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در رابطه به اسايلم اكسس تايلند

ما چه انجام مى دهيم ؟
کمک حقوقی

تيم حقوقی ما مشاوره حقوقی مستقيمی را برای پناهجويانی که دنبال پناهندگى از طريق سازمان ملل متحد UNHCR و  روند تعيين
وضعيت پناهندگی (RSD)  و خدمات حفاظتى آنها هستند، ارائه می دهد.

ما همچنين براى روند RSD  يک کلينيک حقوقی را  ارائه می دهيم و برنامه Community Paralegal يا مشاور حقوقى براى
جامعه را  برای ايجاد ظرفيت پناهندگان نظارت می کنيم

CLE توانمندسازی حقوقی جامعه
. فعاليت های   فعاليتهای توانمندسازی حقوقی  ارتقاء ظرفيت پناهندگان ا می

شامل مديريت گروه های اقدام جمعی دموکراتيک، پشتيبانی اجتماعی مبتنی بر جامعه، و حمايت گروهى برای افزايش فرصت ما
Know Your Options ) گزينه خود رابدانيد است. هاى معيشتى و تحويل جلسات آموزشی 

با ما تماس بگيريد:
1111/151 Ban Klang

Lat Phrao Road , Chan Kasem, Chatuchak, Bangkok 10900

تلفون: 5228 513 2 (66+)
Thailand@asylumaccess.org :
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تمويل شده توسط دولت اياالت متحده

اين   KYO توسط AAT تهيه شده است محتوای اين جزوه KYO به منزله مشاوره
حقوقی نيست و به همين دليل نبايد به اين جزوه اعتماد کرد و در نظر گرفته شود که

اطاعات کلی به صورت خالصه در زمان حال انتشار داده شده است.

اطالعات موجود در اين جزوه KYO از تاريخ [22 اکتبر 2019] جاری است
اطالعات می توانند به سرعت تغيير کنند.

لطفاً اگر سؤالی داريد مستقيماً 
بتماس شويد

سلب مسئوليت
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به روز کردن وضعيت
پناهنده گان در تايلند



 به روز کردن وضعيت پناهنده گان تايلند

 iomthailand@iom.int 
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تايلند محل زندگی تقريبًا 4,300 پناهنده و 850 پناهجو است که کشور خود را بخاطر درگيری
زادگاه آنها شامل پاکستان های مسلحانه و آزار و اذيت ها ترک کرده اند. کشورهای مبدأ

، فلسطين، سوريه و چين است. سری النکا، ويتنام، کامبوديا، سوما

اگرچه تايلند جز امضا كنندگان كنوانسيون پناهندگان در سال 1951 نيست. تايلند تالش كرده
است قدمی در جهت بهبود حمايت و راه حل هايی مربوط به پناهندگان و پناهجويان در تايلند

بردارد. با اين حال، مقررات و سياست ها هنوز در جريان است و تأثيرات آن بر پناهندگان و
پناهجويان در تايلند نامشخص است.

بازگشت داوطلبانه
بازگشت داوطلبانه يک پروسه

بازگشت به خانه است که بر
اساس  اختيارات فردی می باشد و

IOM و UNHCR با پشتيبانی
برای پناهندگان و پناهجويانی

ميباشد که در جريان اين روند
هستند

IOM قادر به کمک به پرونده های بسته شده
برای بازگشت به خانه از طريق برنامه

داوطلبانه بازگشت (AVRR) است. بازگشت
داوطلبانه  يا AVRR ممکن است ماه های زيادی

طول بکشد. برای کسب اطالعات بيشتر، از
طريق راه ارتباطی زير با IOM تماس بگيريد:

شماره تلفن: 2-343-9300 (66+)
:

برای پناهندگان يا پناهجويان شناخته شده در روند
RSD ، در رابطه با بازگشت داوطلبانه ، بايد با

UNHCR تماس گرفته شود. UNHCR ، با همکاری
برنامه IOM AVRR ، ممکن است بتواند نگرانی افراد،

پناهندگان و پناهجويان را کاهش دهد. اگر مايل به
بازگشت به وطن خود هستيد و يا می خواهيد اطالعات
UNHCR بيشتری کسب کنيد لطفا برای قرار مالقات  با

تماس بگيريد از طريق راه های ارتباطی زير:
شماره تلفن کميسيونرعالی سازمان ملل برای

UNHCR پناهندگان
2330-288-2 (66+)  يا 2-288-2529 (66+)

ساعات کاری 08:00 - 16:30
THABA@unhcr.org :يا از طريق ايميل

*اطالعات گرفته شده از گردهمايی بسران 2019 سبتامبر
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نگرانی ها در
مورد مهاجرت



ا
چرا ما به دليل نقض قوانين مهاجرت دستگير

می شويم با اينکه پناهنده يا پناهجوهستيم؟
.1

 درزمانی که تايلند هستم در چه مواردی بايد احتياط کنم2.
 مربوط به مهاجرت؟

.3

.4
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نگرانی ها در مورد مهاجرت

الف - ويزا و قانون

طبق قانون تايلند اگر بدون سند يا مجوز قانونی وارد تايلند شويد و از طريق راه
ها قانونی مهاجرت وارد نشويد شما بطورغير قانونی در تايلند شناخته می شويد.

اگر ويزای تايلند را اخذ کرده ايد اما پس از اتمام ويزای خود در تايلند بمانيد، پس از آن به عنوان اقامت غير
قانونی در نظر گرفته می شويد و ممکن است تحت بازداشت يا اخراج (ديپورت) قرار بگيريد.

هيچ قانونی در تايلند برای تفاوت دادن به پناهندگان از ساير مهاجران که بيشتر از تاريخ ويزای خود در تايلند
باقی می مانند وجود ندارد ، زيرا تايلند طرف قرارداد کنوانسيون پناهندگان در سال 1951 نيست.

طبق قوانين تايلند ، شما هميشه بايد کارت خود را به همراه داشته باشيد در زمان هايی که درخانه
نيستيد ، از جمله برای تهيه آپارتمان و ارتباط با صاحبخانه.

به ياد داشته باشيد که مقامات پليس تايلندی ،  پليس مهاجرت ، يا ماموران ، حق دارند هر زمانی
که بخواهند از شما درخواست کارت کنند.

کپی گذرنامه يا پاسپورت و اسناد مهم خود را تهيه کرده و آنها را در مکان های مختلف و به همر
اه خود داشته باشيد.

چگونه می توانم ويزای خود را به 
صورت قانونی تمديد کنم؟

روند تجديد قانونی ويزا بستگی به نوع ويزای شما دارد. می توانيد در وب سايت
وزارت امور خارجه اطالعات بيشتر به زبان انگليسی يا تايلندی کسب کنيد

http://www.thaiimmigration.net يا http://www.mfa.go.th

خطرات مربوط به ويزا در تايلند چيست؟ •

استفاده از يک نماينده
افرادی که ادعا می کنند می توانند برای شما ويزا بگيرند ، ما آنها را "نماينده" می ناميم. اينها اغلب آژانس های

مسافرتی مستقل يا افرادی هستند که در ويزاهای غيرقانونی مشغول کار هستند. اين را به خاطر بسپاريد:
ويزاهای تضمين شده نمايندگان تقريباً هميشه سرقت شده يا جعلی هستند.

نماينده ممکن است ادعا کند که آنها نمی دانستند که ويزای شما نادرست بوده ، بنابراين شما را مسئول
اين کاله برداری کنند.

برای درخواست ويزای سياحتی يا تحصيلی جديد ، بايد از تايلند خارج شويد.



ويزا نداشتن
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نمايندگی ها قيمت ويزای بسيار باالتری را نسبت به دولت درخواست می کنند.

شما در تايلند غيرقانونی تلقی می شويد و در معرض خطر دست گيری و بازداشت قرار داريد.
شما نمی توانيد بدون ويزا آزادانه رفت و امد کنيد. دسترسی شما به بعضی مسائل اساسی و اصلی

مانند مسکن محدود

اگر از شما خواسته شود که جريمه دادگاه را بپردازيد و در آن زمان نتوانستيد يا توان آن را نداشتيد :

مذاکره در مورد ميزان جريمه متداول وعرف است اما اگر به نظر می رسيد که قابل مذاکره نيست ،
درخواست کنيد که اگر ممکن بود با يک دوست يا اعضای خانواده يا AAT تماس بگيريد تا به شما کمک کند.

