خواھد شد. ھیتام و ماریا سپس بھ ترکیھ فرار نمودند. 
سوری از داریا  • سوریھ است.واقع در سمیھ یک زن  شد و  اردمان، محلھ ی وی بمب2005در اپریل  قسمت جنوبی 

شوھر و دو پسرچندین عضوی خانو سالھ وی کھ از این حادثھ کش وی ادۀ بشمول  شش  سمیھ و یک دختر  شدند.  تھ 
 لبنان فرار نمایند تا با برادر سمیھ کھ در یک کمپ در آنجا از سوریھ بھ جان سالم بدر برده بودند تصمیم گرفتند 
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مورد  شXXوند. در مسXXیر راه، آنھا با گروپ افراد مسXXلح روبرو شXXدند و بھ اتھام حمایت از رژیم زندگی می کرد یکجا •

شدند تا مجددأ  تجاوز سمیھ توانست ندبھ داریا برگردقرار گرفتند. آنھا مجبور  از مرز اردن عبور  در نھایت ولیکن 
 کند. 

 
 یأل ارائھ شده است:مثال ھای از افرادی کھ تعریف "پناھنده" بھ آنھا صدق نمی کند ذ

بعداز ھجوم  کار در ترکیھ رفت و کسب و برای 1998احمد یک مرد شیعھ از شھر بغداد عراق است. وی در سال  •
ایاالت متحدۀ امریکا باالی عراق وی نتوانسXXت بھ عراق برگردد. احمد از رفتن مجدد بھ عراق ترس ندارد. ولیکن، 

 برود. و می خواھد برای گرفتن وظیفھ بھ اروپا  هدر این اواخر احمد اجازه کار خود در ترکیھ را از دست داد
صحی بھ  • سودانی است کھ با ویزای  سفر کرده است. مراد یک مرد  سیب ندیده اردن  وی از اثر جنگ در دارفور آ

قرار دارد. احمد در نظر دارد بد در حالت وخیم و اسXXت. وی نمی خواھد بھ سXXودان برگردد زیرا اقتصXXاد آن کشXXور 
 تا ادامۀ تداوی خود را در ایاالت متحدۀ امریکا انجام دھد. 

 
 دیگران" نوشتھ شده است آزار و شکنجۀ "من  ردی در نامۀ

مامور مصXXXاحبھ کننده تصXXXمیم گرفتھ اسXXXت کھ شXXXما دیگران را تحت آزار و شXXXکنجھ قرار داده اید یا در آزار و اذیت دیگران 
مواظبت کرده باشید کھ در آن دیگران مورد شکنجھ قرار گرفتھ  ی بطور مثال، اگر شما از زندان معاونت کرده اید.کمک و 

سواالت را باشند و یا زندان شکنجھ دیگران کمک نموده باشید.  این  شما ممکن در  ی ھا را بھ زندان حمل و نقل نموده باشید، 
 از خود بپرسید: 

 آیا بھ مامور مصاحبھ کننده گفتید کھ خدمت سربازی انجام داده اید؟  •
 خدمت سربازی خود را چی گونھ توضیح دادید؟  •
 ؟ داشتید سازمان خاصعضویت یا شمولیت در  آیا بھ وی گفتید کھ شما •
 از این کھ چی فعالیت ھای را در آن سازمان ھا انجام داده اید چی گفتید؟  •

 
 اسکان مجدد قطعی" نوشتھ شده است من " ردی در نامۀ

غیر از کشXXور اصXXلی خود بطور کامل و قطعی اسXXکان  دیگری تصXXمیم گرفتھ اسXXت کھ شXXما در کشXXورمامور مصXXاحبھ چنین 
 مجدد شده و سکونت اختیار کرده اید.  این سواالت را از خود بپرسید:

 زندگی نمودید؟ ، شما در چی کشوری بعداز فرار از کشور خود •
 آیا از یکی از آن کشور ھا پیشنھاد اقامت دائمی را دریافت نموده اید؟  •
شما پیشنھاد داشتن اقامت دائمی را دریافت نمودید، زندگی خود در آن کشور ھا را چیگونھ بھ مامور مصاحبھ  • اگر 

 کننده توضیح نمودید؟ 
 

 قابلیت پذیرش" نوشتھ شده است من " ردی در نامۀ
 دارای یک سطریست کھ با دست نوشتھ است و در آن یکی از مثال ھای ممکن ذیل ارائھ گردیده باشد:  اول بخش: 1بخش 
• INA § 212 (a)(6)(C) –  ت کھ آگاھانھ معلومات مھم تحریفXXXXXXXارائھ معلومات غیر واقعی: این بدین معنی اس

