حقوق جوانان در برابر بزرگساالن
این برگه ها با همکاری  asile.geو  Law Clinicدانشگاه ژنو تنظیم شده است .مخاطبين این برگه های حاوی اطالعات
کودکان بی سرپرست و جوانان تازه به سن قانونی رسیده ی تنها می باشد در هدف این کار ،آگاه سازی جوانان از برخی
حقوقشان به زبان ساده و آسان است به طوریکه که برای همه قابل فهم باشد .برای اطالعات بیشتر می توانید به
بروشور « حقوق کودکان و جوانان بی سرپرست و تنها » از  Law Clinicمراجعه کنید.

به عنوان فرد زیر سن قانونی ،شما حق داشتن پشتیبانی ویژه و اقدامات مختلف محافظتی را دارید .ولی گاهی اجرای این
اعمال با توجه به کانتونی که در آن زندگی میکنید و نسبت به نوع اجازه ی اقامت یا همان پرمی ایی که دارید  ،مشکل
است.
به خاطر حقوقی که به عنوان فرد زیر سن قانونی دارید افراد زیادی تا زمانی که شما به سن قانونی نرسیده اید به کارهای
شما رسیدگی خواهند کرد .این افراد نقش ها و وظایف متفاوتی دارند .این افراد هیچ قدرت و اختیاری برای تصمیم گیری
در مورد درخواست پناهندگی شما ندارند.
تصمیم در مورد پناهندگی دادن به فرد یا پناهندگی ندادن به فرد توسط حکومت مرکزی یا همان حکومت فدرال گرفته
میشود و نه توسط حکومت محلی یا همان حکومت کانتون ها.
در جدول زیر میتوانید لیست اشخاص مختلفی که مراقب شما هستند را ببینید و با نقش و وظایف آنها شده و بدانید هر
فرد چه مسئولیتی در قبال شما دارد .هم چنین شما در همین جدول با وظایف خود در قبال این افراد آشنا می شوید .
برای درک بهتر چند مثال هم داده شده است.

آدرس های کاربردی
مراکز مشاوره ی حقوقی  ،اگر شما متقاضی پناهندگی هستید
مراکز مشاوره ی حقوقی اجتماعی در صورتیکه شما حق اقامت قانونی ندارید.
و دیگر مراکز مشاوره ی حقوقی ،جایی که می توانید اطالعات الزم را بدست آورید
مرکز مشاوره ی حقوقی دانشجویان
حمایت های دیگر :
انجمن واسطه ها یا میانجی های بین فرهنگی  : AMICاین انجمن جوانان متقاضی پناهندگی بدون همراه یا با همراه را در
امر ادغام در جامعه ی کانتون ژنو یاری می رساند .این انجمن مسئول پروژه ی « خانواده ی میزبان » نیز هست.
نکته  Reliance :دو انجمن  RNMAو  ex-RMNAرا در برنامه های آموزشی تحصیلی و حرفه ای شان همراهی و حمایت
میکند.

حق ندارد بدون موافقت من اطالعاتی را به کسی یا
جایی انتقال بدهد مگر اینکه زندگی من در خطر
باشد یا اینکه رشد و پیشرفت من در معرض تهدید
قرارگرفته باشد و یا اینکه من زندگی دیگران را به
خطر بیندازم
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اگر من به او اطالعاتی بدهم که در بررسی
درخواست پناهندگی من به نفع من باشد ،این
اطالعات نمی تواند به فرد یا افراد دیگه ای انتقال
داده شود

می تواند به جای من تصمیماتی را بگیرد

می تواند به نام من امور قضایی و اداری را
انجام دهد

اطمینان حاصل میکند که من محل سکونت
مناسبی دارم

نظارت میکند تا همه چیز برای من خوب پیش
برود

نظارت میکند تا اطمینان حاصل شود به حقوق
من احترام گذاشته می شو

مرا در مصاحبه های مربوط به درخواست
پناهندگی ام همراهی میکند و میتواند در
جریان مصاحبه حضور داشته باشد اما نمی
تواند صحبت کند