ممکن است شما را به زندان ببرند و  حبس شدن، برای پرداخت نکردن جريمه دادگاه، روزانه 500 بات ميباشد.
پس از حبس ، شما به مرکز بازداشت مهاجرت (IDC) منتقل می شويد.

دستگيری و
حمله ناگهانی

اگر دستگير شوم ، چه اتفاقی می
افتد چطور عمل نمايم و درانتظار

چه چيزی باشم؟
کارت UNHCR خود را نشان داده و با شماره

تلفن اضطراری UNHCR تماس بگيريد

UNHCR ممکن است بتواند در مورد آزادی
شما مذاکره کند.

اگر به اداره پليس منتقل شديد ، اطالعات
اصلی در مورد شما ميخواهند و متهم به
نداشتن ويزا و يا نداشتن گذرنامه هستيد.

شما در ليست سياه پليس مهاجرت تايلند قرار
خواهيد گرفت و به مدت 5 سال اجازه ورود
به اين کشور را نخواهيد داشت. در پرونده

اقامت غير مجاز شما  10 سال در ليست
سياه قرار خواهيد گرفت.

پرونده شما به دادگاه ارائه می شود و از شما
درخواسته می شود جريمه دادگاه را پرداخت

كنيد.

هنگامی که شما دستگير می شويد ، ممکن
است در معرض بازداشگاه پليس مهاجرت

نيز باشيد. در هر صورت ، لطفاً با مرجعيت
همکاری کنيد و مؤدب باشيد (نه تنها پليس ،
بلکه آنها می توانند از وزارت داخله کشور

يا ارتش نيز باشند).

اگر يک حمله پليس به ساختمان
آپارتمان من رخ دهد چه اتفاقی

خواهد افتاد؟

حمالت ناگهانی آپارتمانی معموال در
مقياس بزرگتر انجام می شود و ممکن

است افراد زيادی در همان زمان دستگير
شوند.

يک نفر بايد با خط تلفن اضطراری
UNHCR تماس بگيرد و آدرس ساختمان
را گزارش دهد و در صورت امکان ،

تعداد افراد درگير شده را بگويد و اينکه
آيا آنها همه پناهنده و پناهجو هستند يا

گروهی مختلط.

در صورت عدم دسترسی به دفتر
UNHCR ، شما می توانيد با سازمان های

پناهنده گان ديگر از جمله AAT تماس
بگيريد.

در صورت موارد اضطراری، لطفاً از طريق شماره تلفن با بخش حمايت از
موارد اضطراری UNHCR تماس بگيريد 7617-899-81 (66+) (از ساعت 16:30
الی 23:00  در روزهای هفته و از ساعت 08:30 الی 23:00 در آخر هفته).

اگر شما دريافت نموده و يا تالش برای استفاده از ويزای تقلبی يا سرقت شده ، بدانيد اين يک جرم جنايی
است که حبس آن حداکثر 10 سال است.همچنين شما در معرض خطر اخراج (ديپورت) يا بازداشت قرار

خواهيد گرفت. لطفا توجه داشته باشيد که UNHCR نمی تواند به شما در دادرسی کيفری کمک کند.

اگر نمی توانيد يا نتوانستيد به نمايندگان UNHCR دسترسی پيدا کنيد، سعی کنيد
با يک سازمان ديگر پناهندگان مانند دسترسی به پناهندگی تايلند (AAT) تماس

بگيريد.



پرونده  RSD يا تعيين وضعيت
پناهندگی من با UNHCR هنوز فعال /
باز است و من می خواهم که دوبار

ه به کشورم بازگردم.
با چه کسی می توانم تماس بگيرم؟

لطفا به خاطر داشته باشيد که بازگشت
داوطلبانه از طريق UNHCR فقط برای

پرونده های فعال است.
UNHCR برای جزئيات بيشتر لطفا با

تماس بگيريد:
:UNHCR شماره دفتر

2230-288-2 (66+) و 2-288-2529 (66+)
(در ساعات اداری).

THABA@unhcr.org :اميل

 من هنوز منتظر اسکان
مجدد هستم.

لطفا توجه داشته باشيد که وضعيت
پناهندگی به اين معنا نيست که شما
ً اسکان مجدد داده خواهيد شد . لطفا

بدانيد که اسکان مجدد برای همه
پناهندگان يک حق يا ضمانت نيست.
در سراسر جهان ، ساالنه کمتر از 1
درصد از پناهندگان اسکان داده می

شوند. فرصت اسکان مجدد برای
پناهندگان شهری در تايلند بسيار محدود
است. بدست آوردن وضعيت پناهندگی،

اسکان مجدد يا حتی در نظر گرفته
شدن برای اسکان مجدد را تضمين نمی

کند. در نظر گرفتن لزوما منجر به
اسکان مجدد نمی شود. اگر شما در نظر

گرفته شده باشيد برای اسکان مجدد ،
UNHCR با شما تماس خواهد گرفت.

اگر پرونده شما برای اسکان مجدد از
طريق UNHCR ارائه شده است ، تصميم

برای قبول يا رد اين پرونده توسط کشور
اسکان داده شونده که پرونده شما به آن

ارسال شده است ، گرفته می شود
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UNHCR نگرانی با راه حل های دراز مدت

پرونده من بسته شده است و من
عالقه دارم که به کشور خود دوباره

بازگردم (بازگشت داوطلبانه)
با چه کسی می توانم تماس بگيرم؟

برای کسب اطالعات بيشتر در مورد
بازگشت داوطلبانه می توانيد با سازمان

زير تماس بگيريد:

IOM* ازمان بين المللی مهاجرت
18th Floor, Rajanakarn Building,

3 South Sathorn Rd., Bangkok 10210

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه
 08:00 - 17:00 شماره تماس:

تلفن: 2-343-9300 (66+)
iomthailand@iom.int :ايميل

اگر شما در IDC هستيد  - لطفاً با بخش
UNHCR در IDC تماس بگيريد.

 آيا UNHCR حمايت خصوصی
(اسپانسرشيپ) را تسهيل می کند؟

هيچ نقش JRS و AAT ، BRC ، UNHCR
مستقيمی در حمايت خصوصی

(اسپانسرشيپ) ندارد و آن از طرف
دولت های مختلف در سراسر جهان

است. اين به قانون مهاجرت هر کشور
بستگی دارد.

لطفاً  درخواست حمايت خصوصی
(اسپانسرشيپ) خود را با کپی کارت

UNHCR به طور مستقيم به سفارتخانه
يا اداره مهاجرت مربوطه ارسال کنيد ،
با اين درخواست، اداره مهاجرت برای

تأييد وضعيت پناهنده حامی (اسپانسر
شده) با UNHCR تماس ميگيرد.

 من حمايت خصوصی (اسپانسرشيپ) يا
 اسکان مجدد را ترتيب داده ام و فقط به

 کارت پناهندگی شناخته شده توسط
 UNHCR احتياج دارم - آيا UNHCR می

 تواند يک کارد برای من صادر کند؟

کليه افراد که به UNHCR درخواست
داده اند کارت را پس از ثبت نام و طی

مراحل دريافت می کنند. وقتی که
پرونده ديگر فعال نباشد کارت تمديد

نخواهد شد و يا نياز به برگرداندن آن
خواهد بود.

UNHCR شما هنوزهم نياز به ارتباط با
و طی مراحل  برای تعيين وضعيت

پناهندگی يعنی (RSD) داريد.



.1UNHCR باشم پرونده من را IDC اگر من در
چگونه رسيدگی خواهد کرد؟

.2IDC چه گزينه هايی برای رهايی من از
وجود دارد و چه معيارهايی ميباشد؟

شرايط وثيقه چيست و چگونه می توانم به آن دسترسی پيدا کنم؟ •3.

