ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن دارای ﭼﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
 اﻓراد ﻗﺑول ﺷدﮔﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دارای ﺣﻘوق ﺑراﺑرﺑﺎ ﺷﮭروﻧدان ﺟﻣﮭوری ارﻣﻧﺳﺗﺎن )ج ا( ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد،
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺷﺎرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و رأی ﮔﯾری
ھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧودﮔردان ﻣﺣﻠﯽ
)ﻣواردی ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﺗﻌرﯾف ﺷده( ،ﻋﺿوﯾت
در ھر ﺣزب ،اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ اﻧﺗﺻﺎب ھر ﻣﻘﺎم در
ﻣراﺟﻊ دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺧودﮔردان ﻣﺣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن.
 طﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری ارﻣﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ ازرﻓﺗﺎر ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﺑر اﺳﺎس ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﮐﺷور
ﻣﺑدا و ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ھر ﭘﺎﯾﮫ ای ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷوﯾد.
 ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﮐﮫ از دﯾن و ﻣذھب ﺧود آزاداﻧﮫﭘﯾروی ﮐﻧﯾد و آﻣوزش دﯾﻧﯽ ﻓرزﻧدان ﺧود را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
 ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺧراج ﯾﺎﺑﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﮭدﯾد واﻗﻌﯽ در ﻣﻌرض
ﺧطر ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺑﮫ اﻋدام ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺳﺎﯾر
رﻓﺗﺎرھﺎی ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺣﻘﯾر آﻣﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد
ﺑرﮔرداﻧده ﺷوﯾد .ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﯾﺎ
ﺣﻔﺎظت از ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ﺿروری ﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده دارای
 ﺣق اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺷﮭروﻧدی ج ا ﺑﮫ ادارهﮔذرﻧﺎﻣﮫ و روادﯾد ج ا )ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ،داوﯾﺗﺎﺷن،
ﻣﻧطﻘﮫ  ،٤ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن (١٧/ ١٠را د ارﯾد.
 ﺑراﺑر ﺷﮭروﻧدان ج ا ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣلﺳﮑوﻧت ﺧود و ﺣرﮐت آزاداﻧﮫ را دارﯾد.
 در ﺻورت درﯾﺎﻓت وﯾزای ﮐﺷور ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎﭘﺎﺳﭘورت ﮐﻧواﻧﺳﯾوﻧﯽ ﺧود اﻣﮑﺎن ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﮫ
ﺧﺎرج از ارﻣﻧﺳﺗﺎن را دارﯾد.
 ﺣق ﮐﺎر و دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﮔﺷﺗن در ﻗﻠﻣرویﺟﻣﮭوری ارﻣﻧﺳﺗﺎن را دارﯾد .در ﺷراﯾط ﺑراﺑر ﺑﺎ
ﺷﮭروﻧدان ج ا ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای ﮐﺎر
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺷﺧﺻﺎ اﻗدام ﮐرده ﯾﺎ ﺑﮫ آژاﻧس ھﺎی
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 ﺣق ﺑدﺳت آوردن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت وھﻣﭼﻧﯾن ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت را دارﯾد.
 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽﻣوﻗت در ﻣرﮐز ادﻏﺎم و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﮭت درﯾﺎﻓت
ﻣﺳﮑن ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻋدت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﺎﺟرت

دوﻟﺗﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده ﮐﮫ در ﺻورت وﺟود
اﺗﺎﻗﮭﺎی آزاد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺑزار ﻣﺗوﺳط ارﺗﻘﺎء
ادﻏﺎم ﺷﻣﺎ در ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد.
 ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑراﺑر ﺷﮭروﻧدان ج ا از ﺟﻣﻠﮫﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ )ﻗﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻧﻔرادی( ،ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻟﯾت )ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣﯾزان ﯾﺎراﻧﮫ از ١٦٫٠٠٠ﺗﺎ
 ٢٢٫٠٠٠درام ج ا ﻣﯾﺑﺎﺷد( ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣق
درﯾﺎﻓت ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ )ﺣداﻗل ﺣﻘوق
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ  ١٦٫٠٠٠درام ج ا ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﮫ زﻧﺎن
و ﻣردان ﺑﺎﻻی  ٦٥ﺳﺎل اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود(.
