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طلب استشارة لألشخاص الذي تم رفض طلبات
اللجوء الخاصة بهم

ماذا بعد أن تم رفض طلبك اللجوء؟

يتم تزويد كافة األشخاص الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم في الدانمارك
باستشارة تفسيرية لدى إحدى المنظمات اإلنسانية المستقلة.

االسم:
رقم الهوية:

فأنت تلقيت هذه المنشورة جراء رفض طلبك باللجوء .إن قرار الرفض نهائي وال
يحق لك التظلم لدى أية سلطة أو محكمة دنماركية أخرى .وهذا يعني أنه قد تم البت
نهائيا ً في حالة اللجوء الخاصة بك في الدانمارك ،وأن السلطات الدانماركية قد قررت
وجوب مغادرتك البالد.

أرقام هوية األطفال القُصَّر:
اللغة:
العنوان:

اآلن وقد تلقيت هذا القرار ،البد وأنه تساورك شواغل ومخاوف حيال ما سيجري لك
حال عودتك إلى بلدك األصلي .كما قد تتبادر لذهنك أسئلة معينة حول مغادرة هذا
البلد والقواعد المطبقة على األشخاص الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم .قد
ترغب في عقد اجتماع يمكنك من خالله مناقشة الخيارات المتاحة لك ووضعك حال
عودتك لبلدك األصلي ،وربما رغبت كذلك في التحدث إلى أحد موظفينا الموجودين
هناك.

أرغب في الحصول على استشارة فردية مع هيئة منظمة انسانية مستقلة في
الدانمارك حيال طلب اللجوء الخاص بي والذي تم رفضه.

كما يحق لك الحصول على استشارة فردية لتفسير سبب رفض طلبك اللجوء ،وكذلك
الحصول على مشورة قانونية ومناقشة الخيارات واالستفسارات الخاصة التي قد تكون
مهمة بالنسبة لك فيما يتعلق بعودتك إلى بلدك األصلي .في اإلجتماع سيکون هناك
مترجم.

بموجب هذه الوثيقة أعطي موافقتي للسلطات الدانماركية على إرسال الملفات
الخاصة بقضية اللجؤء الخاصة بي و بأطفالي القصر – في حالة وجودهم – کذلك
ملف طلبي لإلقامة اإلنسانية الی منضمة مساعدة الآلجئين الدانماركية و هيئة
الصليب األحمر الدانماركية.

إن كنت ترغب في عقد هذا االجتماع ،الرجاء استكمال النموذج المبين في الصفحة
التالية .إن توقيعك على النموذج يعني فقط أنك ترغب في الحصول على مشورة وليس
رغبتك في العودة طواعية.

لم أعط موافقتي على مشاركة هذه المعلومات مع السلطات في بلدان أخرى.

يمكنك إعطاء النموذج للموظفين بمركز اللجوء الذي تتبعه أو إرساله مباشرة إلينا من
خالل البيانات الخاصة باالتصال الواردة في الصفحة التالية.
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