.4IDC خدمات پزشکی در

ب
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(IDC) مرکز بازداشتگاه مهاجرت

کميسيونرعالی پناهندگان يا UNHCR پرونده شما را حتی اگر در بخش IDC باشيد ،
ادامه می دهد. لطفاً اطمينان حاصل کنيد که نماينده UNHCR از بودن شما در

آنجا اطالع حاصل نموده است.

IDC توسط دولت تايلند اداره می شود. کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل  يا UNHCR در مورد نحوه

نفوذی ندارد. در گذشته ، UNHCR در مورد آزادی اشخاصی كه به ويژه آسيب پذير کنترل IDC هيچ گونه
هستند ، مذاكره كرده است. به عنوان مثال. مادران دارای فرزند يا افرادی که دارای بيماريهای جدی هستند.

قانون مهاجرت ، 1979 (B.E. 2522) ، حداکثر زمانی را که فرد می تواند در انتظار اخراج (ديپورت) در
بازداشت بماند ، تعيين نمی کند.

پس از آنكه دولت تايلند تفاهم نامه را برای پايان دادن به بازداشت كودكان در ژانويه سال 2019 امضا كرد ، مادر
مادران و كودكانی در IDC بازداشت شده اند واجد شرايط وثيقه هستند. Step Ahead بخشی از يک پروژه

مشترک با سازمان های ديگر به نام آزادی برای خانواده ها است که وثيقه برای مادران / ارائه دهندگان مراقبت
های اوليه در IDC فراهم می کند و به عنوان ضامن برای آنها عمل می کند.

شماره تماس: 0223-106-89 (66+)  يا 96-405-4749 (66+)
Email: stepaheadfostercare@gmail.com

پس از امضای تفاهم نامه برای پايان دادن بازداشت کودکان و مادران آنها (PoCs) واجد شرايط وثيقه هستند ،
لطفا جزئيات بيشتر را در باال مشاهده کنيد.

اداره مهاجرت مسئوليت مراقبت های پزشکی در IDC را بر عهده دارد. در IDC دو
کلينيک وجود دارد. يکی توسط وزارت بهداشت عمومی (MOPH) اداره می شود و ديگری

توسط بنياد Jesuit اداره می شود. به بازداشت شدگان توصيه می شود برای مراقبت های
پزشکی به کلينيک های IDC مراجعه کنند.

UNHCR نمی تواند مراقبت های پزشکی را درIDC ارائه دهد. با اين حال ، UNHCR قادر است تاريخچه پزشکی

را با رضايت شما، در صورت لزوم با کلينيک IDC برای مراقبت های بيشتر پزشکی  از جمله برای افرادی
که وضعيتی تهديد کننده زندگی دارند ، به اشتراک بگذارد. خدمات دندان پزشکی ارائه نميشود.



چگونه می توانم با خانواده يا دوستانم که در بيرون •6.
زندگی  می کنند تماس بگيرم؟

.8• IDC به شخصی نياز دارم که به مالقات من بيايد در

آيا مدرسه ای برای فرزندانم در IDC وجود دارد؟ •7.

چگونه می توانم در حين بازداشت بودن، مشاوره حقوقی داشته باشم؟ •9.

من می خواهم در UNHCR ثبت نام کنم ، اما در IDC هستم. •10.
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برای اشخاصی که بازداشت شده اند و در IDC هستند در صورت نيازشان به مشاوره روانشناختی، لطفاً به
UNHCR درخواست دهيد. کارمندان کميسيونرعالی پناهندگان سازمان ملل متحد با پشتيبانی برای ارزيابی

روانشناسی و مشاوره روانی / اجتماعی کمک می کنند.
BRC در صورت درخواست UNHCR خدمات روانشناسی اجتماعی را در IDC ارائه می دهد (هر دو

سازمان با هم برای ارائه خدمات همکاری می کنند).

مقامات IDC معموالً به بازداشت شدگان اجازه می دهند که يک يا دو بار در
هفته از غرفه تلفن که  در IDC موجود است استفاده کنند ، اما بازداشت شدگان

خود شخصا مسئول هزينه و پرداخت ان هستند.

دسترسی به آموزش رسمی برای کودکان غيرممکن است در حالی که در
IDC زندانی هستند. با اين حال ، تايلند برای پايان دادن به بازداشت کودکان

در ژانويه 2019 تفاهم نامه ای را امضا کرده است

هر فرد خارجی با ويزای معتبر يا يک شخص تايلندی که دارای مدرک قانونی معتبر است ، می توانند در
ساعات بازديد از ساعت 8 تا 11:30 صبح از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطيالت) به IDC مراجعه کنند.

هنگامی که وقت برای استفاده از خدمات تماس تلفنی در IDC داريد ، شما می
توانيد با AAT تماس بگيريد و يکی از وکال مستقيماً با شما صحبت خواهد کرد.

اگر به مترجم نياز داريد ، بهتر است روز سه شنبه تماس بگيريد. مترجمان اردو
و سومالی نيز معموالً روزهای دوشنبه و چهارشنبه در دسترس هستند.

لطفا نامه درخواست را بصورت کتبی به UNHCR ارسال کنيد. UNHCR برای مراحل
بعدی با هر فرد ارتباط برقرار ميکند.



UNHCR پرونده من را در حالی که در IDC به سر •.12.

می بردم ، بسته است.

.11IDC درحالی که در RSD من اولين جواب رد خود را در  پروسه
بودم را دريافت کرده ام چه کاری ميتوانم انجام دهم؟

30 روز فرصت داريد که درخواست تجديدنظر را به UNHCR ارسال کنيد.

شما می توانيد با AAT تماس بگيريد و از ما بخواهيد که  در IDC به شما مر
AAT اجعه کنيم و سپس پرونده شما را برای نمايندگی ارزيابی کنيم - وکالی
مجاز به ورود به IDC هستند تا در اولين موارد و در صورت تجديد نظر ،

به عنوان نماينده فرد معرفی شوند. برای تجديد نظر ، بسيار مهم است
که برای ما يک نسخه از نامه رد UNHCR را در اسرع وقت پس از

دريافت آن تهيه کنيد.

در IDC هستم. •13. UNHCR مرا به عنوان پناهنده به رسميت شناخته و من

9

با وکال در AAT تماس بگيريد و آنها می توانند در مورد حق انتخاب های شما مشورت ارائه دهند ، از جمله
ارزيابی قانونی از احتمال بازگشايی پرونده شما، اگر اين خواسته شما باشد و چگونه با تالش پيش برويد.

بازگشت داوطلبانه - به بخش مربوطه برای بازگشت داوطلبانه مراجعه کنيد و با IOM تماس بگيريد.

اخراج (ديپورت)- هزينه های ديپورت توسط شخص اخراج شده تحت پوشش قرار می گيرد. حتی اگر
بازداشت شدگان در IDC قبالً مبلغ جريمه را پرداخت کرده اند ، بايد هزينه های هواپيمايی و هزينه های

اداری را بپردازند.

متأسفانه ، حتی اگر شما به عنوان پناهنده شناخته شده باشيد ، هنوز هم در
IDC تحت بازداشت قرار خواهيد داشت زيرا تايلند کنوانسيون پناهندگان

1951 را امضا نکرده است. در ادامه ، کارت UNHCR به شما اجازه نمی
دهد تا بطور قانونی در تايلند اقامت کنيد.
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3

محافظت و ايمنی



11

.1

.2

نگرانی ها درعرصه مهاجرت

اگر در آپارتمان يا در اجتماع خود يا جامعه تايلندی شما تهديد يا خطر آسيب ديدن
را احساس يا مشاهده نموديد ، چه کاری انجام می دهيد؟

در صورت بروز خطريا تهديد فوری ، لطفاً در مواقع اضطراری سريعاً با UNHCR تماس بگيريد.

