
 دادگاه اداری در تاریخ ٢٢ آپریل تصمیم گرفت که یکی از ساکنان کمپ های نزدیک الیپزیگ دیگر نباید آنجا زندگی کند. این
 فرد ادعا کرد که در کمپ نمی تواند از خودش در برابر ویروس کرونا محافظت کند، بنابراین علیه ایالت زاکسن شکایت

 کرد. به این منظور، دادخواستی فوری تنظیم شد و دادگاه نیز حق را به او داد. دادگاه اداری درسدن نیز حق را به او داد. دو
 قاضی زن حق را به او دادند.

 
 دلیل رای دادگاه، خطر ابتال به ویروس کرونا بود. دادگاه تصمیم گرفت که خانه نشین کردن افراد باید با تمرکززدایی باشد تا

 آنها بتوانند حداقل فاصله را رعایت کنند.
 

 در قانون پناهجویی آمده است که وقتی افراد در آلمان درخواست پناهجویی می کنند باید در کمپ های پناهجویی اقامت گزینند.
 ولی قانون این نکته را نیز بیان داشته که این الزام می تواند پایان یابد. مراقبت های پزشکی و محافظت در برابر عفونت ها

 یکی از دالیل است.
 

 دالیل دادگاه اداری برای تصمیم گیری  به این ترتیب است:
 ١) از گسترش ویروس کرونا باید جلوگیری شود،

 ٢) و از ساکنان باید در مقابل ویروس حفاظت شود
 تعداد زیادی افراد باید در کنار یکدیگر در کمپ های اولیه زندگی کنند. ساکنان اتاق ها، اتاق نشیمن و سرویس های بهداشتی
 را به طور مشترک استفاده می کنند. بنابراین، امکان رعایت فاصله یک و نیم متری از یکدیگر در فضاهای مشترک مثل

 اتاق نشیمن و سرویس های بهداشتی وجود ندارد.
 

 در ایالت زاکسن قوانین مربوط به کرونا تا ١٧ آپریل اجرایی است. طبق قوانین تماس با افراد باید به کمترین حد ممکن برسد
 و حداقل فاصله یک متر و نیم با افراد دیگر، به جز افرادی که با آنها زندگی می کنیم، باید رعایت شود. این قانون در همه

 مکان ها اجرایی است و در کمپ های پناهجویی نیز باید رعایت شود.
 

 دادگاه اداری الیپزیگ همچنین اعالم کرد که جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در اقامتگاه های پناهجویان از اهمیت
 ویژه ای برخوردار است. مؤسسه رابرت کخ معتقد است که افرادی که مسیر پرخطر پناهجویی را  با جسم و روحی

 آسیب دیده از سر گذرانده اند و نیاز دارند که زندگی خود را دوباره از ابتدا برنامه ریزی کنند، بیشتر از بقیه افراد جامعه
 احتمال ابتال به ویروس کرونا دارند.

 
 شورای ایالتی زاکسن مسئولیت اقامت پناهجویان را بر عهده دارد، از وقتی وارد آلمان می شوند. این شورا باید بر انتقال

 افرادی که دادخواست فوری داده اند، نظارت کند. به این خاطر باید دادخواست فوری موفقیت آمیز باشد. زمانی می توان گفت
 دادخواست فوری موفقیت آمیز است که دادگاه اداری حکم نهایی انتقال فرد را صادر کند. هرکسی که در کمپ های پناهجویی

 زندگی می کند، می تواند درخواست اقامت در مکانی مستقل بکند.
 

 این قانون برای دیگر ایالت های آلمان نیز قابل اجرا است، به این دلیل که قوانین مربوط به ویروس کرونا و شرایط کمپ های
 پناهجویی در سراسر آلمان یکسان است.

 
 نکاتی که باید به آن توجه کرد:

 قوانین دادگاه اداری فقط مربوط به محل زندگی است و فقط تا زمانی که قوانین مربوط به ویروس کرونا در ایالت زاکسن و
 دیگر ایالت ها برقرار است، قابل اجرا است.



 
 دادخواست فوری برای محل اقامت مستقل فقط در صورتی قابل اجرا است که شورای ایالتی یا اداره مربوطه در ایالت شما

(Muster hier zum Download verlinken)  .به درخواست انتقال شما پاسخ مثبت نداده باشد  
 
 

 درخواست انتقال برای همه افراد بهترین راه حل نیست؛ گروه هایی که با یکدیگر زندگی می کنند، ولی فامیل نیستند و از این
 زندگی جمعی رضایت خاطر دارند، ممکن است از یکدیگر جدا شوند.

 
 افرادی که با درخواست انتقال شان موافقت می شود، دخالتی در انتخاب شهر، کمپ یا آپارتمانی که به آنجا می روند، ندارند.

 ممکن است که بعد از انتقال از کمپ پذیرنده (کمپ) ، فرد دوباره به کمپ دسته جمعی (هایم) دیگری فرستاده شود. اما افراد
 می توانند در تقاضای خود بنویسند که می خواهند به کجا منتقل شوند و برای آن دلیل خوب بیاورند مثل درمانی که در حال

 انجام است و نباید قطع شود.
 

 امکان موفقیت آمیز بودن دادخواست برای افراد باالی ٣۵ سال یا افرادی که پیش زمینه بیماری دارند، بیشتر است.
 

 برای دادخواست فوری محل اقامت مستقل، به مدارک زیر نیاز دارم:
Muster hier zum)  (فرم این درخواست به صورت آماده وجود دارد) ١) دادخواست فوری برای محل اقامت مستقل 

(Download verlinken  
 ٢)گواهی محل اقامت حال حاضر، کپی صفحه جلو و پشت کارت اقامت کافی است.

 ٣)گزارشی از وضعیت محل اقامت، به ویژه:
 اندازه اتاقی که در آن زندگی می کنم، چقدر است؟

 چند نفر در اتاق زندگی می کنند؟
 چه تعداد سرویس بهداشتی و حمام و برای چند نفر در محل اقامت هست؟

 چند نفر از آشپزخانه استفاده می کنند؟
 آیا صابون و مواد ضدعفونی کننده همیشه در دسترس است؟

 ۴) اگر مشکالت شخصی وجود دارد.
 

 اگر می خواهید کمک های مالی قانونی را نیز درخواست کنید، مدارک زیر را آماده کنید.
 فرم درخواست کمک های قانونی

 فرم تاییدیه که براساس قوانین پناهجویی حقوق می گیرید (نامه ای که هر ماه چقدر از سوتسیال  پول دریافت می کنید)
 
 

 برای دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید یا به دفاتر مشاوره پناهجویی در شهر خود مراجعه کنید.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an uns oder eine andere, lokale 
Asylberatungsstelle in Sachsen. 

https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/lokale-asylberatungsstellen/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/lokale-asylberatungsstellen/