 گردیده و غیر واقعی ارائھ شده است.
• INA § 212 (a)(2)(A)(i)(I) –  ان دھندۀXXXتھ نشXXXت کھ پناھنده در گذشXXXد. این بدین معنی اسXXXاد می باشXXXجرم و فس

 مجرم شناختھ شده است یا ارتکاب بھ بعضی از جرایم و رفتار ھای کھ شامل این بخش می شود را پذیرفتھ است.
• INA § 212 (a) (3) (B) –  تیXXXXتراک یا کمک بھ فعالیت ھای تروریسXXXXارائھ کمک ھای مادی بھ تروریزم.   اش

دادن غذا یا  ا بھ گونھ ی خیلی اندک مانندین بخش می گردد. بعضXXXXأ این کمک ھا می تواند بطور مسXXXXتقیم یشXXXXامل ا
حمل و نقل عضXXوی از گروه تروریسXXتی ارائھ شXXده باشXXد. ھر گروپی کھ از نیرو و قوه بطور غیرقانونی و بھ گونۀ 

 بھ حساب می آید. خشونت آمیز استفاده نماید بطور احتمالی منحیث سازمان تروریستی
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 رد شده باشد، از خود این سواالت را بپرسید:  INA § 212 (a)(3)(B)ما بطور مشخص بنابر اگر پروندۀ ش
 آیا شما در مورد ارائھ کمک مالی بھ افراد یا سازمان ھا در جریان مصاحبۀ خود صحبت کردید؟  •
فراھم آوری آیا در جریان مصXXXXXXاحبھ خود در مورد ارائھ کمک ھای غذایی، سXXXXXXرپناه، مسXXXXXXاعدت ھا و یا  •

 بھ افراد و سازمان ھا صحبت کردید؟ سودی 
 آیا در مورد حمایت خود از سازمانی صحبت کردید؟  •
 آیا در مورد تشویق دیگران برای عضویت در سازمانی در جریان مصاحبھ خود صحبت کردید؟  •
ا چنین گروپی حتی بسپری نمودن زمان آیا در جریان مصاحبھ خود در مورد عضویت با گروپ خاص یا  •

 سپری کردن زمان با این گروپ نداشتید صحبت نمودید؟ غیر از  اگر گزینھ ی
 

صXXورتی کھ  در در این بخش بیان می گردد. تا مورد اسXXتثناء قرار گیرد نمائید خواسXXتاینکھ آیا شXXما می توانید در  :2بخش 
سی) می  حمایت از نمی توانید مساعدت ھای حقوقی را بدست آورید، مرکز محلی سی.ام. اسکان مجدد (مانند آی.او.ام یا آی.

فورمۀ کمک نماید. بطور خودکار شما حق مورد استثناء قرار گرفتن را ندارید، بنابراین باید نشان  این تواند شما را در تکمیل
XXXتاندھید کھ بنابر دالیل بشXXXتثناء قرار ھر دوسXXXدن با خانواده و یا بمنظور منافع ملی، مورد اسXXXنگرانی ھای در زمینۀ یکجا ش ،

اسXXکان مجدد ارائھ  از حمایتمحلی برای را از طریق مرکزدر صXXورتی کھ این درخواسXXت  گرفتن برای شXXما مناسXXب اسXXت. 
XXXاری ھای کھ در کشXXXواھد جدیدی از تھدیدات و فشXXXما باید شXXXای می دارید، شXXXوری کھ زندگی می نماید، روابط خود با اعض

خانواده مقیم در ایاالت متحدۀ امریکا و تقسXXیم اوقات اسXXکان مجدد در امریکا، تعلق با ایاالت متحدۀ امریکا مانند کار با دولت 
نوع اسXXXتثنائی  برای بعضXXXی از حاالت غیر قابل پذیرش ھیچ ایاالت متحدۀ امریکا را در این درخواسXXXت درج و ارائھ بدارید. 

قاضXXXXا برای تجدید نظر مؤفق یک نامۀ تنمود،  مغلوبو  بھ چالش کشXXXXیدوجود ندارد. تنھا روشXXXXی کھ می تواند نامۀ ردی را 
سایی  شنا سایر دالیل مانند عدم ارائھ ادعای پناھندگی غیر قابل پذیرش  شما بنابر  صورتی کھ درخواست پناھندگی  است. در 

 درخواست نمائید تا مورد استثناء قرار گیرید مگر این کھ نامۀ تجدید نظر شما موفق باشد.شده باشد، شما نمی توانید 
 

 آمده استقابلیت اعتبار" من " ردی در نامۀ
در این نامھ آمده اسXXت کھ مامور مصXXاحبھ  اعتبار ننموده اسXXت.  ارائھ نمودید شXXما کھ مامور مصXXاحبھ بھ بعضXXی از ادعا ھای

ارائھ  در زمینھ کننده این نگرانی ھا را با شXXما در جریان مصXXاحبھ صXXحبت نموده اسXXت و شXXما نتوانسXXتید توضXXیحات الزم را
 نمائید.  دو لست اضافی از گزینھ ھای نشانی شده نیز باید ضمیمھ این نامھ باشند. 