UNHCR همچنين هر روز سه شنبه در BRC از 09:00 - 16:30 برای 20 پرونده در روز به صورت

می شود قرار مالقات خود را در BRC به صورت مالقات، مشاوره محافظت دارد. به شما توصيه
شخصی با کارت معتبر UNHCR ثبت کنيد. UNHCR قادر خواهد بود وضعيت شما را ارزيابی کند و

در صورت لزوم ارجاع دهد.
همه مسائل مربوط به حمايت شامل امنيت ، دستگير شدن / بازداشت ، نگرانی های قانونی ، حمايت از
کودک ، خشونت جنسی و جنسيتی (SGBV) از جمله خشونت خانگی ، مالی ، تحصيلی ، گواهی تولد و

 مرگ ، آزار و اذيت در جامعه (به عنوان مثال ازدواج اجباری ، آزار و اذيت به دليل گرايش جنسی) و
ساير موارد مرتبط. UNHCR مشاوره ای در رابطه با موضوع RSD و RST ارائه نمی دهد.

اگر صاحبخانه بگويد که شما مجبوريد از آپارتمان خود خارج شويد يا اگر به داليل ديگری بايد
آنجا را ترک کنم و جايی برای رفتن نداشته باشم چه کاری می توانم انجام دهم؟

 در مواقع اضطراری، می توانيد با UNHCR تماس بگيريد که ممکن است بتواند برای کمک های بيشتر
هماهنگی کند. اگر شما بی خانمان هستيد و يا به دليل وضعيت مالی خود در معرض خطر بی خانمانی هستيد ،

UNHCR قادر کمک به مسکن نيست. در اين شرايط به شما توصيه می شود با خانواده / دوستان / کليسای

محلی ، مسجد يا معبد تماس بگيريد و از آنها بپرسيد که آيا می توانند هرگونه حمايتی را ارائه دهند.

شما همچنين ميتوانيد با JRS تماس بگيريد در روزهای کاری: دوشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت
JRS .15:30 - 09:00 با سه مسکن اضطراری (سرپناه) مطابق معيارهای و در دسترس بودن سرپناه همکاری

cc: urp.pd@jrs.or.th و urp.caseworker@jrs.or.th :ميکند. لطفا از طريق ايميل تماس بگيريد
يا با شماره تلفن تماس بگيريد: 84-427-4136 (66+)

يک خانه اضطراری که توسط انجمن ارتقاء وضعيت زنان (APSW) اداره می شود - برای زنان و کودکان
آسيب پذيرموجود است: آنها در منطقه دون موانگ بانکوک يک خانه برای موارد اضطراری دارند. لطفاً با
شماره 0660-899-86 (66+) تماس بگيريد و يا با AAT تماس بگيريد برای معرفی زيرا آنها ترجيح می دهند

که تايلندی صحبت کنند.

مهم: اگر زن يا کودکی را ديديد که در معرض خطر بی خانمانی قرار دارد ، ممکن است برخی از
ارائه دهندگان خدمات محلی بتوانند به شما کمک کنند و AAT و برخی سازمان های غيردولتی ممکن

است بتوانند با مراجعه به اين امر کمک کنند. لطفاً به ما اطالع دهيد ، يا از کودک يا نوجوان بخواهيد
که با خود AAT تماس بگيرد.
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اگر متهم به جرم باشم چه
اتفاقی برای من خواهد افتاد؟

جرم در تايلند به يک اقدام يا فعاليتی اشاره دارد که خالف قوانين کيفری است ، به عنوان مثال قتل ، سرقت ،
دزدی. اگر به جرمی که مربوط بر وضعيت مهاجرتی شما به عنوان يک پناهجو / پناهنده نباشد و يا اينکه ويزای

معتبری ندارد (به عنوان مثال داشتن گذرنامه جعلی يا ساير فعاليت های غيرقانونی) متهم شده ايد:

با اين حال ، شما تحت رسيدگی دادگاه يا تحقيقات پليس و روند مقررات قرار خواهيد گرفت.
در نتيجه ممکن است زندانی شويد. UNHCR بر زندان نظارت را دارد.

من قربانی خشونت خانگی هستم. چه می توانم کنم ؟

شما می توانيد با UNHCR و BRC صحبت کنيد يا به AAT گزارش دهيد (آنها می تواند به شما در گزارش دادن
به UNHCR کمک کند). ارزيابی انجام شده  به دليل SGBV ، آسيب جسمی ، استدالل های قانونی و غيره  و به

بخش های مربوطه ارجاع شده است.
چهار مکانيسم پاسخگو برای بازمانده SGBV (خشونت جنسی و جنسيتی) وجود دارد

کمک پزشکی: عالوه بر پليس بيمارستان ، می توانيد بر اساس اولويت و راحتی خود ، با واحد پزشکی
BRC تماس بگيريد تا برای ساير بيمارستان های عمومی ارجاع شود.

پناهگاه اضطراری: در صورت درخواست شما در يک پناهگاه اضطراری قرار می گيريد که می تواند
يک مرکز خصوصی يا دولتی باشد.

خدمات روانشناسی: شما می توانيد به منظور پشتيبانی از بهبودی خود از تجربه آسيب زا ، درخواست
مشاوره روانشناسی يا روان درمانی کنيد. مشاوره در BRC يا JRS ارائه می شود.

UNHCR کمکهای حقوقی: اگر می خواهيد عليه شخص خاطی شکايت کنيد ، يک کارمند از بخش حمايت
يا نماينده قانونی شما می توانند در مورد پيامدهای مثبت و منفی تصميم شما مشاوره ارائه دهند. اگر اصرار
داشتيد که اتهامی را وارد کنيد، UNHCR با فراخواندن مقام مسئول برای چشم پوشی از اتهام مهاجرت شما

در طی فرايند  ، تسهيل خواهد کرد.

من يکی از (بازمانده) سوء استفاده جنسی يا جنسيتی و خشونت هستم. از کجا می
(“PEP Kit”) توانم اين را گزارش کنم و آزمايش پزشکی قانونی را انجام دهم؟

شما می توانيد برای تهيه گزارش با JRS ، BRC ، AAT ،UNHCR يا ساير ارائه دهندگان خدمات تماس
بگيريد و آنها ترتيب گزارش به پليس و معاينه پزشکی را ميدهند. مهم است که اين کار را در اسرع وقت و

حداکثر ظرف 72 ساعت از حادثه SGBV (خشونت جنسی و جنسيتی) انجام دهيد.



13

.6

.7

بيمارستان عمومی پليس  در صورت داشتن اطالعيه (گزارش پليس) معاينات پزشکی رايگان را
برای بازماندگان SGBV (خشونت جنسی و جنسيتی) ارائه می دهد. اگر اطالعيه يا گزارش نداريد ،

هزينه 2,000 تا THB 3,000 ميباشد.

با اين حال ، گزارش پليس برای بازماندگان SGBV (خشونت جنسی و جنسيتی) الزامی نيست. در
عوض ، اين يک حق است. برای تحويل گزارش پليس ، به سرپرست شخص (بازمانده) در مورد
جوانب مثبت و منفی مشاوره داده ميشود. بنابراين ، شخص يا سرپرست می توانند تصميم آگاهانه

بگيرند.

من يک زن هستم و در محله خود  تهديد احساس می کنم. چه می توانم کنم؟

به UNHCR و BRC به اشتراک بگذاريد.
به رهبر اجتماع خود يا شخصی که به او اعتماد داريد ، اطالع دهيد و آنها را نسبت به وضعيت خود

هشدار و مطلع سازيد.

آيا برای کودکانی که به تنهايی بدون يک بزرگسال يا سرپرست به تايلند آمده اند ،
کمکی وجود دارد؟

UNHCR به طور مستقيم در مديريت پرونده برای کودکانی که بدون يک فرد بزرگسال به تايلند آمده

اند ، دخيل است. اگر UAM (کودکان بدون همراه) هستيد ، می توانيد پس از مصاحبه ثبت نام خود ،
به کارمندان بخش ثبت نام UNHCR اطالع دهيد تا به کانون محافظت از کودکان UNHCR که وضعيت

شما را ارزيابی می کند و شما را به خدمات مناسب ارجاع می دهند.
کودکانی که به تنهايی زندگی می کنند و در کنار والدين خود زندگی نيستند ، خدماتی از JRS برای

قبيل مشاوره ، روانشناختی ، آموزش حرفه ای و غيره را ارائه می دهد.