سرپرست
قانونی

مسئولیت مرا در مدرسه یا مکتب
به عهده دارد
مراقب است تا محیط امن و
خوشایندی برای آموزش و
من مهیا کند
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نمایندگان حقوقی
و حقوقدانان و
وکیالن

معلم مدرسه
یا استاد
مکتب

مراقب است تا همه چیز در مکتب
یا مدرسه برای من مهیا باشد

من حق دارم در مورد تمام تصمیماتی که در مورد من گرفته میشود مورد
مشوره یا مشورت قرار بگیرم و هم چنین در جریان تمام تصمیماتی که
مربوط من است قرار بگیرم

حق دارم برای مالقات هایم با سرپرست قانونی ام درخواست مترجم داده و
مترجم داده باشم

سرپرست قانونی ام نمی تواند بدون موافقت من اطالعاتی را انتقال بدهد
مگر اینکه یا زندگی من در خطر باشد یا رشد و شکوفایی من در معرض
تهدید قرار گرفته باشد یا اینکه من زندگی دیگران را به خطر بیندازم

می توانم از سرپرست قانونی ام به مراجع با صالحیت شکایت کنم در
صورتیکه او وظایفش را به خوبی انجام ندهد

مسئول رسیدگی به کارهای روزانه ی من است
مربی شما را دربرنامه های زندگی تان همراهی میکند
و بین تصمیمات مختلفی که توسط شما گرفته شده
اند هماهنگی ایجاد میکنند
در صورتیکه برقراری ارتباط با سرپرست قانونی من
به آسانی و به سرعت ممکن نباشد ،مربی میتواند
تصمیمات ضروری را که مربوط به من هستند بگیرد.

مربی
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مربی نمی تواند بدون موافقت شما اطالعاتی را به
کسی یا به جایی انتقال بدهد مگر اینکه زندگی شما
در خطر باشد یا اینکه رشد و شکوفایی شما در
معرض تهدید قرار گرفته باشد و یا اینکه شما
زندگی کسی را به خطر بیندازید
بی نمی تواند به جای شما کارها و مراحل اداری یا
قضایی امری را انجام داده طی کند  ،این کار در
اختیار سپرست قانونی شماست
اما سرپرست قانونی شما می تواند به صورت
.استثنا وظایفی را به مربی شما واگذار کند

از  18سال به
بعد

مددکار
اجتماعی

مرا در مدیریت بودجه و انجام کارهای اداری
حمایت میکن

مددکار اجتماعی مرا در زندگی ام همراهی
میکند  ،او
همچنین مرا در انتخاب هایم نیز کمک میکند
تا بتوانم پروژه
ای را که دوست دارم و متناسب شرایط من
است به مرحله
ی اجرا بگذارم

کارها و وظایف مربی را دنبال میکند ولی در
محل زندگی من
حضور ندارد

او حضور دارد تا مرا در مورد فاکتورهایی که پرداخت نکرده ام یاری کند

او حضور دارد تا اگر در جستجو و یافتن رشته ی آموزشی
مشکل دارم
همراهی ام کند

حق ندارد تا اطالعاتی را بدون موافقت من انتقال بدهد مگر اینکه زندگی
من در خطر باشد یا اینکه ترقی و پیشرفت من در معرض تهدید قرار
گرفته باشد یا اینکه من جان دیگران را به خطر بیندازم

مربی مسئول پول جیبی شماست

تمام گروه
های سنی

در چهارچوب درخواست اگر از کار او راضی نیستم میتوانم درخواست کنم تا
او را تعویض کنند
پناهندگی من میتواند از من
دفاع کند و مشورت هایی به
من بدهد اگر جواب منفی دریافت کنم میتوانم از او بخواهم تا
شانس درخواست تجدید نظر را بررسی کند
میتواند نماینده ی من در برابر
مراجع با صالحیت کانتون یا اگر سال های زیادی است که پرمی اف دارم و تمام
مرجع با صالحیت حکومت شرایط تبدیل پرمی را دارم میتوانم از او بخواهم تا
مرا در انجام کارهای اداری یاری کند
مرکزی باشدOCPM/ SEM
مرا همراهی میکند تا به استقالل برسم