 
این موارد  ا ارائھ نمودید و غیر قابل اعتبار بھ حسXXXاب آمده اسXXXت را بیان می دارد. موضXXXوع کھ شXXXم این گزینھ ھا : 1لسeeeت 

ھمان پنج موضوع (نگرانی ویژۀ بشردوستانھ، ادعای پناھندگی، آزار و اذیت دیگران، اسکان مجدد قطعی و قابلیت پذیرش) 
 و "سایر موارد" است کھ در باال در مورد آن بحث شد.

 
این کھ چرا مامور مصXXXاحبھ کننده احسXXXاس نمود کھ شXXXما با وی صXXXادق نبودید را شXXXامل دلیل مبنی بر  این گزینھ ھا: 2لسeeeت 

 مشخص می سازد. عالوه برآن، پنج دلیل دیگر نیز وجود دارد کھ عبارت اند از:
 ناسازگاری و تناقض در اظھارات در جریان مصاحبھ کھ شما بھ مامور مصاحبھ کننده بیان داشتید.  •
مواردی را کھ در جریان مصXXXاحبھ ارائھ نمودید با سXXXایر شXXXواھد (مانند اخبار، گزارش عامھ و غیره) در تناقض و  •

 ناسازگاری قرار دارد. 
 پاسخ ھای شما بھ سواالت مھم دارای جزئیات کافی نبوده است.  •
عامھ مانند وضXXXعیت کلی گواھی نامھ ی شXXXما برای مامور مصXXXاحبھ کننده با در نظر داشXXXت آنچھ آنھا از اطالعات  •

 کشور شما می دانند "قابل باور" نبوده است. 
 و سایر موارد.  •
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 این سواالت را از خود بپرسید: 
مصXXاحبھ با ادارۀ خدمات و شXXھروندی ایاالت متحدۀ امریکا (یو.اس.سXXی.آی.اس) را بھ یاد بیاورید.  آیا موضXXوعاتی  •

 داشتھ است؟ قبلی شما تفاوت و تناقض  گونھ ی بوده است کھ با مصاحبھ ھایدر این مصاحبھ ارائھ داشتید بھ کھ را 
 خود را تکرار کنید؟  یا پروندۀ آیا مامور مصاحبھ در جریان مصاحبھ از شما خواست تا قسمتی از داستان •
ضربھ • شما بازماندۀ یک  شما از مشکل بھ خاطر آوردن جزئیات داستان خود رنج می  روانی آیا  (تروما) استید؟ آیا 

برید و نمی توانید آنھا را بطور یکسان بھ یاد آورید؟ آیا شما تحت درمان روانی قرار دارید؟ آیا شما این موضوعات 
 را بھ مامور مصاحبھ کننده بازگو کردید؟ 

 
 من "سایر موارد" ذکر شده است ردی در نامۀ

شده است. شما بنابر دالیل امنیتی رد  شده  درخواست پناھندگی  صحبت ن پیرامون موضوع امنیتی ممکن در جریان مصاحبھ 
. برگشXXت و صXXورت می گیرد تشXXخیص داده شXXده باشXXدباشXXد ولیکن در جریان ارزیابی و تحقیقات امنیتی کھ بعداز مصXXاحبھ 

شد کھ نشان  ۀنامخیلی نادر و تقریبأ ناممکن است.  تغییر این چنین تصمیم تقاضا برای تجدید نظر باید نشان دھندۀ مدارکی با
 دھد شما تھدیدی برای امنیت و مصئونیت ایاالت متحدۀ امریکا نمی باشید.  

 پروندۀ خود را تھیھ کنیدمرحلۀ سوم: 
 

) ارائھ جزئیات در مورد این کھ مامور مصXXXاحبھ کننده 1نامۀ تقاضXXXا برای تجدید نظر شXXXما باید دلیل ردی پروندۀ شXXXما را با (
) ارائھ شXXXواھد جدید کھ بتواند باعث تغییر در 2(و/یا مرتکب یک اشXXXتباه اسXXXاسXXXی گردیده کھ باعث رد پرونده گردیده اسXXXت 

، ممکن است این ید نظر حاوی این موارد نباشدر صورتی کھ نامۀ تقاضا برای تجدگردد بھ چالش بکشد. د گرفتھ شده تصمیم
 نامھ مجددأ رد گردد. 