و به طور كلی با کودکان پناهنده خدمات مشابهی ارائه می دهند. BRC برای كودكانی كه همراه ندارند

اين خدمات شامل خدمات آموزشی مانند کالس های فشرده زبان تايلندی و تسهيل در ثبت
نام کودکان پناهنده در مدارس دولتی تايلند است.
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پشتيبانی و حمايت مالیب

1

2

15

خانواده و امرار معاش
مسکن

از کجا می توانم يک آپارتمان
يا خانه ارزان تهيه کنم؟

لطفاً برای پيشنهادات، با اجتماع ، رهبر
اجتماع خود و يا با سازمان های غير

دولتی که برای پناهندگان کار می کنند
ارتباط برقرارکنيد .

چگونه می توانم هنگام مشكل
با صاحبخانه خود مذاكره كنم؟

لطفاً با يک رهبر انجمن يا با هريکی از
دوستان تايلندی خود که مايل به کمک

ميباشد صحبت کنيد.

با سازمان های غيردولتی پناهندگان
تماس بگيريد و از آنها بخواهيد که

با افراد تايلندی صحبت نمايند.

من به کمک مالی نياز دارم.

 چه کسی می تواند
به من کمک کند؟

برای پناهجويان وپناهندگان:
(BRC) مرکز پناهندگی بانکوک 

يک چارچوب مداخله ای مبتنی بر پول نقد (CBI) با هدف کمک
به پناهندگان شهری برای استقالل بيشتر و رفع نيازهای اوليه

کمک می کند.
CBI مبتنی بر بازديد از خانه و ارزيابی ميزان آسيب پذيری

است و شفافيت و انصاف آن توسط هيئت چند نفره تضمين می
شود. اين هيئت براساس موارد کامالً مستند تصميم گيری می کند.

براساس معيارهای واضح ، ديدار از منزل ، نيازهای جامع و
ارزيابی آسيب پذيری توسط مددکاران حرفه ای اجتماعی ، به افر

اد آسيب پذير برتری داده می شود.
167/1 Soi Ratchadaphisek 36 Yaek 19-9,

Chan Kasem, Chatuchak, Bangkok 10900

تلفن: EXT (+66) 2-512-5632-4 101 (دوشنبه تا جمعه)

.2 .3 
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43 Phahonyothin Road, Soi Rachawithi 12, 
Victory Monument, Phayathai.
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UNHCR کميسيونرعالی سازمان ملل برای پناهندگان

UNHCR و COERR-BRC شريک اجرای خدمات اجتماعی است.

UNHCR و COERR-BRC پشتيبانی مالی را برای پناهندگان در

IDC و خارج از IDC از طريق CBI (مداخالت مبتنی بر پول

نقد) فراهم می کند. اين پشتيبانی اتوماتيک نيست و به
صورت پرونده به پرونده بررسی قرار می گيرد.

لطفاً برای اطالعات بيشتر در مورد CBI  به بخش اطالعات
CBI مراجعه نماييد.

(JRS) يا Jesuit خدمات پناهندگی
(JRS-URP) برنامه پناهندگان شهری

 افراد نيازمند به کمک در روزهای کاری به اين دفتر تشريف
 بياورند: دوشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 9 تا 15:30

 برای کسانی که معيارهای URP را دارا هستند ، پشتيبانی مالی
 ارائه خواهد شد.

شماره تماس: 84-427-4136 (66+)
urp.caseworker@jrs.or.th :پست الکترونيکی

urp.pd@jrs.or.th :cc

امرار معاش

آيا سازمانهايی وجود دارند که
فرصتهای امرار معاش را برای
پناهجويان و پناهندگان افزايش

يا ارتقا می بخشند؟

خطرات کار بدون مجوز
کار چيست؟

همه خارجی ها (شهروندان غير
تايلندی) بايد ويزای کار و مجوز کار
را برای استخدام رسمی دريافت کنند.

شما اگر بدون مجوز کار کنيد ،
احتمال دارد که گرفتار شويد ، و يا
در IDC بازداشت شويد ، و از شما

خواسته شود که مبلغی جريمه را
بپردازيد و از کشور اخراج (ديپورت)
شويد. همچنين خطرمورد اتهام جنايی

قرار گرفتن نيز وجود دارد.

آيا اگر ناتوان باشم و نتوانم کار
کنم ، آيا کمکی وجود دارد؟

HOST International  و AAT پروژه
های را از جمله پروژه چملين يا
CHAMALiiN برای ارتقای امرار

معاش زنان پناهنده اجرا می کنند.
برای اطالعات بيشتر لطفا با AAT و
HOST International تماس بگيريد.

مراکز پناهندگی بانکوک (BRC) يک
پروژه چند منظوره ای را که مبتنی

بر پول نقد با مداخله (CBI) است برای
CBI .کمک به پناهندگان اجرا می کند

مبنی بر بازديد کردن در خانه و
ارزيابی نمودن آسيب پذيری است.
BRC برای اطالعات بيشتر لطفا با

تماس بگيريد.
و اگر شما پناهجو هستيد برای جز

ئيات بيشتر لطفا با JRS تماس بگيريد.

برای پناهنجويان:
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1

صحت و سالمتی د
در صورت
بيمار شدن

چه کار کنم؟

شما می توانيد با بخش کمک
مرکز پناهندگان بانکوک که بر

اساس پرونده به پرونده ميباشد
با UNHCR به تماس شويد. مرکز

پناهندگان بانکوک (BRC) می تواند
برای شما فراهم سازد:

ليستی از بيمارستانهای دولتی و مراکز بهداشت عمومی در منطقه شما و همچنين اطالعاتی در مورد
حمايت مالی برای پرونده هايی که تهديد کننده زندگی ميباشد.

اطالعات در مورد واکسيناسيون
مشاوره در مورد برنامه ريزی خانواده و کنترل تولد

می توانند برای شما يک مترجم در بيمارستان رجوييتی ارائه دهند اما يک روز يا قبل از بايد
اطالع داده شود

اطالعات و مشاوره در مورد کمک به نسخه های پزشکی
ارزيابی روانشناختی

ارتقاء بهداشت
دسترسی به خدمات ملی و ساير خدمات موجود.

معموالً مراقبتهای قابل بازپرداخت شامل موارد زير است:
درمان موارد تهديد کننده زندگی

مراقبت اضطراری / تصادفی (فقط در شرايطی که تهديد کننده زندگی باشد)
مراقبت های پزشکی از بارداری و نوزادان  (فقد اولين بارداری  در تايلند)

ايمن سازی طبق دستورالعمل های ملی در مرکز بهداشت عمومی
دسترسی به پيشگيری ، آزمايش و مراقبت از موارد TB ، SGBV ، HIV / AIDS و STI و برخی از

بيماريهای مزمن
لطفا برای کسب اطالعات بيشتر با BRC تماس بگيريد. برای بازپرداختت هزينه پزشکی ، گزارش

پزشکی الزم است.

BRC اطالعات بسيار مهم برای پشتيبانی يا حمايت پزشکی از
BRC از شما تقاضا دارد که قبل از مراجعه به بيمارستان به آنها اطالع دهيد.

لطفاً در طی ساعات کاری دفتر با شماره تلفن EXT (+66) 2-512-5632-4 108 با BRC تماس بگيريد.
در مواقع اضطراری پس از ساعات کار ، با شماره تلفن آنها در شماره 4117 010 86 (66+) که هر

روز از ساعت 07:00 تا 23:00 فعاليت می کند ، تماس بگيريد تا راهنمايی هايی در مورد وضعيت اضطر
اری ارائه دهند. (خدمات مترجمی فقط از ساعت 09:00 - 16:00 در روزهای هفته در دسترس است).

از طرف ديگر ، می توانيد به بنياد ذو چی (Tzu Chi)  و کلينيک Suksala Nanak نيز مراجعه کنيد. بنياد
Tzu Chi دارای يک کلينيک رايگان است که به طور مرتب در هر يکشنبه آخر ماه از ساعت

09:00 - 15:00 روبه روی Suan Luang Ror Kao (Suan Luang Rama IX) اجرا می شود.

