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SUPPORT IS OUR MISSION

پیوند دوبارٔه 
خانواده ها تحت 
قانون دوبلین ۳

چه کسانی مشمول این قانون هستند؟ 
)FA(

چه کاری باید انجام دهید؟

می توانید با ادارٔه حمایت از پناهندگان اروپا )EASO(، کمیساریای عایل سازمان ملل در 
ید. امور پناهندگان )UNHCR( یا مقامات ایتالیا�ی تماس بگ�ی

ن به اعضای خانواده تان  این سازمان ها می توانند اطالعات بیش�ت را دربارٔه امکان پیوس�ت
در سایر کشورهای اروپا�ی ارائه کنند.  

برای این که این مقامات قادر به کمک تان باشند، شما باید:

 حتی اگر ممکن است اطالعات بیشتر	 
کشور دیگر ارائه کنید: 

این اطالعات باید شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس فعلی، شماره 
تلفن )در صورت امکان(، وضعیت در کشور اروپایی )اگر پناهنده است، 

درخواست حمایت بین المللی داده است، وضعیتش در حال انتظار است و غیره(

اسناد موجود را ارائه کنید: 	 
اسناد هویتی )شناسنامه( یا سایر اسناد یا اطالعاتی که ممکن است رابطه تان را 
با اعضای خانواده تان و وضعیت آن ها در کشور دیگر ثابت کنند. هر دو طرف 

باید یک فورمه رضایت نامه کتبی را تحویل دهند و تمایل شان را به پیوند به 
صورت مکتوب مطرح کنند.
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اگر زیر 18 سال هستید، بی سرپرستید و مایلید به بستگان نزدیک تان 
در کشوری دیگر بپیوندید:

مادر، پدرتان یا بزرگسال دیگری که قانوناً سرپرست شما است.	 
برادر یا خواهرتان.	 
عمه، خاله، عمو، دایی یا پدربزرگ و مادربزرگ تان که می توانند از شما مراقبت  کنند.	 

اگر باالی 18 سال هستید و مایلید به اعضای خانواده تان بپیوندید، 
که پناهنده اند یا حمایت تکمیلی دریافت می کنند:

زن یا شوهرتان، یا شریک زندگی تانکه در رابطه ای پایدار هستید.	 
فرزند زیر 18 سال تان.	 

اگر باالی 18 سال هستید و مایلید به اعضای خانواده تان بپیوندید، 
که درخواست حمایت بین المللی داده اند و منتظر تعیین تکلیف 

درخواست شان هستند:

زن یا شوهرتان، یا شریک زندگی تانکه در رابطه ای پایدار هستید.	 
فرزند زیر 18 سال تان.	 

به خاطر

بارداری،	 
کودک تازه متولدشده،	 
بیماری جدی،	 
ناتوانی شدید،	 
سالمندی،	 

نیزمی توانید درخواست پیوند دوبارٔه خانواده داشته باشید، اگر 
به کمک فرزندتان، خواهر و برادر یا والدینی که به صورت قانونی 

در  یکی از کشورهای عضو مذکور ساکنند متکی باشید، یا، اگر 
فرزندتان، خواهر و برادر یا والدین که به صورت قانونی در یکی از 

کشورهای عضو مذکور مقیم اند به تان متکی باشند.

 اگر مایلید به بستگان نزدیک تان بپیوندید و قادر به مراقبت از 
آن ها هستید،

اگر باردار باشند یا کودک تازه متولدشده داشته باشند،

اگر ناتوانی شدید داشته باشند، یا اگر شدیداً مریض باشند،

اگر سالخورده باشند:

کودک باالی 18 سال تان.	 
برادر یا خواهرتان.	 
والدین تان.	 
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آیا یکی از اعضای خانواده* شما در حال حاضر در خاک یکی از 
کشورهای عضو زیر حضور دارد؟
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»عضو خانواده«* فردی از خانواده تان است که قبالً در زادگاه تان بوده است و حاال در خاک ییک از کشورهای عضو سکونت 
دارد.  نمونه ها�ی از اعضای خانوادٔه مورد نظر در این بروشورفهرست شده اند.