 
 چی نوع اشتباه اساسی باعث می شود تا پروندۀ من در برنامۀ پذیرش مھاجرین ایاالت متحدۀ امریکا مجددأ باز گردد؟

باید بھ مامور ادارۀ خدمات شXXXXXھروندی و مھاجرت ایاالت متحدۀ امریکا نشXXXXXان بدھید کھ آنچھ باعث رد پروندۀ شXXXXXما گردیده  
 اشتباه بوده است. برای این کھ تصمیم بگیرید کھ این اتفاق افتاده است، سواالت ذیل را از خود بپرسید: است یک 

خود را  و پروندۀ کننده بھ شما اجازه داد تا قسمت ھای مھم داستاندر جریان مصاحبۀ پناھندگی، آیا مامور مصاحبھ  .1
 توضیح نمائید؟ 

 آیا بخش ھای از داستان شما است کھ مامور مصاحبھ کننده در مورد آن از شما سوالی نکرده باشد؟  .2
کھ با خود در  ت کننده راجازه داد تا شXXXواھد و مدارک حمایآیا در جریان مصXXXاحبۀ مامور مصXXXاحبھ کننده بھ شXXXما ا .3

 را توضیح نمائید؟   داشتیدمصاحبھ 
ز شXXما پرسXXید را شXXامل پروندۀ خود بسXXازید، آیا مامور مصXXاحبھ کننده احمایت کننده نتوانسXXتید شXXواھد و مدارک  اگر .4

 را درج پرونده ننموده اید؟ این شواھد و مدارک کھ چرا 
صورتی کھ مامور مصاحبھ کننده بدین باور بود کھ در داس .5 شما خواست در  شما تناقض وجود دارد، آیا وی از  تان 

 تا این تناقضات و ناسازگاری ھا را توضیح نمائید؟ 
 

مثال ھای کلی از اشتباھات جدی ذیأل ارائھ شده است. این لست کامل نیست. مبتکرانھ و واقعبینانھ در مورد پروندۀ خود فکر 
 کنید. ھمیشھ واقعیت را بیان نمائید. 

پناھندگی، مامور مصXXاحبھ کننده از شXXما تقاضXXا ننمود تا واقعیت ھای مھم ادعای مھاجرت خود را بیان  در مصXXاحبۀ •
 بدارید. 

مثال: در مصXXXXاحبۀ پناھندگی خویش، سXXXXمیرا گفت کھ قبآل دسXXXXتگیر شXXXXده بود ولیکن توضXXXXیح نداد کھ آن 
دسXXتگیری و توقیف دسXXتگیری بصXXورت اشXXتباھی رخ داده اسXXت. مامور مصXXاحبھ کننده از وی در مورد 

 سوالی نپرسید و سپس درخواست پناھندگی وی را بھ دلیل دستگیری رد نمود.
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شما نتوانستید مدارک و شواھدی را در مصاحبۀ پناھندگی خود شامل سازید و مامور مصاحبھ کننده از شما نپرسید  •
 کھ چرا شواھد شامل پرونده نگردیده است. 

پناھندگی، مالک گفت کھ فامیل اش وی را مجبور نمود تا بنابر دالیل مذھبی منزل را  مثال: در مصXXXXXXاحبۀ
ترک کند. مالک نتوانسXXت شXXواھد و ثبوت کھ وی مجبور بھ ترک منزل شXXده بود را در مصXXاحبھ پناھندگی 
 خود ارائھ نماید زیرا این شXXواھد و مدارک با دوسXXت اش در کشXXور اصXXلی قرار داشXXت. مصXXاحبھ کننده بھ

 مالک فرصت نداد تا توضیح دھد چرا ثبوت و شواھد را در پروندۀ خود شامل ننموده است. 
در مصXXاحبۀ پناھندگی، مامور مصXXاحبھ کننده بھ شXXما اجازه ندارد تا تناقضXXات در داسXXتان خود را توضXXیح و تشXXریح  •

 . نمائید
 

 ؟گردد ذیرش مھاجرین ایاالت متحدۀ امریکاپروندۀ در برنامۀ پ می تواند باعث باز نمودن مجدد چی نوع شواھد جدید
این اطالعات جدید نمودید شXXXXXXما باید اطالعات جدیدی را ارائھ بدارید.  بیانبرای حمایت از ادعا ھای کھ در مصXXXXXXاحبھ اولی 

میتواند شواھدی باشد کھ شما در جریان مصاحبھ پناھندگی با خود داشتید ولیکن آنرا با خود در مصاحبھ نیاوردید و یا این می 
شما بعداز انجام مصاحبھ آنرا جمع آوری نموده اید.  شد کھ  شواھد جدید باید مربوط بھ دلیل کھ بھ اساس آن تواند اطالعاتی با

ناھندگی شما رد شده است باشد.  بطور مثال، در صورتی کھ شما در گذشتھ یک جرم جدی را مرتکب شده باشد، درخواست پ
شواھد جدیدی کھ نشان دھد شما از شکنجھ و آزار ترس دارید احتماأل نمی تواند دلیل رد درخواست پناھندگی شما را رسیدگی 

 نماید.
 