داروهای عمومی ، واکسيناسيون کودکان برای کودکان زير 5 سال
درمان دندانپزشکی برای افراد زير 18 سال (حداکثر 2-3 بار در سال)

اتوبوس رفت آمد رايگان از Udomsuk BTS (ايستگاه قطار هوايی)
داروی رايگان

آزمايش خون و آزمايش های اوليه
کلينيک روانشناسی

طب سوزنی

• 



اگر شما يا هر کس ديگری به
حمايت روانی اجتماعی /

روانشناختی و مقابله با استرس
نياز داريد ، لطفاً روز دوشنبه يا
URP-JRS سه شنبه يا پنجشنبه به

برويد.
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2

چه کسی می تواند به من
کمک کند اگر باردار هستم؟

5

6

Suksala Nanak شماره تلفن کلينيک 
Tel: (+66) 2-224-8093

35, 37 Chakphet Road, Wang Burapha Phirom, Khet Phra Nakhon, Bangkok 10200

يک پزشک زن دارد که انگليسی ، تايلندی و هندی صحبت می کند.
توسط انجمن سيک اداره می شود.

 هيچ هزينه ای برای پزشک نبايد  پرداخت نماييد اما برای داروها (حداکثر 200
 تای بات) بايد پرداخت کنيد.

توسط خود شما
بسياری از داروخانه ها داروساز با شما انگليسی صحبت می کنند و حتی می توانند

به شما در مصرف داروهای بدون نسخه حتی با آنتی بيوتيک کمک کنند.
توجه داشته باشيد که دارو های تايلندی ارزان تر از مشابه خارجی ان است.

بيمارستانهای دولتی و مراکز بهداشت عمومی نسبت به بيمارستانهای خصوصی به
طور قابل توجهی ارزان تر هستند.

اگر باردار هستيد و به کمک نياز
ً داريد ، لطفاً با BRC تماس بگيريد. لطفا

توجه داشته باشيد كه BRC هزينه
مراقبتهای قبل از تولد (محدود به 5

بار) و زايمان كودك را برای مادرانی
كه اولين بارداری در تايلند دارند ،

پوشش می دهد.
BRC مشاوره ، اطالعات و کمک در
مورد مسائل مربوط به تنظيم خانواده

را ارائه ميدهد

از کجا می توانم به خدمات
بهداشت روانی دسترسی پيدا کنم؟

برای اطالعات بيشتر می توانيد
به واحد پزشکی BRC مراجعه کنيد.

چه ميشود اگر تصادف کردم؟

BRC لطفا در اسرع وقت با
تماس بگيريد. درمانی که قابل

باز پرداخت باشد برای مراقبت
های اضطراری يا تصادفی و

فقط در شرايطی که تهديد کننده
زندگی ميباشد.

از کجا می توانم يک آزمايش 6.
غربالگری سل رايگان

دريافت کنم؟

BRC ، ايدز (HIV) در مورد سل و
غربالگری و معالجه را طبق توصيه

پزشكان انجام می دهد ، لطفاً برای
اطالعات بيشتر هر روز در ساعات

کاری با بخش خدمات درمانی و
ارجاع پزشکی تماس بگيريد.

UNHCR ثبت نام نکرده ام يا پرونده من با UNHCR من هنوز در
BRC بسته شده است و ديگر نمی توانم به خدمات و بودجه پزشکی

دسترسی پيدا کنم.

سعي كنيد مركز بهداشت عمومي نزديك خودتان
را پيدا كنيد و به خاطر داشته باشيد كه در تايلند ،

داروهای زيادی در داروخانه ها موجود است.
داروهای ساخت تايلند بسيار ارزانتر از داروهای

وارداتی است.
اگر در انتظار ثبت نام در UNHCR هستيد يا پرونده شما بسته شده

است ، لطفاً از طريق شماره تلفن پزشکی با BRC تماس بگيريد تا از
مراکز بهداشت عمومی و يا بيمارستانهای منطقه خود همانطور که
در باال اشاره شد سؤال کنيد. برخی از آنها مراقبت های پزشکی از
50 بات را ارائه می دهند. همچنين بايد هزينه داروها را بپردازيد.

کلينيک ذوچی يکی ديگر از انتخاب ها برای بيماريهای غير
اضطراری است



چه کسی می تواند کمک کند اگر می خواهم يک عضو مفقود شده1.
خانواده را پيدا کنم؟

چگونه می توانم با مرگ يکی از اعضای خانواده در تايلند کنار بيايم؟2.

ه
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خانواده

کميته بين المللی ICRC (صليب سرخ) ، صليب سرخ ملی و جوامع هالل احمر در سراسر جهان برای يافتن
مردم و برقراری ارتباط مجدد آنها با خانواده هايشان  همکاری می کنند. برای ارتباط با آنها می توانيد با

AAT تماس بگيريد تا رابطه تماس شما را با آنها برقرار بسازند.

و شما همچنين می توانيد مستقيماً با خود سازمان ها تماس بگيريد:

انجمن صليب سرخ تايلند
webmaster@redcross.or.th :6-4032-256-2 (+66) يا 1644 ، ايميل

انجمن صليب سرخ تايلند
International Relations Department, Administration Bureau,

Terd Prakiat Building 1871, Henry Dunant Road, Bangkok 10330

(ICRC) کميته بين المللی صليب سرخ
ban_prot@icrc.org :تلفن: 1680-262-2 (66+) ، ايميل

Regional Delegation, 191/6-8 CTI Tower, 30th Floor,
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

برای افراد دارای پرونده فعال ، می توانيد برای کمک و مشاوره بيشتر در مورد نحوه دريافت گواهی فوت با
CBI از تشييع جنازه برای پناهندگان دارای پرونده فعال در چارچوب BRC.تماس بگيريد AAT يا UNHCR

پشتيبانی می کند ، لطفاً EXT (+66) 2-512-5632-4 101 با تماس بگيريد.
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تحصيالت
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1

آموزش کودکان

3

من می خواهم فرزندانم را در
مدرسه دولتی تايلند ثبت نام کنم

تايلند يک سياست آموزش و پرورش دارد ،
معروف به "آموزش برای همه" ، که دسترسی به
آموزش را برای همه کودکانی که در تايلند زندگی

می کنند ، را دربر ميگيرد.
UNHCR (از طريق همکارخود COERR) کالس های
فشرده تايلندی را در مدرسه خواهران خوب چوپان

(Good Shepherd Sitsers) برگزار می کند - با
1 هدف کودکان 6 تا 17 ساله. اين کالس ها از
دوشنبه تا جمعه (به جز چهارشنبه) بين ساعت

10:00 - 15:00 با استراحت يک ساعته ناهار برگزار
می شود.

BRC همچنين پذيرش کودکان در مدارس دولتی تايلند و

خصوصی و همچنين مدارس بين المللی بطور رسمی
شناخته شده در سطح مقدماتی و متوسطه را تسهيل می
کند. کمک ها مطابق با صالحيت و استاندارد کمک به

BRC پناهندگان و پناهجويان خواهد بود. جدا از آن
همچنين مشاوره و راهنمايی را برای والدين و دانش

آموزان فراهم می کند.
برای ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر با بخش

308 EXT (+66) 2-512-5632-4 با شماره BRC آموزش
يا 309 تماس بگيريد.

2
آيا فرزندان من بعد از فارغ

التحصيلی مدرک دريافت می کنند؟

خير ، هيچ سند رسمی پس از فارغ التحصيلی در
حال حاضر برای برنامه فشرده تايلند وجود ندارد.

اما ، کسانی که در مدارس دولتی تايلند تحصيل
می کنند (مدارس معتبر از نظر وزارت آموزش و

پرورش) پس از فارغ التحصيلی  گواهی رسمی
دريافت می کنند.

