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دوستان عزیز ما،
امیدواریم همه شما خوب باشید و از یکدیگر مراقبت کنید.
مرکز بشردوستانه برای یکپارچهسازی و مدارا ( )HCITبه دلیل اعالم وضعیت
اضطراری در تاریخ  ۱۵مارس ۲۰۲۰م به طور موقت حالت کار خود را تغییر داده است .اکنون بیشتر کارها را در
خانه انجام می دهیم .ما به اقدامات مقرر شده توسط دولت جمهوری صربستان (مانند ماندن در خانه و فاصله
اجتماعی) احترام می گذاریم.هدف این اقدام جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ( )COVID – 19است .این ویروس
در بیشتر کشورهای جهان گزارش شده است و متأسفانه در حال حاضر هیچ واکسنی وجود ندارد.
این وضعیت همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد و در همه اقشار جامعه ما منعکس می شود.
براساس تصمیم اعالم وضعیت اضطراری ،دولت جمهوری صربستان در تاریخ ۲۴مارس ۲۰۲۰م قانون در بارهی
وضعیت شهروندان بیگانه درجمهوری صربستان در مواقع وضیعت اضطراری را تصویب کرد.
برای همه شما که می خواستید در جمهوری صربستان درخواست پناهندگی کنید ،مهم است که بدانید حق شما انکار
نمیشود .در مواقع وضیعت اضطراری ،کار افسران پلیس متوقف می شود.
ثبت نام اتباع بیگانه به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.
وقتی بیماری همه گیر تمام شد  ،شما حق دارید در جمهوری صربستان درخوست پناهند
دهید .وزارت کشور در تالش است تا به طور موثر شیوع ویروس را متوقف کند.
قانون اساسی جمهوری صربستان تصریح می کند که وضیعت اضطراری می تواند به مدت  ۹۰روز ادامه داشته باشد
و حداکثر  ۹۰روز دیگر (در کل  ۶ماه).
ضروری است که شما به تصمیم محدود کردن حرکت پناهجویان و مهاجران مستقر در مراکز پناهندگی و مراکز
پذیرش .در جمهوری صربستان احترام بگذارید.
شما باید دستورالعمل های کمیساریای پناهندگان و مهاجرت و  UNHCRرا دنبال کنید.
پس از اتمام این بیماری همه گیر و وضیعت اضطراری،وکال  HCITمی توانند در ثبت نام و نمایندگی قانونی
در مراحل پناهندگیبه شما کمک کنند.
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اگر سوالی دارید یا دوست دارید برخی از رویدادها را گزارش کنید ،با شماره تلفن های زیر با ما تماس بگیرید.
لطفاً ،اگر تازه به صربستان رسیده اید با ما تماس بگیرید .ممنون و خوب باشید.
تلفن های وظیفه HCIT
دفتر سوبوتیکا064-6577052 :
عربی 064-4217381:و 064-4017770
دفترشید065-6177255 :
عربی065-2065737 :
فارسی 063-7017926:و 060-3461641