 مرحلۀ چھارم: جمع آوری مدارک و شواھد 
 

 بسازم؟نامۀ تقاضا برای تجدید نظر ام  گونھ بدانم کھ چی شواھدی را باید شامل چی
 برای این کھ بدانید چی شواھدی ممکن در نامۀ تقاضا برای تجدید نظر شما کمک می کند، در مورد سواالت ذیل فکر کنید. 

 ؟باشیده یا شواھدی دارید کھ در جریان مصاحبۀ اولی آنرا ارائھ نکردمدارک و  آیا با خود •
شواھدی • شناسایی، وغیرهو مدارکی مانند  آیا  شخصی، کارت ھای  مربوط بھ ادعای پناھندگی  اسناد نامھ ھا، اسناد 

شما شما زندگی می نماید  در کشور اصلی ۀ  کھعضوی از خانواده، دوست یا ھمسای شما وجود دارد کھ بتواند بھ 
 ارسال نماید؟

پناھندگی شXXXما وجود دارد کھ بتوانید از اداره یا سXXXازمانی آنرا بدسXXXت آورید آیا اسXXXناد و شXXXواھدی مربوط بھ ادعای  •
(بطور مثال، اسXXناد صXXحی را از بیمارسXXتان یا از پزشXXک، گزارش پولیس را از اداره پولیس محلی، یا کاپی دیپلوم 

 )؟یا دانشگاه را از مدرسھ
بتواند ادعای شXXXXXما را تقویت نماید و دوسXXXXXتی یا آیا داسXXXXXتان ھای در روزنامھ ھا، مجالت، یا انترنت وجود دارد کھ  •

شما بفرستد یا خود آنرا از طریق انترنت بدست آورید (بطور مثال،  عضوی از خانواده آنرا از کشور اصلی برای 
داسXXXXتان در روزنامھ کھ در مورد خطرات محل زندگی شXXXXما، تصXXXXاویر از انترنت کھ نشXXXXان دھد در قریھ کھ شXXXXما 

 ھ صورت گرفتھ است را نشان دھد)؟زندگی می نمودید حمل
شد یا آنرا تخریب کرده  • شده با شما مفقود  سربازی یا نامھ تھدید آمیزی) از نزد  سناد مھمی (مانند کارت ھویت  اگر ا

 باشید، آیا فردی را می شناسید تا یک نامۀ را بنویسد و آنچھ دیده است را در آن نامھ توضیح نماید؟
ھ بھ شما اتفاق افتاده است و برای پروندۀ شما مھم باشد را با خود ندارید (بطور مثال، اگر شما سند و مدارکی از آنچ •

شXXXما مورد ضXXXرب و شXXXتم قرار گرفتید، تھدید شXXXدید، یا در خفا زندگی می کردید)، آیا کسXXXی را می شXXXناسXXXید کھ این 
 ا بفرستد؟حوادث را مشاھده کرده باشد و یک نامۀ را از آنچھ دیده است را بنویسد و برای شم

اگر فکر می کنید کھ دلیل رد پروندۀ شXXXما این بوده اسXXXت کھ نتوانسXXXتید ثابت سXXXازید کھ رابطۀ خانوادگی شXXXما معتبر  •
 محلی ) را با نامۀ تقاضXXXا برای تجدید نظر بفرسXXXتید، شXXXما باید با مرکزDNAاسXXXت و می خواھید شXXXواھد دی ان آ (

العمل ھا یا روش ھای کاری در این زمینھ آنھا در مورد طرزاسXXXXXXکان مجدد خود در ارتباط شXXXXXXوید و از حمایت از 
 باشد . قبول  تا اطمینان حاصل کنید کھ شواھد جدید شما قابلسوال کنید 
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 ؟شامل نامھ ام نمایم چی نوع اسنادی را من می توانم
شود.    شامل نمود ذیأل ارائھ می  شواھدی را کھ می توان با نامۀ تقاضا برای تجدید  این لست کامل نیست. انواع عام اسناد و 