اگر می خواهم فرزندانم
مهارت های انگليسی خود

را بهبود بخشند ، چه
کاری بايد انجام دهم؟

برخی سازمان های غيردولتی يا سازمان های
ديگری وجود دارند که دوره های انگليسی را

ارائه می دهند.

آ
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www.facebook.com/pages/
Bangjak-Batist-Church/

3809579219

www.goodshepherdbangkok.com

                                     Suan Phlu,  Soi Phra Phinit, 170/23
 10120 Thailand, Bangkok, Sathon, Thung Maha Mek

www.creativelifefoundation.com

www.facebook.com/creativelifefoundation

ب

ج

آموزش غيررسمی
آيا روشها و گزينه های ديگری نيز برای آموزش فرزندانم وجود دارد؟

تعدادی زيادی از سازمان ها وجود دارند که هدف آنها
حمايت از آموزش های فنی و حرفه ای به پناهجويان و

پناهندگان است. شما می توانيد از ليست زير را پيدا کنيد:

آشپزخانه شجاع
لطفاً در مورد در دسترس بودن ،
از قبل با سازمان تماس بگيريد.

گروه های هدف: کالس های
مخصوص کودکان (3 تا 6 سال)
10:00 - 12:00 هر روز دوشنبه ،

چهارشنبه و جمعه

کالس های مخصوص نوجوانان
(سنين 11 تا 17 سال) هر شنبه

15:00 - 10:00

از خانواده های پناهنده ساکن در
Saphan Mai استقبال می شوند.

Saphan Mai جزئيات تماس: منطقه
http://courageouskitchen.org

 مدرسه زبان خواهران خوب چوپان
(گود شی پرد)

گروه های هدف: کودکان از سن
مهد کودک تا 17 سال و بزرگسال.

کودکان می توانند زبان تايلندی ،
زبان انگليسی ، مطالعات اجتماعی و

رياضيات را ياد بگيرند.

مشخصات تماس: 2-245-0457 (66+) ،
ايميل:

، info@goodshepherdbangkok.com
Din Daeng Road 4128/1

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه
16:00 - 09:00

 پل دوستی
(کليسای باپتيست بانکوک)

آموزش بزرگساالن

مرکز انگليسی
English Friendship Bridge يک
مکان مثبت برای يادگيری زبان

انگليسی به صورت رايگان است.
کالس ها بصورت هفتگی جمعه

ها و شنبه ها از ساعت
يکشنبه ها از 18:00 -19:30 و

10:00-11:00 برگزار می شود.

دروس شامل يادگيری درباره کتاب
بايبل نيز می باشد.

جزئيات تماس: 2-746-1502 (66+) ،
، bjbangkok@gmail.com ايميل

Khwaeng ، Sukhumvit 101/1 Rd
، Khet Phra Khanong ، Bang Chak

Bangkok 10260

من می خواهم انگليسی ياد بگيرم ، کجا می توانم مراجعه نمايم تا
به طور رايگان انگليسی را ياد بگيرم؟

مرکز پناهندگی بانکوک
مشخصات تماس: 167/1

Yaek 19-9 ، Soi Ratchadaphisek 36
، Chatuchak ، Chan Kasem

10900 Bangkok

108 EXT (+66) 2-512-5632-4 :تلفن

بنياد زندگی خالق کليسای مسيح

  مشخصات تماس:

تلفن: 2-679-3180 (66+)



 (www.futurelearn.com) Future Learn

صدها دوره آنالين رايگان از دانشگاه های برتر و
سازمان تخصصی.
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(www.edx.org) edX

گزينه های من برای آموزش عالی ، دانشگاه يا
دوره آنالين کدام اند؟

اين يک منبع آنالين به زبان انگليسی است که
تعدادی دوره را به صورت رايگان ارائه می دهد.

(www.open2study.com) open2study

(https://kiron.ngo) 

(www.uopeople.edu)

www.open2study.com يک روش آنالين است که
طيف وسيعی از دوره های مختلف آموزشی را ارائه

می دهد.
دوره ها همه رايگان نيستند ، لطفا هنگام ثبت

نام بررسی کنيد.
شما يک مدرک موفقيت و رايگان را می توانيد به

سابقه کاری خود اضافه کنيد را دريافت خواهيد کرد.
اين دوره ها را نمی توان به يک درجه و اندازه

حساب کرد.

دانشگاه مردم نخستين دانشگاه معتبرآنالين و
غيرانتفاعی و رايگان است. اختصاص داده شده برای
UoPeople ،دسترسی به آموزش عالی در سطح جهان

برای کمک به فارغ التحصيالن مقطع دبيرستان مناسب
برای غلبه کردن بر محدوديت های مالی ، جغرافيايی ،
سياسی و شخصی و کسانی که آنهارا در جلوگيری از
تحصيالت دانشگاهی باز می دارند طراحی شده است.

برای پذيرش در مقطع کاردانی يا ليسانس در
UoPeople ، متقاضيان بايد حداقل 18 سال سن داشته
باشند ، بايد دارای مدرک ديپلم دبيرستان باشند و بايد

مهارت زبان انگليسی شان را اثبات کنند (همراه با
تافل / آيلتس و غيره).

برای پذيرش در برنامه MBA UoPeople ، متقاضيان
بايد به انگليسی مسلط باشند ،  ليسانس را از کالج يا
دانشگاه معتبر کسب کرده باشند ، بايد حداقل دو سال
تجربه کار تمام وقت داشته باشند و بايد توصيه نامه

ارائه دهند.

با اين حال برای ثبت نام در يک دوره برای
دريافت مدرک يا دوره پرداخت شده به يک
حساب بانکی يا کارت اعتباری نياز داريد.

کيرون يک سازمان غيرانتفاعی است که می خواهد
به پناهندگان کمک کند IDPs و پناهجويان به طور

رايگان به آموزش عالی دسترسی می يابند (دوره ها
معموالً 3 سال طول می کشد).

کيرون رايگان است ، اما فقط برای پناهندگان ،
پناهجويان و آوارگان داخلی است.

کيرون قصد دارد دانشجويان خود را به دانشگاه های
همکار در بين کشور محل زندگی دانشجويان منتقل
کند. اگر در کشوری هستيد که کيرون هنوز دانشگاه
همکار ندارد ، هنوز می توانيد برای تکميل مدرک

خود به يکی از دانشگاه های همکار ما مراجعه کنيد.
KIRON اطالعات مهم در مورد كيرون

کيرون يک فرصت آموزشی است ، اما يک دانشگاه
نيست  کيرون دسترسی مستقيم به دانشگاه يا مدرک

را ندارد.

کيرون يک دانشگاه رسمی نيست ، بلکه يک ارائه
دهنده خدمات است که به شما کمک می کند

تحصيالت خود را با دوره های آنالين شروع کنيد.

کيرون دوره های کارشناسی ارشد  را ارائه نمی دهد.

ثبت نام به عنوان دانشجو در Kiron هيچگونه حقوقی
را به عنوان دانشجو در هيچ کشوری برای شما فراهم

نمی کند.

(UoPeople)  دانشگاه مردم

 کيرون آنالين
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(https://refugees.coursera.org) Coursera

د

که همکارشان برتر سازمانهای و دانشگاهها به جهانی دسترسی کورسرا
دوره های آنالين را ارائه می دهند فراهم می کند.

برنامه جديدی که توسط دولت اياالت متحده حمايت می شود ، از پرداخت هزينه
دوره برای پناهندگان خودداری خواهد کرد.

اگر کمک هزينه مالی را در يک دوره خاص دريافت کنيد ، فقط مربوط به آن
دوره خواهد بود. شما قادر خواهيد بود به تمام محتوای دوره دسترسی داشته

باشيد و کليه کارهای مورد نياز برای کسب گواهی دوره را تکميل کنيد.
می توانيد مهارتهای ارتباطی انگليسی خود را قبل از اقدام به هر يک از برنامه
های (مدرک رايگان آنالين) در سطح موجود Coursera به سطح بعدی برسانيد!

پناهندگان و پناهجويان ثبت شده در UNHCR می توانند در صورت تمايل به ثبت
نام با BRC تماس بگيرند. انواع بسياری از دوره ها در بسياری از زبان ها وجود

دارد.