 در ﺷراﯾط ﻣﺳﺎوی ﺷﮭروﻧدان ج ا دارای ﺣﻘوقراﯾﮕﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد .ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎت اورژاﻧس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ ﻣﺣدود در درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑراﺑر ﺷﮭروﻧدان ج ا
ﺣق درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت و ﮐﻣﮏ ﭘزﺷﮑﯽ در ﻗﺑﺎل
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ را دارﯾد.
 در ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن ودرﻣدارس ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﺣق
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺗوﺳطﮫ وھﻣﭼﻧﯾن ﺑراﺑر ﺷﮭروﻧدان
ج ا ﺣق ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻋﺎﻟﯾﮫ ) از ﺟﻣﻠﮫ
درﺧواﺳت اﻋطﺎی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت دوﻟﺗﯽ(.
 ﺷﻣﺎ دارای ﺣﻘوق راﯾﮕﺎن ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽﻣﯾﺑﺎﺷﯾد .ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت ﺑﺎ دﻓﺗر ﻋﻣوﻣﯽ وﮐﻼ
ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود )اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس را ﻣﯽ ﺗوان
در ﺻﻔﺣﮫ اول ﭘﯾدا ﮐرد(.
 ﺣق ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺳﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ارﻣﻧﺳﺗﺎن و
اﻧﺟﻣن ﺻﻠﯾب ﺳرخ ارﻣﻧﺳﺗﺎن را دارﯾد.
 ﺣق ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر را دارﯾد.ﭘﻧﺎھﻧده دارای ﭼﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده ،ﻣوظف ﺑﮫ
 ﻗواﻧﯾن و ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻣﮭوری ارﻣﻧﺳﺗﺎن راﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
 ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭروﻧدان ج ا ﻣوظف ﺑﮫ ﭘرداﺧتﻣﺎﻟﯾﺎت ،ﻋوارض و ﺳﺎﯾر ﭘرداﺧت ھﺎی اﺟﺑﺎری
ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد.

ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر ج ا
 ھر ﻓرد از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ھرﺷﺧص ﺣﻘوﻗﯽ ﺣق ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣداﻓﻊ را دارد.
 اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺗوﺳطادارات دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺧودﮔردان ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻧﮭﺎ
ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﻘض ﺷده
اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣداﻓﻊ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آن را در طﯽﯾﮏ ﺳﺎل از روزی ﮐﮫ در ﻣورد ﻧﻘض اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﺣﻘوق ﺧود ﻣطﻠﻊ ﮔﺷﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﻠﻊ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد
اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
 ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ھر زﺑﺎن ﺑﮫﺻورت ﮐﺗﺑﯽ )روی ﮐﺎﻏذ ﯾﺎ آﻧﻼﯾن( ﯾﺎ ﺷﻔﺎھﯽ
اراﺋﮫ دھﯾد.
 در طﯽ  ٣٠روز ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ،ﻣداﻓﻊ ﯾﮑﯽ از ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎی ذﯾل را ﻣﯾﮕﯾرد.
 .١ﭘذﯾرش ﺷﮑﺎﯾت ﺑرای ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ.
 .٢ﻋدم ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت.
 .٣در ﻣورد اﻣﮑﺎن اراﺋﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘوق و
آزادی ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت آور.
 .٤ارﺟﺎع ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ دﯾﮕر.
 درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﺗوﺳط ﻣداﻓﻊ ﯾﮑﯽ ازﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎی زﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
 .١در ﻣورد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﯾﺎ آزادی ﺑﺷر.
 .٢ﻋدم ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و آزادی ھﺎ.
 .٣اراﺋﮫ دادﺧواﺳت ﺑﮫ دادﮔﺎه در ﻣورد اﺑطﺎل
ﺗﺻﻣﯾم ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻘﺎم رﺳﻣﯽ ﻣرﺟﻊ دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ
ﺧودﮔردان ﻣﺣﻠﯽ.
 .٤ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت.
 از ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻓوق ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اوﻟﯾن ﺗﺻﻣﯾمﻣداﻓﻊ ﺑﮫ دوﻟت ﯾﺎ ﻣرﺟﻊ ﺧودﮔردان ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ
ﻣﻘﺎم رﺳﻣﯽ آن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻧﻘض
ﺷده اﺳت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای
ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﯾﺎ آزادی ھﺎی ﺑﺷر
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻌﻘوﻟﯽ ﻧﻘض
را ﺑر طرف ﮐﻧﻧد.