 مبتکرانھ و واقعبینانھ در مورد پروندۀ خود فکر کنید. ھمیشھ واقعیت را بیان نمائید. 
شXXخص کھ آنرا ارائھ می نماید اعالم می دارد  اعالمیھ یک نامھ ایسXXت کھ در آن حقایق درج می باشXXد واعالمیھ ھا:  •

کھ تمام موارد مندرج در اعالمیھ درسXXXت و واقعیت دارد.  یک دوسXXXت یا عضXXXوی از خانواده می تواند اعالمیھ را 
برای حمایت از نامۀ تقاضXXا برای تجدید نظر شXXما بنویسXXد و امضXXاء نماید.  در اعالمیھ آنھا باید آنچھ را کھ آنھا دیده 

بدارند.  شXXXما نیز می توانید یک اعالمیھ ی را بنوسXXXید و توضXXXیح بدھید کھ چرا تصXXXمیم   می دانند را توضXXXیحاند و 
XXده را با نامۀ تقاضXXت و اعالمیھ تھیھ شXXتباه اسXXما اشXXده مبنی بر رد پروندۀ شXXا برای تجدید نظر ارائھ بدارید. گرفتھ ش

. شXXXما باید توضXXXیح و ارائھ گردد ھر دو مورد مذکوراعالمیھ باید یک اشXXXتباه اسXXXاسXXXی بشXXXمول شXXXواھد جدید یا در 
 کنید. تا حد کھ ممکن است در اعالمیھ خود جزئیات کافی را شامل سازید. امضاء اعالمیھ خود را 

سربازی، نامۀ شما می توانید از گواھی تولد، گواھی فوت، مدارک پزشکی، کتاب رھنمای خدمت   مدارک رسمی: •
اگر با سازمان غیر دولتی بین المللی و گزارشات پولیس در حمایت از نامۀ تقاضا برای تجدید خویش از کارفرمای 

 کنید. ھیچگاه از مدارک جعلی و تقلبی در نامۀ تقاضا برای تجدید نظر خود استفاده ننظر خویش استفاده نمائید. 
نامۀ تقاضXXا برای تجدید نظر شXXما عالوه بر مدارک رسXXمی، سXXایر شXXواھد می تواند از  :حمایت کنندهسXXایر شXXواھد  •

حمایت نماید. ابتکارانھ فکر کنید. بطور مثال، تصXXXXاویر، بالگ ھا، پسXXXXت ھای در رسXXXXانھ ھای اجتماعی، پیام ھای 
کشور اصلی یا کشوری کھ در آن پناھنده  ی کتبی، ایمیل ھا، نامھ ھای تھدید آمیز یا داستان ھای کھ در روزنامھ ھا

 کمک نماید. شدید می تواند شما را 
 

 در مورد این مدارک چی باید بگویم؟
نکرده اید باید در نامۀ تقاضXXXXا برای تجدید نظر خود  و ارائھ ویش اسXXXXتفادهاولی خشXXXXواھدی را در مصXXXXاحبۀ در صXXXXورتی کھ 

کردید. بطور مثال، شXXما ممکن شXXواھدی را با خود در مصXXاحبھ داشXXتید، ولیکن ندانسXXتید کھ این کار را  توضXXیح دھید کھ چرا 
 ه و ارائھ نکردید. آن مداراک را بھ وی نشان ندادمامور مصاحبھ تقاضای آن مدارک را نموده است و بنابراین 

 
 من نمی توانیم ھیچ سندی را بدست بیاوریم

شواھد مھمی را بدست آ ورید باید در نامۀ تقاضا برای تجدید نظر خویش توضیح دھید کھ چرا چنین مدارک وقتی نمی توانید 
شما در منزل خود بدست آورده بودید و آنرا  شواھدی را بدست آورده نمی توانید. بطور مثال، اگر نامۀ تھدید آمیزی را کھ  و 

نامھ را نگھ کرده نتوانستید.  استفاده از اسناد و  دور انداختھ اید، در نامۀ تقاضا برای تجدید نظر خود توضیح دھید کھ چرا آن
مدارک جعلی و تقلبی باعث رد فوری یا ھمیشXXگی نامۀ تقاضXXا برای تجدید نظر شXXما خواھد گردید. حتی اگر فکر می کنید کھ 

اورید، موجودیت یک سXXند خاص در نامۀ تقاضXXا برای تجدید نظر شXXما خیلی مھم اسXXت و لیکن شXXما نمی توانید آنرا بدسXXت بی
استفاده کنید. در عوض برای نشان دادن چنین معلوماتی از روش ھای دیگر ھیچ گاه کاپی جعلی و تقلبی آنرا بدست نیاورید. 