آموزش فنی و حرفه ای
آيا سازمانی وجود دارد که يک برنامه آموزش مهارت را برای پناهجويان و

پناهندگان اجرا کند و چه نوع آموزش هايی را انجام می دهد؟

(SAS) بورسيه تحصيلی فعاليت های مهارتی
از خواهران خوب چوپان يا گود شی پرد

مهارت های انگليسی ، تايلندی و فنی وحرفه ای را در
مدرسه Good Shepherd (پنج روز در هفته) ارائه می

دهد.
شرکت کنندگان موظف هستند انگيزه خود را بيان کنند

که چرا مايل به شرکت در برنامه است.
به شركت كنندگان ماهانه و به شرط حضور آنها ، برای

نيازهای اساسی مسكن و غذا به آنها كمك می شود.

Courageous Kitchen آشپزخانه شجاع يا

کالس های آشپزی فراهم کرده اند ، توزيع مواد
غذايی و کمک های مالی کوچک.

Saphan Mai area :جزئيات تماس با ما
http://courageouskitchen.org Sukhumvit 101/1

خواهران خوب چوپان يا ( گود شی پرد )

دوره ای از مهارت های مارکتينگ، زبان تايلندی ،
آرايشگری برای بزرگساالن را آموزش می دهند

مشخصات تماس: 2-245-0457 (66+) ،
، shepherd@cscoms.com :ايميل

Din Dang Road 4128/1

AAT - CHAMALiiN  HOST پروژه
CHAMALiiN فضايی را ايجاد می کند و موادی را
برای توليد صنايع دستی فراهم می کند که هويت
فرهنگی آنها را تأييد می کند. اين پروژه به دنبال
توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی و اجتماعی

است که با توسعه مهارت های خود ، آمادگی
معيشت و دسترسی به فرصت های درآمد زايی را
فراهم می آورد تا زنان بتوانند به خود متکی باشند.

AAT و HOST International برای اطالعات بيشتر با
تماس بگيريد.

 کورسرا
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بايد ها و نبايد ها در تايلند

J - Walking رد شدن از خيابان يا
آشغال ريختن

پايين پاها / باالی سر - در تايلند سر شما بلند و مقدس
شمرده می شود و پای شما پايين يا پست و کثيف در

نظر گرفته می شود. بسيار ناخوشايند به نظر می رسد
که پاهای خود را باالتر از سر شخص ديگری بکشيد
(به خصوص اگر آنها از شما بزرگتر باشند). اشاره
به يا لمس کردن چيزی با پاها نيز بی ادبی است. به

ياد داشته باشيد هنگام ورود به خانه تايلندی ها يا يک
منطقه مقدس کفش خود را از پاهای خود در بياوريد

يا دور کنيد.

پاه را روی پاهای کسی نکشيد - در تايلند اگر کسی
پاه خود را از روی پاهای کشيدگی کسی عبور دهد،
بسيار تند و بی ادبی معنی می دهد. بايد از آخر پای

آنها قدم بزنيد.

به سمت يا طرف کسی با دست خود اشاره ندهيد:
اشاره به کسی در بسياری از فرهنگ ها اما به ويژه
در تايلند بسيار بی ادبانه و ناجور است. اگر خواستيد
که ب به يک شخص اشاره کنيد ، اين کار را با بلند

کردن چانه خود در جهت آنها انجام دهيد.
هنگام اشاره کردن برای آمدن کسی ، از انگشت ها

به سمت باال استفاده نکنيد. با کف دست های خود
مستقيم به طرف زمين آرام و آهسته اشهره کنيد و

کف دست خود را به سمت زمين حرکت دهيد برای
اشياء و حيوانات بی جان ، مؤدبانه تر اين است که

با دست خود اشاره کنيد ، نسبت بر اينکه با يک
انگشت خود اشاره نماييد.

سعی نکنيد در گروه های بزرگ با افراد سفره کنيد و
در گروه های پر سر و صدا در خارج از ساختمان

آپارتمان خود جمع نشويد.

برگه ای يا کارت RSD خود را با کسی به اشتراک
نگذاريد.و آن را محرمانه برای خودتان  نگه داريد.

بايد ها
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 نبايد ها

 بطور متوسط و پوشيده در معابد يا بناهای تاريخی
 لباس بپوشيد آشغال.

از قوانين تايلندی پيروی کنيد تا پليس بهانه ای برای
متوقف کردن شما نداشته باشد. در تايلند شما می تو

انيد به اين داليل متوقف شويد و حتی برای اين موارد
ممکن است هزينه برداخت نماييد:

سيگار کشيدن در اماکن عمومی از جمله ادار
ات دولتی ، معبد ، ايستگاه اتوبوس ، رستوران ،

پارک و غيره

برای مراقبت از سالمتی و بهداشت خود نهايت تالش
خود را انجام بدهيد. لباس منظم بپوشيد و تميز و پاک

زندگی نماييد.

روابط خوبی با همسايگان و جامعه تايلندی حفظ کنيد.
(به عنوان مثال  مفيد بودن و سخاوتمند بودن) به

فرهنگ و هنجار آنها احترام بگذاريد. داشتن همسايگان
خوب می تواند اطالعات مفيدی را در اختيار شما قرار

دهد.

برای همه شرايط برنامه ريزی کنيد و برای برنامه
های تان هميشه يک برنامه دوم داشته باشد و برنامه

دوم تان يک برنامه پشتبانی داشته باشيد.

عصبانی نشويد و در مالء عام يا مکان ها عمومی
فرياد نزنيد و يا با کسی بد برخورد نکنيد  - مردم

تايلند به طور کلی ماليم صحبت می کنند و از
ً هرگونه برخورد شخصی خودداری می کنند. لطفا

فرياد نزنيد و يا صدايتان را بلند نکنيد.

الکل يا شراب ننوشيد. اين يک عامل کليدی بوده
که منجر به ناراحتی عمومی شده است.
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بايد ها و نبايد ها در تايلند

به پادشاه و خانواده سلطنتی احترام بگذاريد - مردم
تايلند احترام زيادی به پادشاه و خانواده سلطنتی خود

نشان می دهند و شما هميشه بايد به عنوان بازديد
کننده در تايلند به آنها احترام بگذاريد. قانون

Lese Majeste - قانون مجازات تايلند در ماده 112
توضيح می دهد: "هر کس پادشاه ، ملکه ، وارث يا

رئيس را تهمت بزند ، توهين کند يا تهديد کند ، با
حبس از سه تا پانزده سال مجازات می شود."

زبان تايلندی را بياموزيد و از غذای تايلندی محلی
بخوريد ( غذای تايلندی معموالً ارزانتر می باشد و با

داشتن مهارت های زبانی معموالً زندگی شما کمی
آسانتر خواهد شد).

کارت سازمان ملل يا UNHCR خود را هميشه با خود
داشته باشيد و يا يک قطعه عکسی از کارت خود

هميشه در همه اوقات.

بوس نکنيد و محبت زيادی را در  مکان های
عمومی نشان ندهيد.

از پخش موسيقی با صدای بلند و آواز خواندن در آخر
شب در محل اقامت خود جلوگيری نماييد. حمالت

ناگهانی پليس مهاجرت اغلب از نتيجه شکايت
همسايگان است. به همين ترتيب ، برای PoC ها يا
اشخاس درخواست داده به سازمان بسيار مهم است

که روابط خوبی با همسايگان خود داشته و از فعاليت
های بلند در شب دوری کنند. عالوه بر اين ،

صاحبخانه ممکن است در صورت مشاهده  اتاق هايی
پر ازدحام  با مقامات اجرای قانون تماس بگيرد. لطفاً

قوانين صاحبخانه رعايت کنيد.

از رسانه های اجتماعی يا از هر روش آنالينی ديگر
برای کالهبرداری يا افترا استفاده نکنيد ، زيرا شما

می توانيد به دليل نقض قانون جرايم رايانه ای 2017
متهم شويد.



تمويل شده توسط دولت اياالت متحده


