
معلومات در مورد پذیرش 

برشدوستانه در برزیل

دولت برازیل، از سپتامرب 2021، ویزا را برای مقاصد پذیرش برشدوستانه به افراد آسیب 

دیده از وضعیت نقض جدی و گسرتده حقوق برش در افغانستان اعطا می کند.

پس از صدور ویزای برشدوستانه، دارنده ویزه حداکرث 180 روز فرصت دارد تا وارد برازیل شود.  

برای معلومات بیشرت، از پلتفرم کمک کمیساریای عالی 

پناهندگان سازمان ملل به آدرس )help.acnur.org( کی به 

زبان های دیگر نیز موجود است( مراجعه منایید

رسپناه اضطراری و موقت  

وقتی به برزیل می رسید، اگر جایی برای اقامت ندارید، 

گزینه هایی برای پناه ګاه ها ازطرف شبکه های عمومی 

دولتی و سازمان های جامعه مدنی وجود دارد.

مراجعه به شبکه های رسپناه عمومی توسط خدمات شبکه 

های کومکي و اجتامعی شهری و دولتی انجام می شود.

مهمرت از همه، این گزینه ها موقتی وکمياب هستند، اغلب به 

اشرتاک گذاشته می شوند و/یا بربخش ها تقسیم می شوند )به 

عنوان مثال، پناهگاه زنانه، پناهگاه مردانه، پناهگاهای فامیيل(. به 

طورعام، گزینه های کمی برای پناهگاه های فامیيل وجود دارد.

آسناد و خدمات درشهر سائوپاولو

هنگامی که در برازیل باشید ، افرادی که از ویزای برشدوستانه برازیل بهره 

مند می شوند، این حق را دارند که به منظور پذیرش برشدوستانه، درخواستی 

به رسمیت شناخنت وضعیت پناهندگی یا اقامت موقت کنند.

شام می توانید از نهادهای دولتی و سازمان های جامعه مدنی که رشکای 

کمیساری عالی سازمان ملل برای پناهندگان هستند برای کمک در مورد 

آسناد خود و همچنین خدمات کمک های حقوقی رایگان، مراقبت های 

روانی اجتامعی و درس های زبان پورتګايل مراجعه منایید. مانند:

کاریتاس ساوپاولو )Caritas, Sao Paulo( -کومک های حقوقی، کمک های اجتامعی . 	

و کمک های روانی اجتامعی، درس های زبان پرتګايل و کاریابی را فراهم میسازد.

متاس از طریق وتسپ : ۰۰۵۵۱۱۹۷۶۳۰۸۰۲۳                                                                                                   	

	    Parada Inglesa -1853 ،Av. Mal. Eurico Gaspar Dutra

)Missao paz( وظیفه صلح - کمک های حقوقی، کمک های اجتامعی و کمک . 	

های روانی اجتامعی، درس های زبان پرتګايل و کاریابی را فراهم میسازد.                           

متاس از طریق وتسپ: ۰ ۰۰۵۵۱۱۳۳۴۰۶۹۵                                 	

	 Liberdade -225 ،Rua Glicerio

مرکزومرجع کمک با مهاجران )CRAI( - کمک های حقوقی، . 	

اجتامعی و کمک های روانی اجتامعی را فراهم میسازد.

متاس از طریق وتسپ و مراجعه ۰۰۵۵۱۱۲۳۶۱۳۷۸۰ / ۰۰۵۵۱۱۲۳۶۱۵۰۶۹ 	

	 Bela Vista-834،Rua Major Diogo

مرکز ادغام و شهروندی مهاجران )CIC( - کمک های . 	

حقوقی، دسرتسی به حقوق و تعلیامت .  

شامره متاس و وتسپ : ۰۰۵۵۱۱۳۱۱۵۲۰۴۸ 	

	 Santa Cecilia – 1.020،Rua Barra Funda

پنا هندګي دوباره

توجه: هیچ برنامه برای انتقال مجدد برای 

کشورهای دیگر از برازیل وجود ندارد.

 سازمان ملل برازیل )UNHCR ( جابجاکردن پناهندگانی 

را که در برازیل هستند به کشورهای دیگر انجام منی 

دهد. اگر می خواهید به کشورهای دیگری بروید، باید 

خودتان به مرجع قنسولی مربوطه مراجعه کنید.

 در میدان هوایی ګوارولیوس 

هم شام میتوانید به دفرت کومکي 

حقوق برش برای پناهندګان 

مراجعه منایید و دراین مورد 

معلومات بیشرت به دست بیاورید.  

در شهر سائوپائولو، شام میتوانید 

نهادهای دولتی و سازمان های جامعه 

مدنی را که رشکای کمیساریای عايل 

ملل برای پناهندګان کی در فهرست 

زیر هستند، جستجو کنید. 

برای کسب معلمومات بیشرت در 

مورد فرمان بین وزارتی که اعطای 

ویزا به منظور پذیرش برشدوستانه 

را برای افغان ها را تنظیم می کند، 

به این سایت مراجعه کنید:  

bit.ly/393Mg4D

برای کسب معلومات و کومک بیشرت به دفرت 

کومک برشي برای مهاجرین کی در میدان 

هوایی)Guarulhos( ساو پاولو میباشد مراجعه کنید.

این پست کمک رایگان به پناهندگان و مهاجران و 

همچنین راهنامیی وراجع کردن به شبکه های اجتامعی 

از جمله پناهگاه عمومی را ارائه می دهد. 

  Asa B – ۲ ترمینل دوم

Mezanino – دفرت شامره ۱۱۶

آدرس
bit.ly/3KWuhv2

ساعتهای کاري 
هر روز از ساعت ۷:۰۰ 

ايل ساعت ۱۹:۰۰

میدان هوایی )Guarulhos ( خدمات 

انرتنت )Wifi( را مجانی ارا ئه میکند.

شامره متاس 
۰۰۵۵۱۱۲۴۴۵۴۷۱۹

ایمیل آدرس  
paaguarulhos@gmail.com

http://help.acnur.org
https://wa.me/+5511976308023
https://wa.me/+551133406950
https://wa.me/+551133406950
tel:+551123615069
tel:+551123613780
tel:+551131152048
http://bit.ly/393Mg4D
http://bit.ly/3KWuhv2
tel:+551124454719
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