کھ در آن معلوماتی را کھ شما بخواھید تا نامۀ را بنویسد و برای شما بفرستد از عضوی خانواده یا ھمسایھ خود  بطور مثال، 
 بھ آن ضرورت دارید توضیح شده باشد. 

 مرحلۀ پنچ: نامۀ تقاضا برای تجدید را بنوسید
 

 جملھ) 5-3: مقدمھ (1بخش 
مقدمۀ مختصXXری از این کھ چرا باید نامۀ تقاضXXا برای تجدید نظرشXXما پذیرفتھ شXXود را طی سXXھ الی پنج جملھ بنوسXXید. این کھ 

 چگونھ یک اشتباه جدی باعث رد درخواست پناھندگی شما گردید و یا چگونھ شواھد جدید نشان می دھد کھ باید شما اسکان 
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سازید.  شامل  شوید را باید در این بخش  شدن مجدد  سپری  شما نامۀ تقاضا برای تجدید نظر خویش را بعداز  صورتی کھ  در 
 این نامھ دارید (بطور مثال،  ھنگامبرای ارائھ دیر و مناسبی دلیل خوب شما رائھ می دارید، توضیح دھید کھروزه ا 90موعد 

صحی  شما نامۀ ردی را بدست نیاورده بودید، و صحبت نمی توانید و نوشتھ کرده نمی توانید، مشکالت  یا بھ لسان انگلیسی 
 جدی دارید وغیره). 

 
 صفحھ) 5-1: داستان شما (2بخش 

داسXXتان خود را در این بخش توضXXیح دھید. در این مرحلھ بطور مفصXXل این کھ چرا می خواھید اسXXکان مجدد گردید و این کھ 
مجدد چی اتفاق افتاد را توضXXXیح نمائید. داسXXXتان خود را بھ گونھ ی کھ اتفاق افتاده اسXXXت را در مصXXXاحبۀ شXXXما برای اسXXXکان 

توضXXیح دھید. در توضXXیح داسXXتان خود دروغ و مبالغھ نکنید. گفتن واقعیت مھم اسXXت. ھر نوع دروغ یا مبالغھ باعث می شXXود 
 اجرت در آینده رد گردند.تا نامۀ تقاضا برای تجدید نظر و سایر درخواست ھای بعدی شما برای مھ

 
 صفحھ) 2-1: ادعا پناھندگی (3بخش 

شویداین کھ  شرایط بھ حساب آورده  شما نباید از اسکان مجدد غیر واجد  صدق می کند و چرا  شما   چرا تعریف "پناھنده" بھ 
شما  باید نشان دھید را در ابن بخش توضیح دھید سازید،  کھ در "گذشتھ مورد آزار . برای این کھ پناھنده بودن خود را ثابت 

و اذیت قرار گرفتید یا ترس معتبر از تحت شXXXXXXXکنجھ و آزار قرار گرفتن در آینده برای شXXXXXXXما بنابر باور ھای دینی، مذھبی، 
 ملیت، عقاید سیاسی یا عضویت با گروپ خاص اجتماعی وجود دارد."

 
 )صفحھ 5-1شواھد جدید ( ارائھ توضیح مفصل از اشتباه جدی و یا  :4بخش 

توضXXیحات مفصXXلی در مورد اشXXتباه مامور  این بخش باید در محراق توجھ نامۀ تقاضeeا برای تجدید شeeما قرار داشeeتھ باشeeد. 
مصXXاحبھ کننده کھ باعث رد پروندۀ شXXما گردید و یا شXXواھد جدید کھ ارائھ می دارید و اینکھ چرا نامۀ تقاضXXا برای تجدید نظر 

درج نمائید. شما باید ھمۀ معلومات جدید و یا اشتباھات کھ نشان دھد چرا باید نامۀ ردی شما باید پذیرفتھ شود را در این بخش 
 ارائھ بدارید.  در این بخش شما پس گرفتھ شود را

 
 مرحلۀ ششم: ارائھ نامۀ تقاضا برای تجدید نظر

 
لطفأ بھ این ویب سXXXXایت ھا مراجعھ  ،ھ نموده و بفرسXXXXتیدرای تجدید نظر خود را ارائبرای این کھ بدانید کجا باید نامۀ تقاضXXXXا ب

 نمائید:
 ی تجدید نظررائۀ نامۀ تقاضا برابرای ا قامناطق واقع در اروپا، آسیای میانھ و افری •
 مناطق واقع در اقیانوسیھ آسیا برای ارائھ نامۀ تقاضا برای تجدید نظر  •
 ارائۀ نامۀ تقاضا برای تجدید نظرمناطق واقع در امریکای التین، کانادا و جزایر دریای کاریب برای  •

  
نامۀ ھای تقاضXXا ویب سXXایت ھای کشXXوری کھ شXXما در آن مصXXاحبھ شXXده اید رھنمای ھای در زمینۀ ارائھ در صXXورتی کھ در 

، IOM ،ICMCاسXXXXXکان مجدد پناھندگان (مانند محلی برای حمایت از لطفأ با سXXXXXازمان ھای  برای تجدید نظر وجود ندارد، 
IRC ،HIAS یا ،CWS .در تماس شوید ( 

 
، ما بھ تاکید پیشeeeeeeنھاد می کنیم تا شeeeeeeما با سeeeeeeازمان محلی حمایت از اسeeeeeeکان مجدد خویش در مورد ارائھ و عالوه بر این

فرستادن درست نامۀ تقاضا برای تجدید نظر خویش بدون در نظرداشت محل و موقعیت تکمیل این نامھ حتمی مشورت ھای 
 الزم را انجام بدھید. 

 
 مواری کھ باید بھ خاطر داشت عبارت اند از: 

 نامۀ تقاضا برای تجدید نظر خود را بھ انگلیسی تایپ کنید. از یک مترجم قابل اعتماد استفاده کنید.  •
 سیاه امضاء کنید.  بھ رنگ شما باید صفحۀ آخری نامۀ تقاضا برای تجدید نظر خود را بھ قلم یا خودکار •
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اعالمیھ ھا، تصاویر اسناد رسمی، و شواھد حمایوی را در اخیر نامۀ تقاضا برای تجدید نظر خود ضمیمھ یا پیوست  •
 کنید. لطفأ بھ یاد داشتھ باشید کھ ترجمھ ی اسناد و مدارک خود را نیز شامل نامۀ خود نمائید. 

 
 بعدأ چی اتفاق می افتد؟

 

نظرحد اقل سXXھ الی شXXش ماه طول می کشXXد. اگر بعداز سXXپری شXXدن سXXھ ماه پاسXXخی در پاسXXخ بھ نامۀ تقاضXXا برای تجدید ارائھ 
اسXXXXکان مجدد خویش در تماس حمایت از  باید مرکز محلی ، شXXXXمامورد نامۀ تقاضXXXXا برای تجدید نظرخویش بدسXXXXت نیاوردید

شوشما می توانید بط .یدشو ضا برای تجدی از وید ور ماھوار با آنھا در تماس  اطالعاتی را بدست  د نظرخویشحالت نامۀ تقا
 بیاورید. 

 
را در مورد نامۀ تقاضXXXا برای تجدید نظرشXXXما ارائھ نماید و یا  خویش تصXXXمیم کتبی بایداسXXXکان مجدد حمایت از  مرکز محلی

در صXXXورتی کھ بعداز ادارۀ خدمات شXXXھروندی و مھاجرت ایاالت متحدۀ امریکا بطور مسXXXتقیم با شXXXما در تماس خواھد شXXXد. 
اسXXکان مجدد خود را مطلع حمایت از  فرسXXتادن نامۀ تقاضXXا برای تجدید نظر آدرس شXXما تغیر می کند، شXXما باید مرکز محلی

شود تا یک مصاحبۀ دیگری بدھید و یا  شما ممکن خواستھ  شود، از  شما ممکن پذیرفتھ  سازید.  نامۀ تقاضا برای تجدید نظر 
 باقی بماند.درخواست پناھندگی شما ھمان طور رد شده 

 
مداراک اضافی را ارائھ بدارید.  اگر از شما خواستھ قبل از تصمیم نھائی تا در بعضی از موارد، ممکن از شما خواستھ شود 

 شود تا مدارک و شواھد اضافی ارائھ بدارید، بھ شما نامۀ فرستاده می شود و تقاضا می شود تا مداراک بیشتری را بفرستید.
 

ی تجدید نظر شما رد گردید، پروندۀ شما بستھ می شود و ادارۀ خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحدۀ اگر نامۀ تقاضا برا
پروندۀ شXXXXXXXما انجام نمی دھد. علی رغم این کھ نامۀ دوم تقاضXXXXXXXا برای تجدید نظر قابل پذیرش باالی امریکا کار دیگری را 

دیگری را تھیھ و بھ ادارۀ خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت تقاضا برای تجدید نظر نامۀ ، درخواست کننده می تواند نیست
موفقیت این گزینھ خیلی اندک است مگر این کھ شما مدارک و  آنرا ارزیابی نمایند.  متحدۀ امریکا بفرستد و از آنھا بخواھد تا

 ارائھ بدارید. ۀ را در آن نامھ شواھد اساسی و عمد


